
รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ
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ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

2 2563 แรงจูงใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อ

การเดินทางท่องเที่ยวผจญภยั จงัหวดันครนายก

อ.อิทธิพนัธ์ พฒันานุพงษ์ วทิยาลยัการท่องเที่ยว

และการบริการ

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 64 114,000.00                

3 2563 การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สาํหรับ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต

อ.สุจิตรา บุญเกิด สถาบนักีฬา วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 3 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 64 111,440.00                

4 2563 พฤติกรรมการออกกาํลงักาย และเล่นกีฬาของ

ประชาชนในจงัหวดัสุพรรณบุรี

ดร.พีระ ศรีประพนัธ์ สถาบนักีฬา ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 3 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 64 113,920.00                

5 2563 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคติด

เชื้อโควดิ 19 ของนกัศึกษาพยาบาล

ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น คณะพยาบาลศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 15 ก.ย. 2563 - 14 ก.ย. 2564 15 ธ.ค. 2564 112,500.00                

6 2563 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการพลงังานของ

ระบบปรับอากาศแบบปรับนํ้ายาแปรผนั ดว้ย

เทคโนโลยนีวตักรรมดิจิทลัแพลตฟอร์ม

ผศ.ดร.ญาณวฒุิ สุพิชญางกูร วทิยาลยั

วศิวกรรมศาสตร์

วจิยัประยกุต์ ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 64 186,000.00                

7 2563 บทประพนัธ์เพลง เดวสิฟินอมินอน ผศ.ดร.เจตนิพิฐ สังขว์จิิตร วทิยาลยัดนตรี งานสร้างสรรค์ ประสบการณ์ 12 13 ส.ค. 2563 - 12 ก.ค. 2564 12 ต.ค. 64 164,000.00                

8 2563 การวดัปริมาณรังสีในหุ่นจาํลองบริเวณลาํไส้ใหญ่

ส่วนปลายสาํหรับการฉายรังสีระยะใกลข้องผูป้่วย

โรคมะเร็งปากมดลูก

อ.กญัจนพร โตชยักุล คณะรังสีเทคนิค วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 107,000.00                

9 2563 การจดัการความสัมพนัธ์ดว้ยถอ้ยคาํขอโทษเชิง

อภิวจันปฏิบตัิศาสตร์ในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

ดร.วรวรรณ เฟื่องขจรศกัดิ์ คณะศิลปศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 2564 109,500.00                

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

10 2563 การศึกษากระบวนการสื่อสารต่างวฒันธรรมเพื่อ

แกไ้ขและปรับปรุงการเรียนการสอนนกัศึกษาจีน

โครงการแลกเปลี่ยน ภาควชิาภาษาไทย

ผศ.ดร.รัชดา ลาภใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 2564 88,650.00                  

11 2563 บทบาทดา้นการศึกษาและวจิยัภาษาจีนของสถาบนั

ขงจื่อในประเทศไทย

ดร.ณฐัฌาภรณ์ เดชราช คณะศิลปศาสตร์ วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2564 135,900.00                

12 2563 การพฒันาเครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha) นํ้าผลไม้ อ.ธฤต อภิสิทธิวงศ์ คณะเทคโนโลยอีาหาร วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 18 ส.ค. 2563 - 18 ส.ค. 2564 18 พ.ย. 2564 152,704.00                

13 2563 รูปแบบการเขียนบทนาํบทความวจิยัที่ตีพิมพใ์น

วารสารวชิาการระดบันานาชาติสาขาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้มในประเทศและต่างประเทศ

อ.ศุภชยั แซ่เอี้ยว สถาบนัภาษาองักฤษ ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 103,400.00                

14 2563 ผลทนัทีทนัใดของการออกกาํลงักายบนอุปกรณ์

แขวนพยงุและการออกกาํลงักายบนพื้นราบต่อ

ความมัน่คงในการทรงท่าและความมัน่คงของหลงั

ส่วนล่างในผูป้่วยปวดหลงัส่วนล่างเรื้อรัง แบบไม่

จาํเพาะเจาะจง

อ.อภิญญก์ารย ์เจริญลาภ คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 18 ส.ค. 2563 - 17 ส.ค. 2564 17 พ.ย. 2564 158,180.00                

