สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2558 รอบที่ 3
วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

ที่

รหัส

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยทีร่ ะบุในสั ญญา
รับทุน

สวจ.

74

2558

การพัฒนาและประเมินตารับของแผ่น
แปะเมเฟนามิค แอซิด

อาจารย์ ดร.จิระพรชัย
สุขเสรี

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

176,500.00

208,500.00

2558

เสี ยงสะท้อนจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ตและชุมชนเมือง
เอกต่อมาตรการควบคุมสถานบริ การ
ในบริ เวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ร.ต.อ. ดร. จอมเดช ตรี
เมฆ

วิทยาลัยรัฐกิจ

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

91,700.00

123,700.00

อาจารย์ยพุ าภรณ์
สาเภาพันธ์

วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

30 เม.ย. 60

137,680.00

169,680.00

สวจ.

75

สวจ.

76

2558

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริ มาณสาร
บ่งคุณภาพในสมุนไพรย่านางแดง
ด้วยวิธี รี เวอร์ส เฟส เอช พี แอล ซี

สวจ.

77

2558

การทดสอบผลของ non-thermal
plasma ในการทาลายจุลินทรี ยก์ ่อโรค

ผศ.ดร.พรรณนภา เภา
ทอง

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

118,000.00

150,000.00

2558

การประเมินประสิ ทธิภาพของเทคนิค
PCR จากดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรี ย
สาหรับตรวจวินิจฉัยการติดเชื้ อ
Plasmodium falciparum

อาจารย์สกล สุนนั ทรา
ภรณ์

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

98,995.00

130,995.00

2558

พาราเมทริ กลายไทย: การศึกษา
คุณลักษณะของแม่ลายไทยด้วย
โปรแกรมปรับค่าพารามิเตอร์

ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

63,430.00

95,430.00

2558

การศึกษาทางโลหิ ตวิทยาและระดับ
โมเลกุลของอัลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียใน
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

อาจารย์ ดร.สมพล
แพรพันธ์

คณะเทคนิค
การแพทย์

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

31 ส.ค. 60

99,956.00

131,956.00

สวจ.

สวจ.

สวจ.

78

80

81

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2558 รอบที่ 3

ที่

สวจ.

สวจ.

สวจ.

สวจ.

รหัส

82

83

84

85

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยทีร่ ะบุในสั ญญา
รับทุน

2558

การปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มีต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

อาจารย์ ดร.ณกมล
จันทร์สม

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

18 เม.ย. 59 17 ม.ค. 60

16 เม.ย. 60

67,800.00

99,800.00

2558

การศึกษาฤทธิ์ ของสารสกัดย่านาง
แดงในการต้านภาวะบาดเจ็บของตับ
จากแอลกอฮอล์ในหนูทดลอง

อาจารย์สุวิทย์ คล่องทะเล

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

99,939.00

131,939.00

2558

ฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตา้ นการอักเสบ
และฤทธิ์ ยับยั้งแบคทีเรี ยก่อหนองของ
สารสกัดหยาบราเอนโดไฟท์ที่แยก
ได้จากพืชและสาหร่ ายป่ าชายเลน
อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี

อาจารย์อมั พรรัตน์
ประไพวงศ์

วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

93,972.00

125,972.00

2558

การคัดแยกและลักษณะสมบัติของ
แบคทีรีโอฟาจของ Acinetbacter
Baumannii
ที่ติดเชื้ อจากโรงพยาบาล

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชร
วิภาส

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

120,000.00

152,000.00

รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

31 ส.ค. 60

181,840.00

213,840.00

สวจ.

88

2558

อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอัลตราโซนิ
คด้วยคลื่นแสงสัน่ พ้องแบบเซอร์เฟส
พลาสมอน

สวจ.

89

2558

การออกแบบและสร้างระบบควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์

อาจารย์ยทุ ธนา ปี ติธีรภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

ประสบการณ์

12

1 เม.ย. 59 31 มี.ค. 60

30 มิ.ย. 60

154,000.00

186,000.00

2558

การศึกษาฤทธิ์ตา้ นการอักเสบและ
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของ
ต้นย่านางแดง

อาจารย์วาลุกา พลายงาม

วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

31 ส.ค. 60

100,081.00

132,081.00

สวจ.

90

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2558 รอบที่ 3

ที่

สวจ.

สวจ.

สวจ.

สวจ.

สวจ.

รหัส

91

92

93

94

95

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยทีร่ ะบุในสั ญญา
รับทุน

2558

ฤทธิ์ตา้ นการอักเสบของสารทุติยภูมิ
จากน้ าเลี้ยงเชื้ อเห็ดนมเสื อ
(Lignosus rhinocerus Cooke)

อาจารย์ ดร.ธีรทัศน์ สุด
สาย

วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

31 ส.ค. 60

105,222.00

137,222.00

2558

ผลของการใช้แป้ งกล้วยทดแทนแป้ ง
สาลีบางส่วนที่มีต่อคุณภาพทาง
กายภาพและคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของขนมปังขาไก่

ผศ.กิ่งกมล ลีลาจารุ วรรณ

คณะเทคโนโลยี
อาหาร

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

16 พ.ค. 59 15 พ.ค. 60

15 ส.ค. 60

72,000.00

104,000.00

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแล
แบบประคับประคองในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ระยะลุกลาม (ระยะที่ 1)

ผศ.ดร.อาภาพร
นามวงศ์พรหม

คณะพยาบาลศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60

31 ส.ค. 60

331,840.00

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแล
แบบประคับประคองในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ระยะลุกลาม (ระยะที่ 2)

ผศ.ดร.อาภาพร
นามวงศ์พรหม

คณะพยาบาลศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

24

1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

360,590.00

2558

กระบวนการพัฒนาและแก้ไขปั ญหา
ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัย กรณี ศึกษาชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิ ต อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ชุลีรัตน์
เจริ ญพร

วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

8

1 พ.ค. 59 1 ธ.ค. 59

1 ก.พ. 60

66,500.00

98,500.00

2558

การศึกษาความคงตัวระยะยาวของ
ตารับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความ
ดัน

อาจารย์ ดร.ทศธน จรู ญ
รัตน์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 59 1 พ.ค. 60

31 ก.ค. 60

105,000.00

137,000.00

2558

724,430.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2558 รอบที่ 3

ที่

สวจ.

สวจ.

รหัส

96

97

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยทีร่ ะบุในสั ญญา
รับทุน

2558

ผลของการเปลี่ยนแปลงมุมในแนว
ระนาบที่มีต่อการแยกคลองรากที่มี
การทับซ้อนกันของฟันกรามซี่ที่หนึ่ง
และฟันกรามน้อยบน

อาจารย์ ดร.ทญ.ปิ ยะนุช
กรรณสูต

คณะทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 59 30 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60

100,110.00

132,110.00

อาจารย์ ทญ.จณัญญา
เปลี่ยนรังษี

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

1 เม.ย. 59 31 มี.ค. 60

30 มิ.ย. 60

41,702.00

73,702.00

2558

การเปรี ยบเทียบวิธีตรวจฟันผุที่
เหมาะสมกับการวินิจฉัย
ทางทันตกรรมในปัจจุบนั

