สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2
ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ทีร่ ะบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2559

ภาพสตรี ทอาร์ตเพื่อการสื่ อสารการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ยา่ นเมืองเก่าปี นัง
และสงขลา

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

12

6 ธ.ค. 59 - 6 ธ.ค. 60

6 มี.ค. 61

50,720.00

100,720.00

17

2559

ทรัพยากรองค์การที่มีผลต่อ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส์และผลกระทบ
ที่มีต่อประสิ ทธิภาพของอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ
ไทย

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

80,700.00

130,700.00

18

2559

การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้ า
อัจฉริ ยะ

รศ.นันทชัย ทองแป้ น

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

541,000.00

591,000.00

19

2559

การศึกษาออกแบบและสร้างอุปกรณ์
ช่วยเดินฟื้ นฟูการหัดเดินอัจฉริ ยะ
อัตโนมัติ

อ.พิชิตพล โชติกุลนันทน์

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

256,000.00

306,000.00

21

2559

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดสารสาคัญปริ มาณสูงในพืชกัญชา

รศ.ดร.นริ ศา คาแก่น

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

157,500.00

207,500.00

2559

ผลของ ∆9-tetrahydrocannabinol จาก
ต้นกัญชา ต่อการยับยั้งมะเร็ งทางเดิน
น้ าดี ในสัตว์ทดลอง

ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

443,300.00

493,300.00

รหัส

16

22

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

หน้า 1 จาก 4

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2
รหัส

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ทีร่ ะบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญารับ
ทุน

23

2559

การพัฒนาตารับสเปรย์ฉีดพ่นในช่อง
ปากจากสารสกัดกัญชา

อ.วรวรรณ สายงาม

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 พ.ค. 61

148,771.00

198,771.00

ดร.ปิ ยภรณ์ ชูชีพ

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

82,550.00

132,550.00

รศ.ดร.กัญญนันทน์
กฤษศิริวฒ
ุ ินนั ท์

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

15 ม.ค. 60 - 15 ม.ค. 61

15 เม.ย. 61

134,000.00

184,000.00

อ.ภัทร นิมมล

คณะดิจิทลั อาร์ต

งานสร้างสรรค์

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

73,000.00

123,000.00

อ.จิตรดี ลุประสงค์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

144,000.00

194,000.00

24

2559

25

2559

26

2559

27

2559

ปัจจัยความสาเร็ จ และคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความสาเร็ จขององค์การธุรกิจเกษตร
ในประเทศไทย
การประเมินประสิ ทธิภาพการเป็ น
แอนติเจน ของโปรตีนลูกผสม GroEL
ของเชื้อ Burkholderia
pseudomallei เพื่อวินิจฉัยโรคเมลิ
ออยด์ โดย indirect ELISA plate, Dot
blot ELISA และ indirect
hemagglutination assay
โครงการวิจยั เพื่อสร้างงานศิลปะ
เคลื่อนไหว 2 มิติ ชุด “ขวานา ซ้ายตาม
ขวาชิด” เพื่อแสดงนาเสนอชุดวาท
กรรมการผลิตซ้ าในแวดวงการศึกษา
สมัยใหม่ภายใต้ระบบทุนนิ ยมใน
สังคม
การพัฒนาตารับระบบกระจายตัวของ
พอลิเมอร์ ก่อฟิ ล์มที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากบัวบกเพื่อใช้ทางผิวหนัง

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

หน้า 2 จาก 4

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2
ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ทีร่ ะบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญารับ
ทุน

28

2559

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของน้ ามันระเหยง่ายจากเหง้า
ของพืชในสกุล Curcuma ในประเทศ
ไทย

ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

31 มี.ค. 61

100,000.00

150,000.00

30

2559

ปัจจัยสนับสนุนทางสถาปัตยกรรมที่
ส่งผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจ Hostel

อาจารย์ธีร์ นภินธากร

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

70,600.00

120,600.00

อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

4 ม.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

37,000.00

87,000.00

อ.ตุลย์ ชูสุทธิ์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ก.พ.60 - 31 ม.ค. 61

31 ม.ค. 61

176,886.00

226,886.00

ดร.สื่ อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

นวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

31 มี.ค. 61

220,000.00

270,000.00

ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระ
ธรณ์

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

30,500.00

80,500.00

อ.ธี รกัญญา ตั้งสุ วรรณ
รังษี

วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

31 มี.ค. 61

83,018.00

133,018.00

รหัส

31

2559

33

2559

36

2559

37

38

2559

2559

วิเคราะห์ตวั ละครหลักภาพยนตร์ไทย
ผลงานกากับโดย บรรจง ปิ สัญธนะ
กูล
การพัฒนาแป้ งฝุ่ นผัดหน้าจากแป้ ง
เท้ายายม่อมและการประเมิน
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมความมัน
บนใบหน้าของตารับ
อุปกรณ์ตรวจและถ่ายภาพช่องคอ
แบบดิจิตอลและพกพาได้
ค่านิ ยมทางสังคมและการสร้าง
ความหมายที่สะท้อนผ่านข่าวกีฬา
โอลิมปิ ก 2016 ในหนังสื อพิมพ์ไทย
พัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริ มเส้นใย
และสารอาหารจากแป้ งถัว่ ขาว
ทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

หน้า 3 จาก 4

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2
รหัส

ปี

39

2559

40

2559

เรื่อง

การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิด
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในชุมชน
ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี
ทักษะที่จาเป็ น: ทาไมปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตจึงจาเป็ นกับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ทีร่ ะบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญารับ
ทุน

อ.คชารัตน์ ปรี ชล

คณะพยาบาล
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

31 มี.ค. 61

23,000.00

73,000.00

ดร.พรรณรัตน วรรณ
สวัสดิ์กุล เคดิช

คณะศึกษาศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

29 ธ.ค. 59 - 29 ธ.ค. 60

29 มี.ค. 61

74,500.00

124,500.00

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 2

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญารับ
ทุน (บาท)

หน้า 4 จาก 4

