สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 1
รหัส

ปี

2

2559

3

2559

4

2559

5

2559

7

2559

เรื่อง

การคัดแยกแบคทีเรี ยกรดแลกติกที่มี
คุณสมบัติเป็ นโพรไบโอติกจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง
ปัจจัยพยากรณ์ความน่าเชื่อถือและ
ความดึงดูดใจของแหล่งสารต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคผ่านการสื่ อสาร
การตลาดแบบ Unbranded Facebook
Fanpage
การตัดทอนรู ปทรงประติมากรรมเพื่อ
ผลิต Art Toy (ประติมากรรมช้างไทย
มีฝัน)
การเตรี ยมและการดัดแปรถ่าน
กัมมันต์ดว้ ย เหล็ก (III) เพื่อกาจัด
อาร์ เซนิ กในน้ า
ผลของเจลต้านสิ วที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากเห็ดเรื องแสง
(Neonothopanus nambi) ต่อการลด
ปัจจัยในการก่อสิ วของเชื้อ
Staphyloccus spp.

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

30 พ.ย. 60

123,100.00

173,100.00

1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60

30 พ.ย. 60

37,400.00

87,400.00

12

1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60

30 พ.ย. 60

158,600.00

208,600.00

ประสบการณ์

12

15 ก.ย. 59 - 14 ก.ย. 60

14 ธ.ค. 60

92,000.00

142,000.00

ประสบการณ์

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

30 ธ.ค. 60

91,145.00

141,145.00

วันส่ งรายงานวิจัย
ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ฉบับสมบูรณ์ ทรี่ ะบุใน
ระบุในสั ญญารับทุน
สั ญญารับทุน

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี

การแพทย์แผน
ตะวันออก

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60

อาจารย์ชชั ญา สกุณา

นิเทศศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

อาจารย์โกเมศ
กาญจนพายัพ

ดิจิทลั อาร์ต

งาน
สร้างสรรค์

หน้าใหม่

ผศ.ปัญญา มณี จกั ร์

วิทยาศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ดร.สุกลั ญา หลีแจ้

การแพทย์แผน
ตะวันออก

วิจยั และ
พัฒนา
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ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ทีร่ ะบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

2559

แผนผังพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่ ง
มวลชนและบริ เวณโดยรอบตาม
แนวคิด Transit Oriented
Development : กรณี ศึกษาสถานี
รถไฟฟ้ าหลักหกและบริ เวณโดยรอบ

ผศ.กฤตพร ลาภพิมล

สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

31 ธ.ค. 60

41,500.00

91,500.00

10

2559

พฤติกรรมการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล

ดร.ปาจรี ย ์
เหลี่ยงประดิษฐ์

บริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60

30 พ.ย. 60

55,000.00

105,000.00

11

2559

เครื่ องเลื่อยกระดูกสาหรับการวินิจฉัย
ทางพยาธิ วิทยา

อาจารย์อนันตศักดิ์
วงศ์กาแหง

วิศวกรรม
ชีวการแพทย์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

12

1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60

30 พ.ย. 60

158,000.00

208,000.00

13

2559

การผลิตโปรตีนละลายได้เพื่อเป็ น
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวมอลต์
เสริ มด้วยกากราสกัด

รศ.ยุพกนิษฐ์
พ่วงวีระกุล

เทคโนโลยีอาหาร

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

ประสบการณ์

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

30 ธ.ค. 60

164,700.00

214,700.00

14

ผลของสารทาความสะอาดฟันเทียม
2559 ชนิดเม็ดต่อการกาจัดคราบชาของฐาน
ฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์

อาจารย์ ทพญ.สปัน
เล็งเลิศผล

ทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

30 ธ.ค. 60

94,430.00

144,430.00

รหัส

8
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หน้า 2 จาก 2

