
ตารางเงินสนับสนนุงานวจิััยหรั องานสรั างสรรค์ัปีงบประมาณั 2564 
 

 

 
ที่ 

 

 

ชั ่อเจ าของงานวิจัยหร อั
งานสร างสรรค ์

 

 
ชั ่องานวิจัยหร องานสร ัางสรรค์ 

ระยะเวลาในการทาวิจััยหร องาน 
สร างสรรค์ 

 

แหล่งงบประมาณและจานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เริ่มตั น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

งบ 
แผั่นดัิน 

 

งบรายได  
งบ 

ภายนอก 
1 พรรณทิพา  จันทรเ์พ็ง การพัฒนารูปแบบก ิจกรรมเสริมทักษะการ 

ใชไ้วยากรณ ์จีนระดับHSK4 ในห้องเร ียน 
ออนไลนว์ ิถีใหม่ Active Learning ผ่าน 
โปรแกรม Zoom 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  59,904  

2 พรรณทิพา  จันทรเ์พ็ง การพัฒนาขุดฝึกท ักษะการออกเส ียง 
สัทอักษรจีนผ่านหองเรียนออนไลน์ 
seesaw สาหรับนักศ  กษาครูสาขาว ิชา 
ภาษาจีน 

25 พ.ย.63 24 พ.ย.64 12 เด  อน  58,848  

3 กานตร์ว ี บษุยานนท ์ การพัฒนาหล ักสูตรฝึกอบรมทักษะ การ 
ออกแบบและการจัดการเรียนรูส้ ังคม 
ศ  กษา ตามแนวค ิดการจัดการเรียนการ 
สอนในว ิถีใหม่สาหรับน ักศ  กษาครู 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  61,824  

4 ก ิตตศิ ักดิ์  ลักษณา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที ่
ส่งเสริมสรรถนะการพัฒนาหล ักสูตรสังคม 
ศ  กษาของนักศ  กษาครูเพ ่อรองรับการเรียน 
การสอนว ิถีใหม ่

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  66,624  

5 นันทน์ธร  บรรจงปรุ การเปรียบเทียบผลการใช้หลักสูตรศ  กษา 
ศาสตรบัณฑิตสาขาว ิชาเอกประถมศ กษา 
ปีพ ุทธศ ักราช 2552 ก ับป ีพุทธศ ักราช 
2556 คณะศ  กษาศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัย 
รามคาแหง 

25 พ.ย. 63 24 พ.ย. 64 12 เด  อน  46,320  

6 ยาซา มะหะมาน การจัดการเรียนการสอนในวถีใหม่โดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานแบบออนไลนเ์พ ่อพ ัฒนา 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ทางการสอนสังคมศ  กษาของนักศ  กษาครู 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  59,844  

7 อลงกรณ ์ อัศวโสวรรณ การพัฒนารูปแบบการจ ัดการเรียนรู้ว ิถี 
ใหม่โดยใช้แนวค ิดการเรียนรู้แบบเน้น 
ประสบการณ ์ผ่านส ่อสังคมเพ ่อพัฒนา 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศ กษา 
ว ิชาเอกสังคมศ  กษา 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  60,288  

8 ภ ูวเดช ธนิชานนท์ การปรับตวัด้านการท่องเท ี่ยวในการเข้าสู ่
การท่องเท ี่ยวแบบวถีใหม่กรณ ีศ  กษา 
จังหว ัดชลบุรี 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  74,112  

9 จุฑาภรณ ์ มาสันเทียะ การพัฒนาหล ักสูตรศ  กษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาว ิชาการประเมินและการ 
ว ิจัยการศ  กษา มหาว ิทยาลัยรามคาแหง 

22 ม.ค. 64 21 ม.ค. 65 12 เด  อน  48,384  



 

 

 
ที่ 

 

 

ชั ่อเจ าของงานวิจัยหร อั
งานสร างสรรค ์

 