15 2563 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะ

สมองเสื่อมในผูสู้งอายทุี่อาศยัในชุมชน จงัหวดั

ปทุมธานี

ผศ.ดร.วมิลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ วจิยัประยกุต์ ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564 174,960.00                
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

16 2563 ปัจจยัทาํนายพลงัสุขภาพจิตในผูสู้งอายทุี่เป็นโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรังที่ใชบ้ริการในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลบางพูน 2 อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี

อ.ฐิตินนัท ์อว้นลํ่า คณะพยาบาลศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 18 ส.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2564 17 ต.ค. 2564 125,000.00                

17 2563 ศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกบั

โรคระบาด

ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์

ชลมารค

วทิยาลยันิเทศศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 103,100.00                

18 2563 ผลของอตัราส่วนอตัราส่วนเดก็เคอรา บรูเซลเลน

สิสและโคมากาไตแบคเตอร์ อินเทอมิเดียส ต่อ

คุณภาพชาหมกัจากขา้วไทยที่ความเขม้ขน้นํ้าตาลตํ่า

รศ.ยพุกนิษฐ ์พ่วงวรีะกุล คณะเทคโนโลยอีาหาร ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 18 ส.ค. 2563 - 18 ส.ค. 2564 18 พ.ย. 2564 141,500.00                

19 2563 ปัจจยัที่ทาํให้เกิดปัญหาต่อระบบกระดูกและ

กลา้มเนื้อของผูใ้ชง้านเป้อุม้เดก็ในกรุงเทพมหานคร

และจงัหวดัปริมณฑลของประเทศไทย

อ.อุสา ไมแ้กว้ คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 2564 113,000.00                

20 2563 ผลของการพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมการรู้คิด

โดยใชด้นตรีบาํบดัต่อความสามารถดา้นการรู้คิด

ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจของผูสู้งอายทุี่

มีภาวะสมองเสื่อม

ผศ.อาทิตยา สุวรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 18 ส.ค. 2563 - 18 ส.ค. 2564 18 พ.ย. 2564 134,500.00                

21 2563 โครงการออกแบบสร้างสรรคส์ื่อกราฟิกเคลื่อนไหว

เรื่อง รุ่งอรุณตะวนัเบิกฟ้า

ผศ.ชินภศัร์ กนัตะบุตร วทิยาลยัการออกแบบ งานสร้างสรรค์ หนา้ใหม่ 12 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 155,750.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

22 2563 ผลของโปรแกรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง

ต่อความรู้ พฤติกรรมและความดนัเลือดของผูป้่วย

โรคความดนัโลหิตสูง

อ.อุษา วงษอ์นนัต์ คณะพยาบาลศาสตร์ วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 1 พ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 133,000.00                

23 2563 การศึกษาฤทธิ์ของตาํรับและสมุนไพรเดี่ยวในตาํรับ

 Jin Gui Shen Qi Wan ต่อการตา้นอนุมูลอิสระและ

ตา้นการเกาะกลุ่มกนัของโปรตีนเบตา้อะไมลอยด์

อ.พจ.พรประภา สัตยานนัทาภิ

บาล

วทิยาลยัการพแพทย์

แผนตะวนัออก

ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 2564 155,408.00                

24 2563 การพฒันาสูตรตาํรับยานํ้ามนัมหาจกัรในรูปแบบยา

พ่นละอองฝอยแบบก่อฟิลม์ที่ผวิหนงัสาํหรับยบัย ั้ง

เชื้อแบคทีเรีย

อ.สมพร ผลกระโทก วทิยาลยัการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2564 168,000.00                

25 2563 ศึกษาปัจจยัที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตน้กาแฟ

ที่ปลูกในกระถางเพื่อใชเ้ป็นไมป้ระดบัในอาคาร

อ.ธนชัยา เกณฑข์นุทด คณะนวตักรรมเกษตร วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 11 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 155,740.00                

26 2563 ประสิทธิผลการลดปวดกลา้มเนื้อคอ บ่า ไหล่ของ

เจลยาทาพระเส้นสูตรพฒันา

อ.อรชดา สิทธิพรหม วทิยาลยัการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 25 ส.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2564 25 ก.ย. 2564 115,000.00                

27 2563 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตอกเส้นและ

การเช็ดแหกเพื่อบรรเทาอาการของโรคออฟฟิศซิน

โดรม

อ.กชมน อินทร์บวั วทิยาลยัการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 6 26 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2564 26 พ.ย. 2564 106,700.00                

