สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2

รหัส

30

31

32

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญา
รับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

โมเดลสมการโครงสร้างของ
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ต่อผล
การดาเนินงานขององค์การผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

31 มี.ค. 62

90,950.00

140,950.00

2560

ปัจจัยการดาเนินงานที่มีอิทธิ พลต่อ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่
ส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์การ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่ องประดับของประเทศไทย

ดร.ปิ ยภรณ์ ชูชีพ

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

85,350.00

135,350.00

2560

การศึกษาผลของยาสารสกัดจาก
เถาวัลย์เปรี ยงในการปกป้ องอันตราย
รศ.ดร.ทัศนีย ์ ปัญจานนท์
ต่อตับจากยาพาราเซตามอลในหนู
ขาวใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั องค์ความรู้

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

31 มี.ค. 62

163,200.00

213,200.00

33

2560

ทักษะทางการเงินที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของคนไทย :
กรณี ศึกษาเฉพาะเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

35

2560

ระดับ apelin ในเด็กไทยที่เป็ นโรค
อ้วน

ผศ.มุกดา โควหกุล

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

46,180.00

96,180.00

รศ.ดร.กาญจนา สุริยะ
พรหม

คณะเทคนิคการแพทย์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

23 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 62

23 เม.ย. 62

142,926.00

192,926.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2

รหัส

38

39

40

41

42

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญา
รับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

การพัฒนาเครื่ องมือวัดความดันและ
อัตราการไหลของเลือดโดยใช้
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของ
คลื่นอัลตราซาวน์

อ.รุ จิภาส บวรทวีปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

8 ม.ค. 61 - 7 ม.ค. 62

7 เม.ย. 62

167,200.00

217,200.00

2560

ปัจจัยทานายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวในมารดาที่ทางานนอก
บ้าน

ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตต
สัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

31 มี.ค. 62

43,000.00

93,000.00

2560

ผลของโปรแกรมส่งเสริ มการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ ต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้นมแม่ และอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกหลัง
คลอดของมารดาที่คลอดบุตรคน
แรก หอผูป้ ่ วยสูติกรรมสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

อ.ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ

คณะพยาบาลศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

15 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 62

15 เม.ย. 62

47,280.00

97,280.00

2560

คุณลักษณะขององค์กร แนวทาง
บริ หารจัดการและแรงกดดันที่มีผล
ต่อการบูรณาการโซ่ อุปทานของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ของไทย

ดร.ชนะเกียรติ สมาน
บุตร

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

15 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 62

14 เม.ย. 62

37,000.00

87,000.00

2560

ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน
MiR-149 (rs2292832) C>Tในผูป้ ่ วย
มะเร็ งศีรษะและคอ

ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

3 ม.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

2 เม.ย. 62

100,000.00

150,000.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2

รหัส

43

44

45

46

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญา
รับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

ผลของสารสกัดเอทานอลจาก
บอระเพ็ดต่อความบกพร่ องของการ
เรี ยนรู้และความจา และการตายของ
เซลล์ประสาทภายหลังภาวะสมอง
ขาดเลือดชัว่ คราวในหนูเมาส์

ดร.อรพรรณ วนขจรไกร

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62

31 ก.ค. 62

130,660.00

180,660.00

2560

การหาสภาวะที่เหมาะสมของ
อนุภาคนาโนควบคุมการปลดปล่อย
ยาจากไคโตซาน/อัลจิเนตที่บรรจุ
แอลฟาแมงโกสตินด้วยการ
ออกแบบแฟคทอเรี ยลเต็มรู ป

อ.ดร.ภญ.วิภาดา
สัมประสิ ทธิ์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

4 ม.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

3 เม.ย. 62

43,500.00

93,500.00

2560

การแสดงออกของ Interleukin-8 ที่มี
บทบาทในการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงแข็งและหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
เฉี ยบพลัน

ดร.รัชนก ขาศิริ

คณะวิทยาศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62

30 เม.ย. 62

98,100.00

148,100.00

2560

การประกวดกลอนสดชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ตในฐานะกลไก
การ “สื บ-สร้าง” ร้อยกรองไทย

อ.นรุ ตม์ คุปต์ธนโรจน์

คณะศิลปศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

72,500.00

122,500.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2

รหัส

47

48

49

50

51

52

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญา
รับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

ประสิ ทธิผลของการพัฒนา
ระบบปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อ
ป้ องกันการติดเชื้ อของระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผูป้ ่ วยที่ได้รับการคาสาย
สวนปัสสาวะ

อ.กนกวรรณ สว่างศรี

คณะพยาบาลศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

20 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 61

20 ธ.ค. 61

33,200.00

83,200.00

2560

การพิทกั ษ์และคุม้ ครองสิ ทธิดา้ น
กฏหมายในการปฏิบตั ิงานของนัก
สังคมสงเคราะห์จิตเวช

อ.สุจินต์ เสนาแพทย์

คณะนิติศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62

31 พ.ค. 62

47,000.00

97,000.00

2560

สิ ทธิและเสรี ภาพภายใต้หลัก
กฎหมายเอกชน กรณี ศึกษาการมอบ
อานาจถาวรให้เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผู้
อนุบาล

อ.เชฎฐ คาวรรณ

คณะนิติศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62

31 พ.ค. 62

55,000.00

105,000.00

2560

การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ตา้ น
มะเร็ งปากมดลูกของสารอนุพนั ธ์แอ
ริ ลเอไมด์

อ.ดร.ภญ.ฐิตารี ย ์ ธีร
ชยานันท์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

31 มี.ค. 62

160,000.00

210,000.00

2560

การออกแบบตกแต่งร้านค้าปลีก
ท้องถิ่นในประเทศไทยในการสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกสาหรับผูส้ ูงวัย

ดร.ไปรยา ทีปต์ศิริ

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

9

1 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61

31 ธ.ค. 61

61,900.00

111,900.00

2560

รู ปแบบและวิธีการสื่ อความหมาย
เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดผ่าน
โปสเตอร์ภาพยนตร์

ผศ.ดร.กฤษณี กร เจริ ญ
กุศล

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

12

1 ธ.ค. 60 - 1 ธ.ค. 61

1 มี.ค. 62

16,000.00

66,000.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2

รหัส

53

54

55

56

วันส่ งรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุในสั ญญา
รับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวบนอินสตาแกรม :
กรณี ศึกษาการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย

อ.คมศร สนองคุณ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

31 มี.ค. 62

20,100.00

70,100.00

2560

การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาพลักษณ์
องค์กรที่นาเสนอผ่านพ็อกเก็ตบุก๊
กรณี ศึกษา ปิ รามิดหน้าเสาธง วิชา
ตกเขา และคบเด็กสร้างแบรนด์

อ.รพีวรรณ กลยนี

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

31 มี.ค. 62

10,000.00

60,000.00

2560

การพัฒนาวิธีเตรี ยมสารสกัดจาก
เหง้าขมิ้นชันโดยวิธีที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

อ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

15 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 62

14 เม.ย. 62

96,000.00

146,000.00

2560

ศักยภาพในการบริ หารจัดการธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปน:
ุ่ ศึกษากรณี
ร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิ ดดาเนิ นการ
(Start-up) ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

17 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 62

17 เม.ย. 62

61,000.00

111,000.00

