สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3
วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

57

2560

การศึกษาฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยของ
น้ ามันหอมระเหยตะไคร้ภูเขา

ดร.อภิชยั ศรี เพียร

คณะเทคนิคการแพทย์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

71,000.00

121,000.00

ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์

คณะเทคนิคการแพทย์

วิจยั องค์ความรู้

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

30 ส.ค. 62

95,500.00

145,500.00

ผศ.ปรานม ดีรอด

ศูนย์กีฬาละสุ ขภาพ

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61

30 พ.ย. 61

61,660.00

111,660.00

2560

การสื่ อความหมายความอุดม
สมบูรณ์ผา่ นภาพกามวิสยั ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดหน้าพระธาตุ
จังหวัดนครราชสี มา

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิจยั องค์ความรู้ ประสบการณ์

12

11 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 62

10 ก.ค. 62

15,800.00

65,800.00

2560

การศึกษาอิทธิพลของราสายจาก
แหล่งเพาะพันธุ์ต่อการเจริ ญเติบโต
และการอยูร่ อดของลูกน้ ายุงลาย

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิ ย
มงคล

คณะวิทยาศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

12

1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ค. 62

30 ส.ค. 62

101,200.00

151,200.00

59

2560

60

2560

61

63

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของยีน UGT1A1 (UGT1A1*28
และ *6) กับการเกิดภาวะบิลิรูบิน
ในเลือดสู งในกลุ่มทารกแรกเกิด
ไทย
การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงค่า
ระดับไขมันในเลือดก่อนและหลัง
การเข้าโปรแกรมการฝึ กซ้อมของ
นักกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และ
ว่ายน้ าในสังกัดทีมสโมสร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

หน้าใหม่

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

64

2560

65

2560

66

67

68

เรื่อง

การวิจยั แบบทางคลินิกแบบสุ่ มและ
มีกลุ่มควบคุมด้วยการใช้สารยึดติด
ทางทันตกรรมสาหรับการยึดติด
ของวิธีการเคลือบรอยผุบริ เวณหลุม
ร่ องฟัน
การเปรี ยบเทียบความมัน่ คงในการ
ทรงท่าและความสามารถในการ
เดินขณะทางานอย่างอื่นร่ วมด้วยใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับผูท้ ี่มี
สุขภาพดี

ผู้วจิ ัย

อ.สุกริ ช พูลสุข

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ วิจยั และพัฒนา

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

32,130.00

82,130.00

ดร.กิติมา รงค์สวัสดิ์

คณะกายภาพบาบัด

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

82,300.00

132,300.00

2560

การเปรี ยบเทียบความแนบสนิท
ของไบโอเซรามิกซีลเลอร์ภายหลัง
จากการเตรี ยมช่องว่างสาหรับเดือย
ฟันแบบทันทีและชะลอเวลาโดย
วิธีการซึมผ่านของของเหลว

อ.ปกิต ตุง้ สวัสดิ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62

30 มิ.ย. 62

92,850.00

142,850.00

2560

ผลของการใช้ยาเดกซาเมทาโซนที่
ขนาดต่ากว่าขนาดที่ใช้ในการรักษา
ปกติโดยการฉี ดที่ช้ นั ใต้เยือ่ เมือก
ก่อนการผ่าฟันกรามล่างคุด

ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์
สุนนั ท์ลิกานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

107,450.00

157,450.00

2560

ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็ง
ผิวของครอบฟันชัว่ คราวชนิดบิส
เอคิล

อ.ทญ. สปัน เล็งเลิศผล

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

105,900.00

155,900.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

69

70

71

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอยยิม้
กับไบโอไทป์ ของเหงือกรู ปร่ างฟัน
และจุดยอดสุดของความเว้าเหงือก
บริ เวณฟันหน้าบนในกลุ่มผูใ้ หญ่
ตอนต้น

