สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 3

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

28 ก.พ. 63

64,400.00

114,400.00

1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

23,000.00

73,000.00

12

28 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 63

28 พ.ค. 63

131,700.00

181,700.00

หน้าใหม่

12

1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

31 พ.ค. 63

46,300.00

96,300.00

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

8

1 ส.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

31 มิ.ย. 63

18,000.00

68,000.00

คณะดิจิทลั อาร์ต

งาน
สร้างสรรค์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 62 - 1 พ.ค. 63

1 ส.ค. 63

83,222.00

133,222.00

คณะกายภาพบาบัด
และเวชศาสตร์การ
กีฬา

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

1 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

30 ก.ย. 63

81,060.00

131,060.00

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

59

2561

พยาธิสภาพของผูป้ ่ วยสายตายาวใน
คลินิกตา มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผศ.พญ.วัฒนีย ์ เย็นจิตร

คณะทัศนมาตร
ศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

7

18 เม.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริ ญ
รุ กข์

วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

อ.ทญ.วิรชา วชิรมน

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

2561

ผลของการกดมดลูกส่วนล่างหลังทา
อ.ดร.ปาริ ชาติ เทวพิทกั ษ์
คลอดรกด้วยวิธี Modified crede ต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
(เคยเข้ารอบ 2/2561)
การสูญเสี ยเลือดหลังคลอด

วิจยั ประยุกต์

2561

นวัตกรรมสังคม : การเปลี่ยนเชิง
ระบบของวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง อ.
ราษีไศล จ.ศรี ษะเกษ

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องค
สิ งห

วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม

2561

การรังสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั ด้วย
วิทยาการโลกเสมือนจริ ง: ศิลปะใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0

อ.โกเมศ กาญจนพายัพ

2561

การเปรี ยบเทียบแนวร่ างกายและการ
แกว่งของร่ างกายขณะนัง่ บนเก้าอี้
ราบและบนเบาะรู ปลิ่มในผูป้ ่ วย
อัมพาตครึ่ งซีก

อ.กัลยา ก้องวัฒนากุล

60

2561

62

2561

65

66

69

70

พฤติกรรมการใช้และการยอมรับ
นวัตกรรมสื่ อสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มผูส้ ูงอายุในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลของยาสี ฟันที่มีและไม่มี
ส่วนผสมของสมุนไพรต่อความ
หยาบผิวของวัสดุบูรณะสี เหมือน
ฟัน

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

150,000.00

200,000.00

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

146,910.00

196,910.00

6

1 พ.ค. 62 - 29 เม.ย. 63

30 ก.ค. 63

96,000.00

146,000.00

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

30 ก.ค. 63

134,000.00

184,000.00

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

105,000.00

155,000.00

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

อ.ดร.ชุติมา สิ นสื บผล

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

หน้าใหม่

12

18 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 63

อ.ดร.วาลุกา พลายงาม

วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

อ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ

วิทยาลัยดนตรี

งาน
สร้างสรรค์

ประสบการณ์

2561

การผลิตสารโมโนอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอนจากการไพโรไลซีส
ของกากปาล์มโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
Metal-doped activated carbon-CD

ดร.สุรชัย กาญจนาคม

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

2561

การศึกษาสมบัติและประสิ ทธิภาพ
ของเมือกจากเห็ดร่ างแห
(Dictyophora Indusiata) ในการเป็ น
สารช่วยยึดเกาะสาหรับตารับยาเม็ด

อ.ดร.ภญ.กนกพร บูรพา
พัธ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

2561

73

2561

75

2561

78

18 ก.ค. 63

ผู้วจิ ัย

71

77

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

ปี
การศึกษา

เรื่อง

การศึกษาฤทธิ์ ของสารวานิ ลลินต่อ
การป้ องกันการตายของเซลล์ที่เกิด
จาก ROS และผลกระตุน้ การสมาน
บาดแผลในเซลล์ keratinocyte และ
fibroblast
การศึกษาฤทธิ์ปกป้ องเซลล์ประสาท
HT-22 ของส่ วนที่แยกได้จาก
กระชายดา ต่อการถูกเหนี่ ยวนาให้
เกิดพิษด้วยแอมีลอยด์ บีตา
(Amyloid beta): ศึกษาในโปรตีนโอ
มิกส์โปรไฟล์
บทประพันธ์เพลง ดับเบิลคอนแชร์
โต “สุริยคราส” สาหรับ คอนทราอัล
โตฟลูต กีตาร์และวงดุริยางค์
เครื่ องสาย

