สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3
รหัส

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/
คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ระบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

42

2559

การพัฒนาเนื้ อลองกองอบแห้งแบบ
ระเหิ ด

ผศ.วนิดา โอศิริพนั ธุ์

คณะเทคโนโลยี
อาหาร

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

65,970.00

115,970.00

2559

ผลของไอออนโลหะที่ปลดปล่อย
จากมินิสกรู ต่อการสร้ างและทางาน
ของเซลล์สลายกระดูก

อ.ทญ.หทัยชนก เจริ ญพงศ์

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

12

18 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 61

18 ก.ค. 61

161,500.00

211,500.00

44

2559

ผลของสารสะเทินที่พฒั นาขึ้นใหม่
ต่อค่าแรงยึดเฉื อนและลักษณะ
พื้นผิวของเฟลสปาติกพอร์สเลนที่
ถูกกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริ ก

ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรี อมั พร

คณะทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

135,800.00

185,800.00

45

2559

ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย

คณะทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

118,000.00

168,000.00

2559

การเคลื่อนกล้องเพื่อสื่ อความหมาย
ของรายการสารคดีท่องเที่ยววิวไฟน์
เดอร์

อ.วรวุฒิ อ่อนน่วม

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61

31 ส.ค. 61

34,700.00

84,700.00

47

2559

ผลของสารทาความสะอาดพื้นผิว
และเรซินซี เมนต์ต่อค่ากาลังยึดเฉื อน
ของเซอร์ โคเนี ยที่มีการปนเปื้ อน
พื้นผิว

อ.ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสง
ไพศาล

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

122,600.00

172,600.00

48

2559

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ าพริ ก
ผัด

ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง

คณะเทคโนโลยี
อาหาร

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

83,425.00

133,425.00

43

46

การประเมินเรซินมอดิฟายด์กลาส
ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ต้นแบบ RUHBM1 ทางคลินิก

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

หน้า 1 จาก 6

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3
ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/
คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ระบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

50

2559

สารสกัดหอมแดงบรรจุในอนุภาค
นาโนไขมันสาหรับประยุกต์ใช้ทาง
เวชสาอางโดยใช้วิธีไมโครอิมลั ชัน

ดร.ภัททวัฒน์ มณี วฒั น
ภิญโญ

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

30 ก.ค. 61

159,500.00

209,500.00

52

2559

53

2559

54

2559

รหัส

55

2559

56

2559

57

2559

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

ประติมากรรมร่ วมสมัย : การศึกษา
ความเป็ นเมืองในจังหวัดปทุมธานี
โครงการวิจยั การบริ หารเชิงกลยุทธ์
ประเทศไทยของรัฐบาลหลังการ
เลือกตั้ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยรังสิ ตกับ
การขับเคลื่อนสังคมธรรมาธิปไตย

อ.ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์

คณะดิจิทลั อาร์ต

งานสร้างธสรรค์

หน้าใหม่

12

15 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 61

15 ส.ค. 61

131,190.00

181,190.00

ผศ.ดร.พลเรื อตรี วิโรจน์
พิมานมาศสุ ริยา

วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

10

1 พ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

31 พ.ค. 61

66,380.00

116,380.00

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

งานสร้างสรรค์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

97,100.00

147,100.00

กลยุทธ์การตั้งชื่อตราสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวใน
ประเทศไทย

ผศ.แน่งน้อย บุญยเนตร

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

16,000.00

66,000.00

ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

120,000.00

170,000.00

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

6

1 พ.ค. 60 - 31 ต.ค. 60

31 มี.ค. 61

41,800.00

91,800.00

การศึกษาคุณสมบัติความเป็ นพรี ไบ
โอติกของพืชธรรมชาติในประเทศ
ไทย
ภาวะผูน้ าและวิธีการให้คาปรึ กษา
แนะนาที่พึงประสงค์: กรณี ศึกษา
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาในศูนย์ให้คาปรึ กษา
แนะนาและประสานการประชุมเพื่อ
แก้ไข บาบัด ฟื้ นฟูเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดใกล้เคียง

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3

หน้า 2 จาก 6

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3
รหัส

ปี

59

2559

60

2559

เรื่อง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสในเลือดที่เปลี่ยนไปกับการเกิด
ภาวะเครี ยดออกซิเดชันในแรงงาน
ภาคการเกษตรเพื่อนาไปสู่แนวทาง
ป้ องกัน
กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนปากน้ า
ประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
การลดความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึง
ความยุติธรรมในสังคมไทยโดย
ยุติธรรมชุมชน
ผลของสารสกัดย่านางแดงต่อการ
เคลื่อนที่และการตายแบบอะพอพ
โทซิสของเซลล์มะเร็ งตับชนิด
HepG2

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/
คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ระบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล

คณะเทคนิค
การแพทย์

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

9

1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

31 ธ.ค. 60

87,822.00

137,822.00

อ.ตรี รัตน์ นิลรัตน์

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

30 มี.ค. 61

34,300.00

84,300.00

ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่ม
ประเสริ ฐ

คณะนิติศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

76,200.00

126,200.00

อ.พรทิพย์ เพลินศิลป์

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 61

31 ส.ค. 61

99,930.00

149,930.00

61

2559

62

2559

63

2559

การศึกษาการออกเสี ยงภาษาไทย
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