อ.ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุ
รัตน์

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

8

1 มิ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62

30 เม.ย. 62

112,000.00

162,000.00

2560

ความแม่นยาของเครื่ องวัดความยาว
รากฟันอิเล็กทรอนิ กส์ในฟันน้ านม
ทางคลินิก

อ.ทญ.ญาดา อนันต์วฒั น์ คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

30 เม.ย. 61 - 30 มี.ค. 62

30 มิ.ค. 62

162,080.00

212,080.00

2560

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
เคมีของกระดูกปลูกถ่ายไร้โปรตีน
ชนิดใหม่ที่ผลิตในประเทศไทย

อ.ทญ.ธันยาพร กังวาน
ณรงค์กุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

107,400.00

157,400.00

อ.ทพญ.อัมพาภรณ์ นิธิ
ประทีป

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

68,400.00

118,400.00

อ.ทญ.ธันยพร นิยมดี

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

31 พ.ค. 62

104,803.00

154,803.00

อ.ทพ.ภาคภูมิ ศรี นวล

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

30 ส.ค. 62

115,200.00

165,200.00

72

2560

73

2560

74

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

2560

ผลกระทบของระยะเวลาในการฉาย
แสงที่มีต่อปฏิกิริยาการเกิดพอลิ
เมอร์ของเรซินคอมโพสิ ตชนิดบัลค์
ฟิ ลล์
ความแข็งแรงยึดติดของการ
ซ่อมแซมคอมโพสิ ตที่จาลองการใช้
งานด้วยสารยึดติดระบบยูนิเวอร์
แซล
ผลของการตกเเต่งพื้นผิวต่อความ
โปร่ งเเสงเเละเสถียรภาพทางสี ของ
เซรามิกที่มีพอลิเมอร์ แทรกอยู่

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

75

2560

76

2560

เรื่อง

การเปลียนแปลงของสี และความ
ขรุ ขระของพื้นผิวในporcelain ที่
ผ่าน การแช่กาแฟก่อนและหลังการ
ฟอกสี ฟัน
การศึกษาออกแบบ และสร้าง
อุปกรณ์ส่วนแขนของหุ่ นยนต์โดย
เลียนแบบการเคลื่อนที่ในส่ วนแขน
ของมนุษย์

ผู้วจิ ัย

ผศ.สิ ตา ถาวรนันท์

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิจยั และพัฒนา

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

80,500.00

130,500.00

รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

125,000.00

175,000.00

2560

ไฟโลจีนีติก ยีนก่อโรครุ นแรง การ
สร้างไบโอฟิ ลม์ และรู ปแบบการดื้อ
ยาต้านจุลชี พของเชื้อ Escherichia
coli ที่ก่อโรคในทางเดินปัสสาวะ

ดร.นิภาพร เทวาวงค์

คณะเทคนิคการแพทย์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

100,000.00

150,000.00

80

2560

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพด้าน
การต้านการสะสมคราบจุลินทรี ย ์
บริ เวณด้านประชิดฟัน ระหว่างด้าม
ยึดไหมขัดฟันชนิด Y และ F

อ.ทพ.ดร.อเนก ชย
สดมภ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

30 ส.ค. 62

73,400.00

123,400.00

82

2560

การประกอบสร้างการก่อการร้ ายใน
ภาพยนตร์นานาชาติ

ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอ
มาลย์ชลมารค

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

ประสบการณ์

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

29,600.00

79,600.00

2560

การวิเคราะห์อตั ถภาคของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ปรากฏใน
นิตยสารคอสโมโพลิแทน

อ.วิษณุพงษ์ สุขสาคร

คณะศิลปศาสตร์

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

11,570.00

77

84

61,570.00

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

85

86

87

88

89

90

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2560

ความเที่ยงและความตรงของวิธี
ประเมินการทรงตัวตาม O’Sullivan
Function Balance Grade ในผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง

ดร.บุศรา ชินสงคราม

คณะกายภาพบาบัด

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

85,500.00

135,500.00

2560

การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐาน
และอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงคาน
จังหวัดเลย

อ.ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมา
รัตน์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