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

79

80

103,877.00

153,877.00

19 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 63

19 ก.ค. 63

150,000.00

200,000.00

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

30 ก.ค. 63

127,522.00

177,522.00

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

30 ก.ค. 63

113,900.00

163,900.00

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 63

11 ก.ค. 63

70,110.00

120,110.00

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

30 ก.ค. 63

40,900.00

90,900.00

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

2561

ผลจากรังสี วินิจฉัยต่อเซลล์เม็ดเลือด
ขาวชนิดโมโนนิวเคลียสและเซลล์
ต้นกาเนิดชนิ ด CD34+ และ
CD133+ ในอาสาสมัครสุขภาพดี

ดร.นัฐพงษ์ มูลคา

คณะรังสี เทคนิค

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

12

1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

2561

การประเมินฤทธิ์กระตุน้ การสมาน
บาดแผลในหลอดทดลองของสาร
isovitexin ในเซลล์คีราติโนไซด์

อ.ดร.ภญ.ศราพร หริ การ
ภักดี

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

อ.ดร.ดารุ ณี เสริ ฐผล

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

รศ.ปัญญา มณี จกั ร์

คณะวิทยาศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

2561

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบั ปะรดแช่อิ่ม
อบแห้งสามรส

อ.วัลลภา โพธาสิ นธ์

วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ

2561

กระบวนการออกแบบศูนย์ฟ้ื นฟู
และพัฒนาศักยภาพคนไร้บา้ น จ.
ปทุมธานี

อ.ศศิกาญจน์ ศรี โสภณ

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

2561

82

2561

84

31 มี.ค. 63

ปี
การศึกษา

81

83

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์
และฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยของ
อนุพนั ธ์ลิแกนด์ชิฟเบส 2-อิมมิดา
โซลและสารประกอบเชิงซ้อนทราน
ซิชนั
การเตรี ยมและการดัดแปรถ่าน
แม่เหล็กชี วมวลจากกากปาล์มด้วย
KMnO4 และ FeCl3/FeCl2 เพื่อ
กาจัดโลหะ Cd2+ Hg2+ และ Pb2+
ในน้ า

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 3

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

30 ส.ค. 63

92,500.00

142,500.00

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

106,000.00

156,000.00

12

1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

30 ส.ค. 63

169,805.00

219,805.00

ประสบการณ์

12

13 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 63

15 ส.ค. 63

82,840.00

132,840.00

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

69,350.00

119,350.00

ความรู้
พื้นฐาน วิจยั
และพัฒนา

ประสบการณ์

12

18 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 63

18 ก.ค. 63

164,000.00

214,000.00

รหัส
ทุน

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

85

2561

พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผักกระฉูด

ผศ.ดร.ภญ.ปิ ยนุช ทอง
ผาสุก

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63

2561

การศึกษาผลของวัสดุอุดคลองราก
ฟัน bioceramic ต่อการต้านทานการ
แตกหักของฟันที่มีผนังคลองราก
ฟันบาง

ทญ.สาลินี รุ่ งหิ รัญสกุล

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

12

2561

การพัฒนาระบบวัดปริ มาตรของไต
และซีสต์อตั โนมัติในภาพเอ็มอาร์ไอ
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค
Autosomal-Dominant Polycystic
Kidney Disease (ADPKD)

Dr. Jamie Alexander
O'Reilly

วิทยาลัยวิศวกรรม
ชีวการแพทย์

วิจยั และ
พัฒนา

หน้าใหม่

2561

การจัดการความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์กรที่มีผลต่อรู ปแบบนวัตกรรม
ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทย

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

คณะบริ หารธุรกิจ

วิจยั ประยุกต์

2561

การศึกษากลไกของสารสกัดจาก
เถาวัลย์เปรี ยงในการปกป้ อง
อันตรายต่อตับจากยาพาราเซตามอล

รศ.ดร.ทัศนีย ์ ปัญจานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

2561

ผลของเมลาโทนิ นในการเพิ่ม
คุณสมบัติของเซลล์ตน้ กาเนิ ดของ
เซลล์คีราติโนไซด์

อ.ดร.ภญ.ปรี ยาภรณ์
พลายมี พิบูลชัยนันท์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