 
ชั ่องานวิจัยหร องานสร ัางสรรค์ 

ระยะเวลาในการทาวิจััยหร องาน 
สร างสรรค์ 

 

แหล่งงบประมาณและจานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เริ่มตั น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

งบ 
แผั่นดัิน 

 

งบรายได  
งบ 

ภายนอก 
10 พนิดา พานชิว ัฒนะ ความพร้อมในการเรียนผ่านส ่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ของนักศ  กษาระดับปริญญา 
ตร ี คณะศ  กษาศาสตร ์ มหาว ิทยาลยั ราม
คาแหง 

25 พ.ย. 63 24 พ.ย.64 12 เด  อน  44,600  

11 กมลทิพย ์ ศรีหาเศษ พฤติกรรมการด ูแลสุขภาพตนเองของ 
ผู้สงูอาย ุภายใต ้แนวค ิดช ีว ิตว ิถีใหม่: 
กรณ ีศ  กษาชุมชนเขตดอนเม อง 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  60,624  

12 ปว ิธ  สิร ิเกียรต ิก ุล การพัฒนาความจาเป็นขณะปฏ ิบัติงาน 
ผ่านก ิจกรรมเกมกระดานในเดก็วย ั เร ียน 

25 พ.ย. 63 24 พ.ย.64 12 เด  อน  58,128  

13 ว ิมลมาลย ์ สมคะเน ผลของการเข้าร่วมฝึกโยคะในเวลาว ่างที ่มี 
ต่อสุขภาพของผู้หญิงว ัยทางาน 

25 พ.ย. 63 24 พ.ย.64 12 เด  อน  58,926  

14 กฤชญา พุ่มพิน ปัจจัยความสาเร็จของทีมกีฬาตะกร้อหญิง 
ในการแข่งขันก ีฬามหาว ิทยาล ัยแห ่ง 
ประเทศไทย 

25 พ.ย. 63 24 พ.ย.64 12 เด  อน  52,368  

15 อรอ ุมา สอนง่าย การพัฒนาความค ิดสร ้างสรรค ์โดยจัดการ 
เร ียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในวิชา 
ทัศนศ ิลป์ 

25 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 64 12 เด  อน  60,000  

16 สุว ิมล กฤชคฤหาสน ์ การสร้างต ัวบ่งชีค้ ุณล ักษณะ กระบวนการ 
สรรหาและแนวทางการค ัดเล อกนักศ  กษา 
ครูที่มคีวามเป็นครูและเป็นนักพัฒนา 
ชุมชนเพ ่อพัฒนาคุณภาพโรงเร ียนของ 
ชุมชนในพ ้นที่ห ่างไกลภาคกลางของ 
ประเทศไทย 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  99,456  

17 พรดารา เขตต ์ทองคา การจับตวัของแป ้งต่อแห ้วในทับทิมกรอบ 1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  67,260  

18 ผกามาศ รัตนบุษย ์ การศ  กษาสภาพปัญหาของนักศ  กษาฝึก 
ประสบการณ ์ว ิชาชีพครสูาขาพลศ  กษา 
คณะศ  กษาศาสตร ์ มหาว ิทยาลัย ราม
คาแหง 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  55,824  

19 สารวย หาญห ้าว ผลการจัดก ิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวค ิด 
ห้องเร ียนกลับด้าน ที่มีต ่อผลสัมฤทธ ิ์ 
ทางการเรียนว ิชาคณิตศาสตร ์ของนกัเร ียน 
ชั้นมัธยมศ  กษาปีที่ 3 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  56,544  

20 กนกวรรณ  ทองตาล ง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ผสมผสานเพ ่อเสริมสร้างสมรรถนะดิจิทลั 
ของนักศ  กษารายว ิชาคอมพว ิ เตอร์และ 
เทคโนโลย ีเพ ่องานอาช ีพคหกรรมศาสตร์ 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  68,976  



 

 

 
ที่ 

 

 