28 2563 ประสิทธิผลการรักษาเส้นเลือดขอดที่ขาดว้ยวธิีการ

เช็ดแหก

อ.จิราลกัษณ์ แก่นแท่น วทิยาลยัการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 6 26 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2564 26 พ.ย. 2564 106,700.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

29 2563 ผลของการฝึกออกกาํลงักายต่อความสามารถใน

การสร้างหลอดเลือดใหม่และภาวะเครียด

ออกซิเดชนัในสมองของหนูช่วงสูงวยั

อ.ดร.ชีพสุมน วบิูลยว์รกุล คณะวทิยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 1 พ.ย. 2564 190,000.00                

31 2563 การบริหารจดัการธุรกิจในภาวะวกิฤติ ผศ.ดร.วภิาดา คุปตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ วจิยัประยกุต์ ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 116,300.00                

32 2563 กระบวนการผลิตสื่อสารคดีในชุมชนชาติพนัธุ์ดารา

อางบา้นนอแล ภายใตบ้ริบทพื้นที่ชายแดนไทย-

เมียนมาร์

อ.อุกฤษฏ ์จอมยิม้ วทิยาลยัการออกแบบ งานสร้างสรรค์ หนา้ใหม่ 12 1 ต.ค. 2563 - 1 ต.ค. 2564 1 ต.ค. 2564 181,200.00                

34 2563 ความถูกตอ้งของการทดสอบ Timed Up and Go 

test with Stroop ในการประเมินความเสี่ยงในการ

ลม้ในผูสู้งอายุ

อ.อญัมณี ยิง่ยงยทุธ คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 158,600.00                

35 2563 Investigation of Barium-Resin composition for 

radiation protection in diagnostic radiology

อ.ธนพฒัน์ ช่องสาร คณะรังสีเทคนิค วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 130,775.00                

36 2563 การพฒันาอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพระบบเลเซอร์

ภายในห้องฉายรังสี

อ.กฤษณะ อุทาพรม คณะรังสีเทคนิค นวตักรรม/

สิ่งประดิษฐ์

หนา้ใหม่ 12 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 110,800.00                

38 2563 การประเมินฤทธิ์กระตุน้การสมานบาดแผลใน

เซลลค์ีราติโนไซดแ์ละฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระใน

หลอดทดลองของสารสกดัฟักทอง

อ.ดร.ภญ.วรีิสา เชา้เจริญ วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 190,000.00                

39 2563 หุ่นยนตฆ์่าเชื้อดว้ย UVC และกรองอากาศที่

ควบคุมการเคลื่อนที่ดว้ยสัญญาณไร้สาย

อ.ดร.พิชญส์ิณี สุวรรณแพทย์ วทิยาลยัวศิวกรรมชีว

การแพทย์

นวตักรรมและ

สิ่งประดิษฐ์

หนา้ใหม่ 12 18 ม.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 226,000.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน

รวม งบประมาณ

ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

40 2563 บทบาทของจาํนวนชุดดีเอน็เอของยนี MDR1 และ 

ABCG2 ต่อการพยากรณ์โรคในผูป้่วยมะเร็งเตา้นม

ชาวไทยที่รักษาดว้ยเคมีบาํบดั

อ.ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 15 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2565 14 พ.ค. 2565 173,000.00                

43 2563 ประวตัิศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองพระนคร: ศึกษา

จากบนัทึกของนกัเดินทาง (พ.ศ. 2402 - 2499)

ผศ.ดร.กณัฐิกา ศรีอุดม คณะศิลปศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 76,370.00                  

44 2563 การพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวตาํบลหลกัหกดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง

เสริมและ

การท่องเที่ยวเสมือนจริง

อ.เอกพงษ ์นพวงศ์ วทิยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัเทคโนโลยี

นวตักรรม/

สิ่งประดิษฐ์

หนา้ใหม่ 12 3 ก.พ. 2564 - 2 ก.พ. 2565 2 พ.ค. 2565 238,000.00                

45 2563 ผลของการออกกาํลงักายดว้ยสลิงต่อความเร็วใน

การวิง่และปฏิกิริยาการตอบสนองของขาในผูท้ี่มี

ภาวะขอ้เทา้ไม่มัน่คงเรื้อรัง

อ.ชยัรัฐ เผอืกลิขิต คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 15 พ.ย. 2563 - 14 พ.ย. 2564 14 ก.พ. 2565 166,500.00                