86

90

91

92

93

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

94

96

97

99

104

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

30 มี.ค. 63

51,430.00

101,430.00

7 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 63

7 มิ.ย. 63

58,200.00

108,200.00

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

126,000.00

176,000.00

หน้าใหม่

12

1 ก.พ. 62 - 31 ม.ค. 63

30 เม.ย. 63

82,350.00

132,350.00

ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

31 ส.ค. 63

106,000.00

156,000.00

ปี
การศึกษา

เรื่อง

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

2561

การเปรี ยบเทียบเส้นโค้งแห่ งการ
เรี ยนรู้การใช้เครื่ องสแกนภายใน
ช่องปากระหว่าง นักศึกษาทันต
แพทย์และทันตแพทย์ (ผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ทางคลินิกมาแล้ว 3-5
ปี )

อ.ทพ.สิ รวิชฐ์ สถาปนา

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

หน้าใหม่

10

1 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62

2561

การวินิจฉัยคุณภาพของภาพถ่ายรังสี
แบบกัดปี กและความพึงพอใจของ
เด็กวัยเรี ยนที่มีต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพ
รังสี ที่แตกต่างกันสองชนิด

อ.ทญ.จินตนาภรณ์ สิ ริ
พิพฒั น์

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

นวัตกรรม/
สิ่ งประดิษฐ์

หน้าใหม่

10

2561

การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของ
คลองหลังฟันตัดในกลุ่มประชากร
ชาวไทย

อ.ทพญ.ดร.ปิ ยะนุช
กรรณสูต

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

2561

ผลกระทบของระยะเวลาการฉาย
แสงและระยะห่ างของเครื่ องฉาย
แสงต่อความยืดหยุน่ ของเรซิน
ซีเมนต์

อ.ทญ.กรปวีณ์ สิ มะพรชัย

วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

2561

การศึกษาความคงตัวของสารสกัด
จากกัญชาในระบบตัวทาละลายที่
หลากหลายเพื่อการนาส่ งยาทางเยื่อ
บุช่องปาก

ภก.เชาวลิต มณฑล

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

สรุป รายนามคณาจารย์ ผ้รู ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 3

รหัส
ทุน

105

281,000.00

1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63

31 ส.ค. 63

271,000.00

321,000.00

12

29 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 63

29 เม.ย. 63

184,000.00

234,000.00

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

31 ก.ค. 63

207,000.00

257,000.00

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

12

29 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 63

29 เม.ย. 63

235,000.00

285,000.00

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

1 มิ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63

31 ส.ค. 63

216,000.00

266,000.00

ผู้วจิ ัย

สังกัดวิทยาลัย/คณะ

ประเภท
งานวิจัย

ประเภท
นักวิจัย

ระยะเวลา
(เดือน)

2561

การพัฒนาตาหรับแคนนาบินอล
สเปรย์ฉีดพ่นช่องปากและผลของ
สารแคนนาบินอลต่อการนอนหลับ

ผศ.ดร.สุรางค์ สี ละวัฒน์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

ประสบการณ์

12

1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63

ภญ.ฟามีรา มะดากะ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั และ
พัฒนา

ประสบการณ์

12

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จง
รุ่ งเรื องโชค

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ความรู้
พื้นฐาน

ประสบการณ์

2561

การจัดั ทาข้อกาหนดมาตรฐานของ
สมุนไพรในตารับยาเข้ากัญชาใน
คัมภีร์แพทย์แผนไทย

ภก.ณฐวรรธน์ จันคณา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิจยั ประยุกต์

2561

การสกัดด้วยเทคโนโลยีสะอาดและ
การควบคุมคุณภาพสารสกัดกัญชง
และการพัฒนาตารับในรู ปแบบ
แคปซูลนิ่ มเพื่อใช้ทางการแพทย์

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จง
รุ่ งเรื องโชค

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

2561

การจัดทาข้อกาหนดมาตรฐานของ
กัญชงเพื่อเป็ นมาตรฐานการขึ้น
ทะเบียน

ภก.ลุกมาน สื อรี

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

107

2561

110

231,000.00

เรื่อง

2561

109

31 ก.ค. 63

ปี
การศึกษา

106

108

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท)

รวม
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
วิจัยที่ระบุในสั ญญารับ
ทุน

การสกัด การแยก และการควบคุม
คุณภาพสารสาคัญปริ มาณสูงจาก
กัญชา
การพัฒนาตารับสารสกัดกัญชาใน
รู ปแบบแคปซูลนิ่มเพื่อใช้ทาง
การแพทย์

วันส่ ง
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน
สั ญญารับทุน