อ.จิรพร รักษาพล

คณะศิลปศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

21 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 61

20 พ.ย. 61

30,190.00

80,190.00

2559

การเตรี ยมน้ ายางธรรมชาติโปรตีน
ต่าด้วยสารเคมีและการประยุกต์ใช้
งาน

ผศ.ดร.สุพฒั น์ มูลสิ น

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

30 ก.ค. 61

101,593.00

151,593.00

2559

เครื่ องผสมยางมะตอยกับน้ า
ยางพาราสาหรับห้องปฏิบตั ิการ
วิศวกรรมการทาง

ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย

วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

57,595.00

107,595.00

64

66

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3

หน้า 3 จาก 6

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3
รหัส

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/
คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ระบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

68

2559

ประสิ ทธิภาพของกากน้ าตาลจาก
อ้อยต่อจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกส์

อ.ลุกมาน สื อรี

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

30 ก.ย. 61

103,000.00

153,000.00

อ.ภิมุข จันทร์งาม

คณะบัญชี

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

311,000.00

361,000.00

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

77,000.00

127,000.00

ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

30 มี.ค. 61

92,000.00

125,000.00

อ.พรนภา แก้วลาย

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

25,500.00

68,500.00

ผศ.ดร.นิ่ มนวล วิเศษสรรพ์

คณะบัญชี

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

31 มี.ค. 61

134,500.00

184,500.00

69

2559

70

2559

71

2559

72

2559

74

2559

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
แบบชุมชนมีส่วนร่ วมของการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง
เศรษฐกิจผิดกฎหมายกับการฟอก
เงินในประเทศไทย
ความแปรผันของจานวนชุดดีเอ็นเอ
ของยีน Glutathione –S- transferase
ชนิด M1 และ T1 ในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
เซลล์ตบั ชาวไทย
การปรับตัวของผูผ้ ลิตรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
สู่การออกอากาศออนไลน์
ศึกษาเปรี ยบเทียบขั้นของการใช้
เครื่ องมือทางบัญชีบริ หารของ
อุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่ตาม
แนวคิดของสมาพันธ์นกั บัญชี
ระหว่างประเทศเรื่ องวิวฒั นาการ
ของการบัญชีบริ หาร และผลการ
ดาเนิ นงานของธุรกิจ

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

หน้า 4 จาก 6

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3
รหัส

ปี

75

2559

77

2559

78

2559

79

2559

81

2559

82

2559

เรื่อง

หลักการตีความกฎหมาย :
กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบกิจการ ใน
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประสิ ทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริ มสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหาร พฤติกรรมการออก
กาลังกายน้ าหนักตัวของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมและการ
ปรับตัวของนักศึกษาจีนที่เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนของ
ประเทศไทย
องค์ประกอบศิลป์ ของภาพถ่าย
โฆษณารถยนต์ในหนังสื อพิมพ์ไทย
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของจุล
ชีพในการสร้าง
Polyhydroxylalkanoate-co polymer
โดย fed batch fermentation
การพัฒนาระบบประเมินผลแบบ
อัตโนมัติของการจัดคอลลิเมเตอร์
และลารังสี สาหรับเครื่ องเอกซเรย์
ทางด้านวินิจฉัย

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/
คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ระบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทือง
ชัย

คณะนิติศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

26,100.00

76,100.00

อ.ชนิดาภา วงศ์รักษา

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 61

30 ก.ย. 61

16,000.00

66,000.00

ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริ ญรุ กข์

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60

30 มี.ค. 61

50,925.00

100,925.00

อ.พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

วิจยั องค์ความรู้

หน้าใหม่

12

20 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 61

20 มิ.ย. 61

20,000.00

70,000.00

รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

31 ก.ค. 61

147,000.00

197,000.00

อ.สุระบดี บุญใส

รังสี เทคนิค

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

30 ก.ค. 61

77,900.00

127,900.00

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

หน้า 5 จาก 6

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3
รหัส

83

84

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สั งกัดวิทยาลัย/
คณะ

ประเภทงานวิจัย

ประเภทนักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยที่
ระบุในสั ญญารับทุน

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ทรี่ ะบุ
ในสั ญญารับทุน

2559

ชุดจาลองหน้าจอควบคุม
เครื่ องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษารังสี เทคนิค

อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์

รังสี เทคนิค

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

30 ก.ค. 61

63,000.00

113,000.00

2559

เศรษฐกิจใต้ดินที่ผิดกฎหมาย:
กรณี ศึกษาธุรกรรมบ่อนขนาดเล็ก
ในชุมชน

ดร.ศรัณย์ ธิติลกั ษณ์

วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61

31 ส.ค. 61

79,600.00

129,600.00

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2559 รอบที่ 3

งบประมาณ
อนุมตั ิ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสั ญญา
รับทุน (บาท)

หน้า 6 จาก 6