46 2563 การพฒันาสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อการ

เจริญเติบโตของกญัชาในระบบไฮโดรโปนิกส์ใน

รูปแบบวสิาหกิจชุมชนทางการแพทย์

อ.ประณต มณีอินทร์ คณะนวตักรรมเกษตร วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 15 ก.พ. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 15 ธ.ค. 2564 164,000.00                

47 2563 คุณสมบตัิโพรไบโอติกของแบคทีเรียที่สร้างเอก็โซ

พอลิแซกคาไรดจ์ากอาหารหมกัของไทยและฤทธิ์

ตา้นอนุมูลอิสระของผลิตภณัฑพ์อลิแซกคาไรด์

อ.วงศธร งามเผอืก คณะวทิยาศาสตร์ วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 170,000.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน

รวม งบประมาณ

ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

48 2563 การพฒันาแอพพลิเคชนัเกมภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร

อ.วรพล มหาแกว้ คณะศิลปศาสตร์ วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 165,500.00                

49 2563 การเปรียบเทียบความสามารถในการใชง้านของมือ

 ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อมือและความถนดัของ

มือในผูสู้งอายสุุขภาพดีและผูสู้งอายทุี่มีภาวะความ

บกพร่องของการรู้คิด

อ.สมชนก รังสีธนกุล คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 ก.พ. 2564 - 1 ม.ค. 2565 30 เม.ย. 2565 155,000.00                

51 2563 ความสามารถในการสื่อสารระหวา่งวฒันธรรมและ

การปรับตวัเขา้สู่วฒันธรรมใหม่ของนกัศึกษา

ฝึกงานไทยในประเทศฝรั่งเศส

ผศ.ดร.ปิยสุดา มา้ไว คณะศิลปศาสตร์ วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 15 ม.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 14 เม.ย. 2565 118,000.00                

52 2563 การประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์ในการตา้นจุลชีพ

และความปลอดภยัในการใชง้านของนํ้าอิเลก็โทร

ไลซ์และ สาร Benzalkonium Chloride เพื่อใชเ้ป็น

สารฆ่าเชื้อโรค

ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะวทิยาศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ธ.ค. 2563 - 1 ธ.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 190,000.00                

53 2563 การพฒันาระบบตรวจจบัการบุกรุกบนอุปกรณ์ฝั่ง

ตวัเพื่อป้องกนัการโจมตีเครื่องแม่ข่ายระบบพิสูจน์

ตวัตน

ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ วทิยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัเทคโนโลยี

วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 1 ก.พ. 2564 - 31 ม.ค. 2565 30 เม.ย. 2565 154,000.00                

55 2563 เลนส์ป้องกนัแสงสีฟ้าเพิ่มความสามารถในการ

มองเห็นในผูป้่วยภาวะตาแห้งที่เกิดจากการใชจ้อ

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

อ.นิศา ปานอ่อน คณะทศันมาตรศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 26 มี.ค. 2564 - 25 มี.ค. 2565 25 มิ.ย. 2565 240,000.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน

รวม งบประมาณ

ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

57 2563 แนวทางพฒันาการบริหารงานวชิาการในการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพของครูโรงเรียน

เทศบาลเมืองเพชรบุรี สังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

อ.ดร.ชชัชญา พีระธรณิศร์ วทิยาลยัครูสุริยเทพ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 ก.พ. 2565 31 พ.ค. 2565 111,620.00                

59 2563 การพฒันาตาํรับยานํ้ากลั้วปากที่มีสารยดึเกาะเยือ่

เมือกเพื่อนาํส่งฟลูโอซิโนโลนอะซิโตไนดใ์นการ

รักษาโรคไลเคนพลานสัในช่องปาก

อ.ดร.ภญ.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชยั

กุล

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 200,000.00                

61 2563 ศึกษานํ้าผลไมผ้สมแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, 

CBD)

ผศ.วนิดา โอศิริพนัธุ์ คณะเทคโนโลยอีาหาร วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 194,274.00                

63 2563 การฝึกความยบัย ั้งเพื่อลดอาการปวดในผูป้่วยปวด

กลา้มเนื้อมยัโอฟาสเชียล

อ.ดร.ณฐักาญจน์ แกว้คาํ คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 239,940.00                