55,800.00

105,800.00

2560

การพัฒนาและอนุรักษ์ชุมชนและ
สิ่ งแวดล้อม (กรณี ศึกษา หมู่บา้ นบา
กันใหม่ เกาะสาหร่ าย จังหวัดสตูล)

อ.ไพบูลย์ กิตติกูล

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

50,000.00

100,000.00

2560

ประสิ ทธิภาพของดีไลมอนนีน
สังเคราะห์ที่ความเข้มข้นต่างกัน ต่อ
การอ่อนตัวของกัตตาเปอร์ชา

อ.ทญ.ปรารถนา ยอด
มโนธรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

40,370.00

90,370.00

2560

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของ
ฟันที่มองเห็นและความกว้างของ
ใบหน้าที่ส่งผลต่อความสวยงาม
ของรอยยิม้ ในประชากรไทย

อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิ
กุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61

30 มี.ค. 62

20,200.00

70,200.00

2560

การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน:
กรณี ศึกษา ชุมชนบ้านหล่อโย
ตาบลป่ าตึง อาเภอแม่จนั จังหวัด
เชียงราย

อ.รสริ นทร์ ชอว์

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

50,000.00

100,000.00

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

เรื่อง

การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน:
กรณี ศึกษา ชุมชนบ้านบาตูปูเตะ
ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง
การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน:
กรณี ศึกษา ชุมชนภูผกั ไซ่ ตาบลหิ น
ฮาว อาเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

อ.ศิรดล ชานาญคดี

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

50,000.00

100,000.00

อ.กรพงศ์ กรรณสูต

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

50,000.00

100,000.00

91

2560

92

2560

93

2560

การเตรี ยมผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นจาก
น้ ามันปาล์มแดงดิบ

อ.กมะริ ยะ ขันราม

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และพัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

30 ก.ค. 62

43,200.00

93,200.00

2560

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวไทยกลุ่ม
มิลเลนเนียลหรื อกลุ่มเจ็นเอ็มใน
ประเทศไทยที่มีต่อแนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

อ.พัฒน์ธีรา พันธราธร

วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริ การ

ความรู ้พ้นื ฐาน

หน้าใหม่

12

16 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 62

15 ส.ค. 62

19,000.00

69,000.00

2560

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
น้ ามันปาล์มดิบและศึกษาการสกัด
แคโรทีนอยด์จากเปลือกผลปาล์ม
แดง

ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุข
เขียว

คณะวิทยาศาสตร์

12

1 เม.ย. 61 - 30 มี.ค. 62

30 มิ.ย. 62

78,650.00

128,650.00

94

95

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

สรุป รายนามคณาจารย์ผ้ รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

96

97

ระยะเวลา
(เดือน)

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

2560

องค์ประกอบทางการตลาด และ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ที่มี
ต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการสิ นค้าผูส้ ูงวัยใน
ประเทศไทย

ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกสร

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 62

30 มิ.ย. 62

58,500.00

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

481,000.00

ภก.เชาวลิต มณฑล

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

58,200.00

108,200.00

ภก.เชาวลิต มณฑล

คณะเภสัชศาสตร์

วิจยั และพัฒนา ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ค. 62

31 ส.ค. 62

125,600.00

175,600.00

2560

การเก็บเกี่ยวพืชกัญชาที่มีผลต่อ
ปริ มาณสารสาคัญในกัญชา

98

2560

99

2560

การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัด
สารจากกัญชาเพื่อให้ได้สารสาคัญ
ปริ มาณสู งโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาสูตรตารับยาเม็ดเวเฟอร์
แตกตัวเร็ วในช่องปากที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดกัญชาด้วยการทาแห้ง
แบบเยือกแข็ง

รศ.ดร.ภญ.
นริ ศา คาแก่น

ประเภท
นักวิจัย

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ปี
การศึกษา

หลักการที่ดีในการเพาะปลูกและ

ประเภท
งานวิจัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับ
สมบูรณ์ ที่
ระบุใน
สัญญารับ
ทุน

108,500.00

531,000.00

