สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 1

รหัส
ทุน

2

3

4

31 ธ.ค. 62

152,325.00

202,325.00

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

31 ธ.ค. 62

155,021.00

205,021.00

12

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

120,000.00

170,000.00

หน้าใหม่

12

3 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 62

3 ธ.ค. 62

120,000.00

170,000.00

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

31 ธ.ค. 62

118,500.00

168,500.00

วิจยั ละพัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ก.ย. 61 - 2 ก.ย. 62

2 ธ.ค. 62

101,300.00

151,300.00

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

2561

การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ
และการพัฒนาตารับน้ ามันปาล์ม
แดงในรู ปแบบแคปซูลนิ่มเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร

อ.วรวรรณ สายงาม

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

2561

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลา้ ง
เครื่ องสาอางจากโอลิโอโซมของผล
ปาล์มและเนื้ อเมล็ด

อ.ตุลย์ ชูสุทธิ์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

2561

การประเมินคุณสมบัติความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็ งและพรี ไบโอติกของ
เห็ดที่กินได้

ผศ.ดร.พรรณนภา เภา
ทอง

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

อ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ดร.ภัททวัฒน์ มณี วฒั น
ภิญโญ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

รศ.ปัญญา มณี จกั ร์

คณะวิทยาศาสตร์

5

2561

6

2561

7

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2561

ผลของสารสกัดจากลูกยอใน
รู ปแบบยาทาต่อการสมานแผลเปิ ด
ในหนูเม้าส์
การเตรี ยมและตรวจลักษณะเฉพาะ
ของยาที่อยูใ่ นรู ปของเหลวไอออนิ ก
สาหรับการประยุกต์ใช้ทางเภสัช
กรรม
การเตรี ยมและการดัดแปรถ่านกัม
มันต์จากกากและเมล็ดในปาล์มแดง
เพื่อกาจัดโลหะ Fe2+/Fe3+ Ca2+
และ Zn2+ในน้ า

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 1

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

30 มิ.ย. 62

53,600.00

103,600.00

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

105,500.00

155,500.00

12

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

44,000.00

94,000.00

หน้าใหม่

12

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

31 ธ.ค. 62

32,920.00

82,920.00

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

15 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 62

14 ธ.ค. 62

137,000.00

187,000.00

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62

31 ม.ค. 63

117,200.00

167,200.00

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2561

การวิจยั และพัฒนาต้นแบบสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่ งเสริ ม
ธุรกิจนวดไทย

อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

6

1 ก.ย. 61 - 31 มี.ค. 62

2561

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของ
การตรวจเชื้ อ Salmonella typhi ใน
ตัวอย่างเนื้ อไก่ดว้ ยเทคนิ ค ทางอณู
ชีววิทยา

ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจน
ภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

10

2561

การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผล
ต่อเส้นทางของผูบ้ ริ โภคเกย์ (Gay
Consumer Path) ในการตัดสิ นใจใช้
บริ การฟิ ตเนส

อ.ชัชญา สกุณา

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

11

2561

ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อการ
เจริ ญเติบโตของดาวเรื อง

อ.อรพรรณ หัสรังค์

คณะนวัตกรรม
เกษตร

วิจยั และ
พัฒนา

2561

ฤทธิ์ตา้ นสาเหตุการเกิดริ้ วรอยของ
สารสกัดไพลในการศึกษาแบบนอก
กาย

อ.อภิรุจ เชียงโสม

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

2561

ผลของการเคลือบผิวด้วยพาราซีล
ต่อความขรุ ขระของพื้นผิวฟันปลอม
อะคริ ลิกเรซินที่ผา่ นวิธีการขัดแต่งที่
แตกต่างกัน

อ.ดวงใจ อุไรวิชยั กุล

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

รหัส
ทุน

8

9

12

13

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 1

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

31 มี.ค. 62

104,200.00

154,200.00

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

64,625.00

114,625.00

12

1 ก.ย. 61 - 30 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

101,000.00

151,000.00

ประสบการณ์

12

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

152,000.00

202,000.00

หน้าใหม่

12

3 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 62

3 ก.ย. 62

46,600.00

96,600.00

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2561

การเปรี ยบเทียบความแข็งแรงต่อ
การโค้งงอระหว่างเรซิ นคอมโพสิ ต
ชนิดบัลค์ฟิลล์และวัสดุบูรณะสี
เหมือนฟันชนิดอื่นๆ

อ.วิน หิ ริโอตัปปะ

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

2561

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของการ
รักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบ
กระตุน้ ด้วยมือและฝังเข็มศีรษะแบบ
กระตุน้ ไฟฟ้ าในผูท้ ี่มีอาการปวด
หลังส่วนล่าง : การทดลองแบบสุ่ม
และมีกลุ่มควบคุม