ชั ่อเจ าของงานวิจัยหร อั
งานสร างสรรค ์

 

 
ชั ่องานวิจัยหร องานสร ัางสรรค์ 

ระยะเวลาในการทาวิจััยหร องาน 
สร างสรรค์ 

 

แหล่งงบประมาณและจานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เริ่มตั น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

งบ 
แผั่นดัิน 

 

งบรายได  
งบ 

ภายนอก 
21 อรชุลี  นิรศรพ การพัฒนาบทเร ียนอิเล็กทรอนิกส์เพ ่อ 

ส่งเสริมการเรียนรูใ้นรายว ิชาหลักและ 
ว ิธ ีการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ต ัดสินเทนนิส 
สาหรับนักศ  กษาระดับปริญญาตร ี 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  67,776  

22 ผ่องพรรณ สิทธ ิชัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลนเ์พ ่อ 
เสริมสร้างทักษะการค ิดอย ่างมี 
ว ิจารณญาณสาหรับน ักศ  กษาว ิชาช ีพครู 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  93,024  

23 ณัฐกานต์  ภ ูม ิโคกรักษ ์ การต ิดตามการเปลี ่ยนแปลงระบบ 
ภ ูมิอากาศแบบเทรวาธาร์ด ้วยแบบจาลอง 
NorESM1-M ในพ ้นที่ประเทศไทยและ 
การปรับตวัของเกษตรกรภายใต ้การ 
เปลี่ยนแปลงระบบภ ูม ิอากาศแบบเทร 
วาธาร์ 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  99,993  

24 เอกสิทธ ิ์ ชาตินท ุ พฤติกรรมการดาเนนิชีว ิตประจาว ันแบบ 
ว ิถีใหม่ของนักศ  กษามหาว ิทยาลัย 
รามคาแหง 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  64,224  

25 โชติมา  เวสารัชชานนท ์ การใช้ส ่อดิจ ิทัลเพ ่อการเรยีนรู้บนชีว ิตวถี 
ใหม่ของนักศ  กษามหาว ิทยาล ัยรามคาแหง 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  64,224  

26 สุร ัตนา อดิพ ัฒน ์ การจัดการเรียนการสอนในวถีใหม่ตาม 
แนวทฤษฎ ี บูรณาการเน ้อหาและภาษา 
เสริมด ้วยเทคโนโลย ีเพ ่อพัฒนาความรูใ้น 
เน ้อหาผนวกว ิธก ี ารสอนและ เทคโนโลย ี 
(TPACK) ของนักศ  กษาครูภาษาอังกฤษ 

1ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  61,224  

27 เหม อนแพร รัตนศ ิร ิ วามรู้กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการ 
บริโภค อาหารส ุขภาพที่มีต ่อภาวะ 
โภชนาการของนักศ กษา ระดับปริญญาตร ี 
มหาว ิทยาลัยรามคาแหง ภายใต ้ ชีว ิตว ิถ ี
ใหม่ 

1 ม.ค. 64 31 ส.ค. 64 8 เด  อน  55,824  

28 ค  กฤทธ ิ์ศ ิลาลาย แนวทางการบริหารสถานศ  กษาในยุคว ิถี 
ใหม่ 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  84,024  

29 พีสสล ัลฌ์ ธารงศ ์วรกุล ผลของโปรแกรมฝ  กอบรมการปร กษาเพ  ่อ 
พัฒนา ความรูค้วามสามารถและเจตคต ิต่อ 
การปร กษาใน ว ิกฤตการณ ์แพร่เช ้อไวรัสโค 
โรนาของอาสาสมคัร สาธารณสุขประจา 
หมู่บ ้าน 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  87,844  



 

 
 
ที่ 

 

 
ชั ่อเจ าของงานวิจัยหร อั

งานสร างสรรค ์

 
 

ชั ่องานวิจัยหร องานสร ัางสรรค์ 

ระยะเวลาในการทาวิจััยหร องาน 
สร างสรรค์ 

 

