
ประเภทงานวจิยั

(องคค์วามรู)้ รหสั วชิา

1 1 2564  การรับรูบ้รรยากาศในหอผูป้่วยจติเวชของผูป้่วยและ
พยาบาล: กรณีศกึษาโรงพยาบาลศรธีัญญา

อ.วราภรณ์ ศริธิรรมานุกลุ 
(นางสาว)

คณะพยาบาล
ศาสตร์

วจิัยประยกุต์ 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

BNS 353
BNS 389

การพยาบาลสขุภาพจติและ
จติเวช
ปฏบิัตกิารพยาบาล
สขุภาพจติและจติเวช

2 2 2564 ความสัมพันธป์ระสทิธภิาพของสถาปัตยกรรมระบบ
สารสนเทศและบล็อกเชนอัลกอรทิมึเพอืการลงทนุ

มูลค่าเพมิบทิคอยน์

รศ.ดร.ปณธิ ิเนตนิันทน ์(นาย) วทิยาลัย
นวัตกรรมดจิทิัล
เทคโนโลยี

วจิัยประยกุต์ 12 หนา้ใหม่ วทิยเ์ทคโน MIT633
DIT709
DIT733
MIT613
DIT716
DIT737

Internet of Things
Advanced Research 
Methodology
Software System 
Architectures
Data Engineering and 
Database Technologies
Selected Topics in 
Information Systems
Selected Topics in 
Computer Systems

3 6 2564 แนวคดิและวัตถุดบิทใีชส้ําหรับประพันธบ์ทเพลงเปียโนโซ
นาตาหมายเลข 9 ในบันไดเสยีงดเีมเจอร ์ลําดับท ี331 ของ

โมสารท์

อ.แขไข ธนสารโสภณิ 
(นางสาว)

วทิยาลัยดนตรี ความรูพ้นืฐาน 12 หนา้ใหม่ สังคม MUS305
MUS212
MUS211

สังคตีลักษณ์และการ
วเิคราะห์
ทฤษฎดีนตร ี4
ทฤษฎดีนตร ี3

4 7 2564 การศกึษาทางเภสัชพันธุศาสตรข์องกัญชาทางการแพทยใ์น
ประชากรไทย

อ.ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ 
สถาพรพงษ์ (นาย)

วทิยาลัยเภสัช
ศาสตร์

วจิัยประยกุต์ 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

PHM/PHC
556

PHM 554
PHM 593/ 
PHC 593
PHM 559

Pharmacogenomics 
(เภสัชวทิยาจโีนม)
ปฏบิัตกิารเภสัชกรรมบําบัด 4
Seminar (สัมมนา)
ปฏบิัตกิารแนะนําสู่
ปฏบิัตกิารทางบรบิาลเภสัช
กรรม

5 9 2564 ความสัมพันธร์ะหวา่งความรอบรูด้า้นสขุภาพและพฤตกิรรม
สง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายทุเีป็นความดัน

โลหติสงู

อ.ปราณี ทัดศร ี(นาง) คณะพยาบาล
ศาสตร์

วจิัยประยกุต์ 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

BNS 491
BNP 219

การศกึษาคน้ควา้อสิระ
Health Promotion and 
Health Maintenance

6 11 2564 Potential of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz leaf 
extracts for controlling Staphylococcus aureus biofilm 

formation

ดร.เพ็ญนภา พรมทะเล 
(นางสาว)

คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยประยกุต์ 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

BMS403
ANA224

MDS 212, 
214, 215, 
218, 219

Basic Microanatomy for 
Biomedical Students
Microanatomy for Dental 
Students
Microanatomy for 
Medical Students

7 16 2564 Virtual Reality as an Art Exhibition Platform in the age 
of Pandemic

อ.ปิยนนท ์สมบูรณ์ (นาย) คณะดจิทิัลอารต์ วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ สังคม VFX312 Motion Capture

รายวชิาทเีกยีวขอ้งกบัทนุ

ฐานขอ้มลูรายวชิาทเีกยีวขอ้งกบัทนุสนบัสนุนการวจิยัภายใน มรส. (นกัวจิยัหนา้ใหม)่ ปีการศกึษา 2564 (วจิยัองคค์วามรู ้: สถาบนัวจิยั) ขอ้มลู ณ วนัท ี31 พ.ค. 65

ลําดบัที รหสัทนุ ปี
การศกึษา โครงการ ผูว้จิยั สงักดั

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

(เดอืน)

หนา้ใหม/่
ประสบการณ์ สาย



ประเภทงานวจิยั

(องคค์วามรู)้ รหสั วชิา

รายวชิาทเีกยีวขอ้งกบัทนุ

ฐานขอ้มลูรายวชิาทเีกยีวขอ้งกบัทนุสนบัสนุนการวจิยัภายใน มรส. (นกัวจิยัหนา้ใหม)่ ปีการศกึษา 2564 (วจิยัองคค์วามรู ้: สถาบนัวจิยั) ขอ้มลู ณ วนัท ี31 พ.ค. 65

ลําดบัที รหสัทนุ ปี
การศกึษา โครงการ ผูว้จิยั สงักดั

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ 

(เดอืน)

หนา้ใหม/่
ประสบการณ์ สาย

8 19 2564 อัตราความสําเร็จทางคลนิกิ และการยอมรับของผูป้กครอง
ต่อความสวยงาม ในวัสดุเรซนิโมดฟิายดก์ลาสไอโอโนเมอร์

ซเีมนตร์ว่มกับซลิเวอรไ์ดเอมนีฟลูออไรด์

อ.ทญ.ศศพิมิล จันทรร์ัตน ์
(นางสาว)

วทิยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

DGD533 โครงงานวจิัยทางทัน
แพทยศาสตร ์1

9 21 2564 ผลของการทําแหง้ดว้ยลมรอ้นรว่มกับการทอดดว้ยลมรอ้น
ต่อการเปลยีนแปลงทางเคมกีายภาพ โครงสรา้งระดับ

จุลภาค และความปลอดภัย ของแคบหมู

อ.ณัฐ เทพหัตถ ี(นาย) คณะเทคโนโลยี
อาหาร

วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ วทิยเ์ทคโน FTH 381
FTH 382

Industrial Food 
Processing 2
Industrial Food 
Processing 3

10 22 2564 ผลของขนาดโพรงฟันประเภททสีองแบบรกุรานนอ้ยทสีดุ
ต่อการฉายแสงและระดับการแปลง

อ.ดร.ปกรณ์ ชนืจติต ์(นาย) วทิยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

DRD 311
DRD 412
DRD 413
DRD 514

ทันตกรรมหัตถการ ๑
ทันตกรรมหัตถการ ๒
ทันตกรรมหัตถการ ๓
ทันตกรรมหัตถการ ๔

11 26 2564 การพัฒนาคอนเทนตแ์ละแพลตฟอรม์เพอืสรา้งสังคมแหง่
การทําความดใีนชมุชนเทศบาลหลักหก

ผศ.สมเกยีรต ิรุง่เรอืงวริยิะ 
(นาย)

วทิยาลัยนเิทศ
ศาสตร์

งานสรา้งสรรค์ 12 หนา้ใหม่ สังคม DJR352
CDM351

การผลติสอืดจิทิัล
การผลติสอืดจิทิัลใน
รปูแบบตัวอักษร

12 27 2564 การพัฒนาตัวพาไขมันขนาดนาโนบรรจุแอลฟาแมงโกสตนิ
และเรสเวอราทรอลสําหรับฤทธติา้นอนุมูลอสิระ

ผศ.ดร.เบญจวรรณ แจ่มใส 
(นางสาว)

วทิยาลัยเภสัช
ศาสตร์

วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

PHA311 Pharmaceutical 
Technology 2

13 29 2564 การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งระดับการรูค้ดิและ
สมรรถภาพทางกายต่อความแม่นยําในการตบลูกของ

นักกฬีาวอลเลยบ์อลมหาวทิยาลัยรังสติ

ดร.โชตกิา ลักษณะพุกก ์
(นางสาว)

คณะ
กายภาพบําบัด
และเวชศาสตร์
การกฬีา

วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

PTP227 การควบคุมการเคลอืนไหว
และการตรวจประเมนิทาง
ระบบประสาท

14 30 2564 ความสัมพันธร์ะหวา่งความรอบรูด้า้นสขุภาพและอัตราการ
ตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในโรงงาน

อตุสาหกรรมอาหาร

อ.สทิธกิร สายวฒุกิลุ (นาย) คณะพยาบาล
ศาสตร์

วจิัยและพัฒนา 6 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

BNS-381
BNS-387
BNS-282

ปฏบิัตกิารการพยาบาล
ผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ1
ปฏบิัตกิารการพยาบาล
ผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ2
ปฏบิัตกิารพยาบาลพนืฐาน

15 42 2564 การประเมนิผลนโยบายโครงการคนละครงึของภาครัฐทมีผีล
ต่อความพงึพอใจของประชาชนภายในประเทศ : กรณีศกึษา

 กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล

ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ 
(นางสาว)

วทิยาลัย
นวัตกรรมสังคม

วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ สังคม LOP 343 ผูน้ํากับนโยบายสาธารณะ

16 46 2564 ความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดย
การใชเ้ทคโนโลย:ี ศกึษากรณีการป้องกันการทจุรติ

คอรร์ัปชนัในประเทศไทย

อ.ดร.กฤษฎา แสงเจรญิ
ทรัพย ์(นาย)

คณะนติศิาสตร์ วจิัยและพัฒนา 12 หนา้ใหม่ สังคม RSU 134 กฎหมายตอ้งรู ้

17 49 2564 ความรอบรูด้า้นสขุภาพ ความคดิและอารมณ์ทเีฉพาะกับ
พฤตกิรรม และพฤตกิรรมสขุภาพเพอืป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลอืดของบุคลากร มหาวทิยาลัยรังสติ

ผศ.ดร.ขนติฐา หาญ
ประสทิธคิํา (นางสาว)

คณะพยาบาล
ศาสตร์

วจิัยประยกุต์ 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

MNS623 การพยาบาลผูใ้หญ่และ
ผูส้งูอายุ

18 52 2564 การเปรยีบเทยีบค่าการแตกหักและคุณสมบัตคิวามคงทนต่อ
แรงดัดโคง้ของเดอืยฟันเสน้ใยทมีกีารใชเ้รซนิคอมโพสติ
ลอกเลยีนลักษณะภายในคลองรากฟันกับเดอืยฟันเสน้ใย

ปกต ิโดยเครอืงทดสอบแรงดัดงอแบบสามจุด

ทพญ.นฤมล ศรปีระเสรฐิ 
(นางสาว)

วทิยาลัยทันต
แพทยศาสตร์

ความรูพ้นืฐาน 12 หนา้ใหม่ วทิย์
สขุภาพ

DGD533
DGD634

โครงงานวจิัยทางทันต
แพทยศาสตรI์ 

โครงงานวจิัยทางทันต
แพทยศาสตร ์II