ศาสตราจารย์(คลินิก)
แพทย์จีน ผศ.นพ.ภาสกิจ
วัณนาวิบูล

วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

2561

การประพันธ์ดนตรี พรรณนาจาก
เรื่ องราวช่วงรัตนโกสิ นทร์ (ร.ศ.
146-237)

อ.ดร.วานิช โปตะวนิช

วิทยาลัยดนตรี

งาน
สร้างสรรค์

หน้าใหม่

18

2561

การศึกษาวัสดุไฮโดรเจลของพอลิ
เมอร์ชีวภาพที่เหมาะสมกับการผลิต
เนื้อเยือ่ อ่อนด้วยเครื่ องพิมพ์ชีวภาพ
สามมิติ

ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่าง
แสง

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

วิจยั และ
พัฒนา

19

2561

การศึกษามาตรการทางกฎหมายภาษี
เพื่อสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย ์

อ.สุธีราภรณ์ แสงจันทร์
ศรี

คณะนิติศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

รหัส
ทุน

14

15

17

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 1

รหัส
ทุน

21

22

23

24

25

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

30 พ.ย. 62

231,000.00

281,000.00

15 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 62

14 ธ.ค. 62

120,000.00

170,000.00

12

15 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 62

15 ธ.ค. 62

122,400.00

172,400.00

ประสบการณ์

12

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

31 ธ.ค. 62

150,000.00

200,000.00

หน้าใหม่

12

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

30 ธ.ค. 62

61,300.00

111,300.00

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2561

การสร้างชุดอุปกรณ์กล้อง
จุลทรรศน์สาหรับการฉายภาพใน
ระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟี แบบ
ไม่ใช้มาส์คแสง

ดร.สื่ อจิตต์ เพ็ชร์
ประสาน

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

2561

ศึกษาความชุกของยีน OXA type
และ MBLs type carbapenemase ใน
Acinetobacter baumannii ที่แยกได้
จากสิ่ งส่ งตรวจของผูป้ ่ วยจาก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผศ.สวรรยา พงศ์ปริ ตร

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

2561

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ยีน Pvmsp-3α ของเชื้อพลาสโม
เดียมไวแวกซ์ในประเทศไทย โดย
วิธี Nested PCR-RFLP

รศ.ดร.กัญญนันทน์
กฤษศิริวฒ
ุ ินนั ท์

คณะเทคนิค
การแพทย์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

2561

การออกแบบสร้างเครื่ อง
สัน่ สะเทือนปอดสาหรับ การระบาย
เสมหะของผูป้ ่ วยเด็ก และผูส้ ูงอายุ

อ.พิชิตพล โชติกุลนันทน์

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

2561

กุญแจสู่ความสาเร็ จของการ
บริ หารธุรกิจ Coworking Space ใน
ประเทศไทย

ดร.ปิ ยะรัตน์ จันทรยุคล

คณะบริ หารธุรกิจ

ความรู้
พื้นฐาน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 1

รหัส
ทุน

26

27

28

29

31

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

31 ม.ค. 63

157,000.00

207,000.00

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

94,500.00

144,500.00

12

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

31 ธ.ค. 62

91,062.00

141,062.00

ประสบการณ์

12

4 ต.ค. 61 - 3 ต.ค. 62

3 ต.ค. 62

66,000.00

116,000.00

หน้าใหม่

12

31 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 62

30 พ.ย. 62

130,000.00

180,000.00

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2561

การจาแนกสายพันธุ์เห็ดแครง
(Schizophylum commune) โดย
เทคนิคชีวโมเลกุลและการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรผลิตพอลิแซคคาไรด์
รวมถึงศักยภาพการต้านเซลมะเร็ ง

ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์

คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62

2561

ผลของการใช้แสงจาก LED ต่อการ
เจริ ญเติบโต ปริ มาณไนเตรท และ
ปริ มาณรงควัตถุในผักกาดหอม

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
(หัวหน้าโครงการ) //
อ.พชรอร แก้วเจริ ญ

คณะนวัตกรรม
เกษตร

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

2561

ผลของการฝึ กหายใจช้าร่ วมกับแรง
ต้านต่อความดันโลหิ ตและการ
ทางานของระบบประสาทอัตโนมัติ
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่มี
เบาหวานชนิดที่ 2 ร่ วมด้วย

ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง

คณะกายภาพบาบัด
และเวชศาสตร์การ
กีฬา

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

2561

ผลลัพธ์และผลกระทบจากการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring : EM) มาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมไทย

ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่ม
ประเสริ ฐ

คณะนิติศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

2561

การเพิ่มคุณสมบัติของเซลล์ตน้
กาเนิดเซลล์คีราติโนไซด์โดยสาร
isovitexin

อ.ภญ.วีริสา เช้าเจริ ญ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 1

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

32

2561

การศึกษาผลของสารสกัดราก
สามสิ บต่อการเกิดลิ่มเลือด

ดร.ภญ.ทิพย์สุชน เอี่ยม
สอาด

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน
30 พ.ย. 62

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

101,000.00

151,000.00