แหล่งงบประมาณและจานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เริ่มตั น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

งบ 
แผั่นดัิน 

 

งบรายได  
งบ 

ภายนอก 

30 ย ุวธ ิดา อัคฮาด การพัฒนาความสามารถในการแกโ ้ จทย ์ 
ปัญหาคณิตศาสตร ์ของนักเร ียนชั้น 
ประถมศ กษาปีที ่2 โดยใช้การจัดการ 
เร ียนรูด้ ้วยเทคนิค KWSL ร่วมกบส ่อ 
เทคโนโลย ีความเป็นจรงิเสริม 

1 ก.ค. 64 30 มิ.ย.65 12 เด  อน  80,884  

31 สหชัย ชัชวาลย ์ ผลของการฝ  กความแข ็งแรงของกล้ามเน ้อ 
ขา ที่มีผลต ่อการยิงประตู ณ จุดเตะโทษ 

22 ม.ค. 64 21 ม.ค. 65 12 เด  อน  58,224  

32 อมฤต จันทรเ์กษร 
ภ ิฑชญา สุนทรกลัมพ์ 
ชัยพรรณ ชานาญณรงค ์ 

การพัฒนาความรูด้ ้านไวยากรณ ์ 
ภาษาอังกฤษ โดยใชก้ารจัดการเรียนการ 
สอนแบบแผนผังความค ิด (Mind Map) 
ก ับแบบอุปนัย 

1 ก.พ. 64 31 ม.ค.65 12 เด  อน  53,304  

33 อุมาภรณ ์ สุขารมณ ์ การพัฒนารูปแบบการให้คาปร กษากลุ่ม 
เพ ่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัศ  กษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. 

1 ก.พ. 64 31 ม.ค.65 12 เด  อน  76,824  

34 ปรัชญา ป ิยะมโนธรรม การศ  กษาความต้องการการให้คาปร กษา 
ออนไลน์ของนักศ  กษา มหาว ิทลยัราม 
คาแหง 

1 ก.พ. 64 31 ม.ค.65 12 เด  อน  62,424  

35 ธงชัย สมบูรณ ์ การส ังเคราะห์สถานการณ ์ข้อความรู้ที ่
ปรากฏในแผนพัฒนาการศ  กษาแห่งชาต ิ

22 ม.ค. 64 21 ม.ค. 65 12 เด  อน  54,024  

36 สุรว ีร์ เพียรเพชรเลิศ การศ  กษาจุดเน้นหลักสูตรประกาศน ียบ ัตร 
ว ิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ว ิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพว ิ เตอร์ ระดับ 
อาชีวศ  กษา 

22 ม.ค. 64 21 ม.ค. 65 12 เด  อน  51,224  

37 นันทน์ธร บรรจงปร ุ
ฐิต ินันท์ ธ ีรเวชเจีริญชัย 
เสรี คาอั้น 
เกียรต ิตศิ ักดิ์  ล้วนมงคล 

รูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรุ ้
ผ่านหลักสูตรจุลภาค:กรณ ีศ  กษาหลักสูตร 
ระยะสั้นเพ ่อพ ัฒนาทกัษะการจัดการ 
เร ียนรู้และการสอนในระดับปฐมวย ั ถ ง 
ระดับประถมศ กษาตอนต้น 

1ต.ค.63 30 ก.ย. 64 12 เด  อน   207,950 

38 กมลทิพย ์ ศรีหาเศษ20% 
อัศรา ประเสริฐสิน80% 

การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบว ัดความฉลาด 
ทางจริยธรรมของนักเร ียนระดับชั้น 
มัธยมศ  กษาตอนต้น:การวิจ ัยแบบผสานว ิธ ี 

1 มิ.ย.64 31 พ.ค. 65 12 เด  อน    

144,000 
(720,00) 

รวมเงัิน 2,333,919 351,950 

รวมเงัินทั้งหมด 2,685,869/172=15,615.51 2,685,869 

 