67 2563 การพฒันาแอปพลิเคชนัเสมือนจริงเพื่อช่วยลด

ความตื่นเตน้และตื่นกลวัจากหตัถการทางการ

พยาบาล

อ.รวนินัท ์ประดิษฐแ์สงทอง วทิยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัเทคโนโลยี

นวตักรรม/

สิ่งประดิษฐ์

หนา้ใหม่ 12 25 พ.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2565 3 มิ.ย. 2565 234,000.00                

70 2563 ปัจจยัทาํนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต

ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน คณะพยาบาลศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 102,500.00                

72 2563 การพฒันาวธิี HNB-LAMP เพื่อตรวจวนิิจฉยัพาหะ

แอลฟาบวกธาลสัซีเมียชนิดขาดหายไป 3.7 กิโลเบส

อ.ดร.สมพล แพรพนัธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 30 ก.ค. 2565 198,034.00                

73 2563 การเตรียมยาเมด็ชนิดแตกตวัเร็วในช่องปากไดโคล

ฟีแนก โซเดียมที่ทาํการกลบรสและเคลือบเอนเท

อริกโดยการเคลือบสองชั้น

ผศ.ดร.ภญ.กนกพร บูรพาพธั วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 200,000.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน

รวม งบประมาณ

ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

74 2563 ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าใน

ผูร้ับบริการบาํบดัยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ.ดร.วชัรินทร์ วฒุิรณฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 23 เม.ย. 2564 - 22 เม.ย. 

2565

22 ก.ค. 2565 106,100.00                

75 2563 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกนัการสัมผสัฝุ่ น 

PM2.5 ของหญิงตั้งครรภ์

ผศ.ดร.สุภางคพ์ิมพ ์รัตต

สัมพนัธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 106,500.00                

76 2563 ความแขง็แกร่งต่อการโคง้งอของวสัดุทาํฐานฟัน

ปลอมอะคริลิกเรซินบ่มดว้ยความร้อนที่ถูก

เสริมแรงดว้ยอลูมินาเคลือบผวิไซเลนหลายขนาด

ในปริมาณที่แตกต่างกนั

อ.ดวงใจ อุไรวชิยักุล คณะทนัตแพทยศาสตร์ วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 26 พ.ค. 2564 - 25 พ.ค. 2565 25 ส.ค. 2565 168,000.00                

77 2563 ความสัมพนัธ์ของสายตาผดิปกติกบัการเกิด

อุบตัิเหตุทางถนนในประเทศไทย (โครงการร่วมใน

โครงการสาํรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง 

และโรคตาที่เป็นสาเหตุสาํคญัในประเทศไทยครั้งที่

 5 พ.ศ. 2564-2565)

อ.พจมาลย ์ไชยศิริ คณะทศันมาตรศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 23 1 ก.พ. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 148,000.00                

78 2563 การเขา้ถึงบริการตรวจตา วดัสายตา และแวน่สายตา

ของประชาชนไทย (โครงการร่วมในโครงการ

สาํรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่

เป็นสาเหตุสาํคญัในประเทศไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 

2564-2565)

อ.ภชัภิชา ยกกาํพล คณะทศันมาตรศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ 23 1 ก.พ. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 31 มี.ค. 2566 148,000.00                

79 2563 ตวัชี้วดัทางชีวภาพของเซลลส์มองที่ถูกชกันาํให้

เกิดภาวะไมเกรนโดยใชโ้ปรตีนแคลซิโทนินยนีรี

เลทเปปไทด ์(CGRP)

อ.ทิพจุฑา พฒัน์เรืองเดช คณะรังสีเทคนิค วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 31 พ.ค. 2564 - 30 พ.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 203,400.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน

รวม งบประมาณ

ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

82 2563 การเตรียมและลกัษณะสมบตัิของโครงเลี้ยงเซลลท์ี่

ประกอบดว้ยแบคทีเรียลเซลลูโลสและพอลิไวนิล

แอลกอฮอลส์าํหรับการประยกุตใ์ชใ้นงานชีว

การแพทย์

อ.ดร.วรเดช พิชยัอุตกฤษฏ์ วทิยาลยัทนัต

แพทยศาสตร์

วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 31 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 190,000.00                

83 2563 เปรียบเทียบภาวะวติกกงัวลกบัภาวะซึมเศร้า 

ระหวา่งผูป้่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการคงที่

และมีอาการกาํเริบบ่อยครั้ง

อ.วราสินี สืบซึ้ง คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 1 พ.ค. 2564 - 1 พ.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 211,540.00                

84 2563 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงแกนกลางลาํตวั 

การทรงตวัและความคล่องแคล่ววอ่งไวในนกั

แบดมินตนัเพศชายอาย ุ15 - 20 ปี

อ.ธญัวรัตน์ จนัทร์ศรี คณะกายภาพบาํบดัและ

เวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน หนา้ใหม่ 12 25 พ.ค. 2564 - 25 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 142,086.00                

85 2563 ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการดาํเนิน

ชีวติวถิีใหม่ในการป้องกนัตนเองจากโรคโควดิ-19 

ของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต

รศ.ปรางคท์ิพย ์อุจะรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 115,500.00                

87 2563 รอยโรคฟันผจุะสามารถส่งผลต่อแรงยดึของวสัดุ

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนตท์ี่ใชใ้นปัจจุบนัและวสัดุ

ที่มีความวอ่งไวทางชีวภาพในเนื้อฟันส่วนรากได้

หรือไม่?

อ.ดร.พิมพินี เอี่ยมสะอาด วทิยาลยัทนัต

แพทยศาสตร์

วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 31 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 188,400.00                

88 2563 การใชป้ระโยชน์จากธญัพืชเพาะงอกในผลิตภณัฑ์

ขนมปังเพื่อสุขภาพ

อ.ฐานวรี์ ลอยแกว้ คณะเทคโนโลยอีาหาร วจิยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 31 ก.ค. 2565 175,700.00                

89 2563 ความคาดหวงัของผูโ้ดยสารต่อคุณภาพการบริการ

ของสายการบินที่ให้บริการเตม็รูปแบบหลงัโควดิ –

 19

อ.พาริส หงษส์กุล วทิยาลยัการท่องเที่ยว

และการบริการ

วจิยัและพฒันา หนา้ใหม่ 12 7 เม.ย. 2564 - 6 เม.ย. 2565 6 ก.ค. 2565 112,500.00                



รหัสทุน ปีการศึกษา เรื่อง ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัย/คณะ
ประเภท

งานวิจัย

ประเภท

นักวิจัย

ระยะเวลา 

(เดือน)

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับทุน

วันส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน

รวม งบประมาณ

ตามสัญญารับทุน 

(บาท)

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

90 2563 อิทธิพลที่มาตรการส่งเสริมทางภาษีมีต่อการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตามเงื่อนไขของ

ระบบภาษีที่เอื้ออาํนวย แก่ผูเ้สียภาษีและความเป็น

ธรรมของกฎหมายภาษี: กรณีธุรกิจขนากลางและ

ขนาดยอ่มไทย

ผศ.ดร.นิ่มนวล วเิศษสรรพ์ คณะบญัชี วจิยัประยกุต์ ประสบการณ์ 12 30 เม.ย. 2564 - 29 เม.ย. 

2565

29 ก.ค. 2565 172,750.00                

91 2563 การใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อจาํแนกตาํแหน่งอตัราการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ยโครงข่ายประสาทเทียม: 

กรณีศึกษา ของบริษทัจดทะเบียน ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

อ.ดร.ไพบูลย ์จงผติะ คณะบญัชี วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 17 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 123,500.00                

92 2563 การเปรียบเทียบค่าความแขง็แรงยดึเฉือนระหวา่ง

วสัดุโพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนกบัวสัดุที่แตกต่างกนั

ในงานฟันเทียมถอดไดด้ว้ยวธิีการเตรียมสภาพ

พื้นผวิที่แตกต่างกนั

ผศ.ทญ.จิรัฏฐ ์ศรีหตัถจาติ วทิยาลยัทนัต

แพทยศาสตร์

วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 31 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 1 ก.ค. 2565 190,000.00                

93 2563 การประเมินคุณภาพแผนภาพทนัตสุขศึกษาที่พฒันา

ใหม่สาํหรับการฝึกบริหารอวยัวะในช่องปากดว้ย

ตวัเอง

อ.ดร.สรียา นุชนาฏพนิต วทิยาลยัทนัต

แพทยศาสตร์

วจิยัประยกุต์ หนา้ใหม่ 12 24 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 148,950.00                

10,990,891.00      รวม


