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ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ  2564 

ที่ 
ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ระยะเวลาในการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

งบ
แผ่นดิน 

งบรายได ้ งบภายนอก 

1.  ผศ.ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ ์ รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของ
จุดความร้อนและความสัมพันธ์
ระหว่างจุดความร้อนและดัชนีพืช
พรรณในจังหวัดเชียงใหม่ 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน       
76,584.00  

 

2.  รศ.ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ การวิเคราะหแ์นวคิดทาง
การศึกษาของจอห์น ดิวอี ้ที่มี
อิทธิพลต่อนโยบายการศึกษาของ
ไทยหลักยุคโลกาภวิัตน ์

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน       
46,656.00  

 

3.  อ.นนทิมา สิริเกียรติกุล อิทธิพลของการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และ
การเผชิญความเครียด ที่มีผลต่อ
การปรับตัวของนักศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน       
35,928.00  

 

4.  อ.รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์ ความเครียด ความวิตกกังวล 
และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในยุคการหยุดชะงัก
สองต่อ 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน       
45,936.00  

 

5.  ผศ.ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในยุคปกติวิถีใหม่ 
(New Normal) 
 
 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน       
80,088.00  

 

6.  อ.ธวรรณรัตน์ นาคเครือ การพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที ่5 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบให้
ข้อมูลย้อนกลับร่วมกบัการ
จัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียน
เสมือนจริง 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน       
60,816.00  

 

7.  อ. ดร.นิสสรณ์ บ าเพ็ญ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่การ
เล่ือนวิทยฐานะ 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน   61,056.00   

8.  อ. จีรวรรณ เกิดร่วม การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
ทางด้านวิทยาตาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน  43,404.00  
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ที่ 
ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ระยะเวลาในการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

งบ
แผ่นดิน 

งบรายได ้ งบภายนอก 

9.  อ.เยาวรัช ทองเสริม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
จ านวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหวา่งการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์และการสอน
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

1 มี.ค. 65 28 ก.พ. 66 12 เดือน  43,776.00  

10.  อ. เยาวพรรณ ทิมทอง การพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในรูปแบบ New 
Narmal 

1 ม.ค. 65 31 ส.ค. 65  8 เดือน  83,424.00  

11.  ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ การพัฒนาแอปพลิเคชันแช
ทบอทตอบค าถามการวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้อัตโนมัติส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1 ม.ค. 65 31 ส.ค. 65  8 เดือน  64,609.20  

12.  ผศ.น้ าเพชร นาสารีย ์ การพัฒนากจิกรรมค่าย
สิ่งแวดล้อม หวัข้อ "วกิฤตขยะ
อาหาร ผลกระทบและแนว
ทางแก้ไข" ในรูปแบบออนไลน ์
ส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น 

1 ม.ค. 65 31 ส.ค. 65  8 เดือน  73,078.80  

13.  ผศ.ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง ภาวะหมดไฟทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 

1 ม.ค. 65 31 ส.ค. 65  8 เดือน  54,024.00  

14.  อ.รพีกรณ์ เปี่ยมพืช ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับภาวะหมดไฟ
ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
รามค าแหง ภายใต้การด าเนิน
ชีวิตในยุควิถีใหม ่

1 ม.ค. 65 31 ส.ค. 65  8 เดือน  51,960.00  

15.  อ.กรรณิการ์ แสนสุภา การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของ
นักศึกษาในสถานการณ์โควิด19 
ด้วยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีการรู้
คิดและพฤติกรรม 

1 ม.ค. 65 31 ส.ค. 65  8 เดือน  63,624.00  

16.  อาจารย์วรงค์  ภู่ระหงษ ์ ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคน้ าดื่มผสมวิตามินใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1 เม.ย. 64 31 มี.ค. 65 12 เดือน  45,456.00  

17.  อาจารย์เชน ชวนชม การสะท้อนคิดผ่านระบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และ
ผลกระทบที่มีต่อประสิทธภิาพ
การเรียนรู้และภาระทางปัญญา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 

1 เม.ย. 64 31 มี.ค. 65 12 เดือน  47,136.00  
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ที่ 
ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ระยะเวลาในการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

งบ
แผ่นดิน 

งบรายได ้ งบภายนอก 

18.  ผศ. ดร.จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ การพัฒนามาตรวัดการเอาใจเขา
มาใส่ใจเราทางดิจิทัลเพื่อการวัด
และประเมินผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
ศตวรรษที่ ๒๑ : การประยกุต์ใช้
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

1 ส.ค. 65 21 ก.ค. 66 12 เดือน  72,024.00  

19.  ผศ. ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ การศึกษาองค์ประกอบความ
พร้อมในการประกอบวิชาชีพครู
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

1 ส.ค. 65 21 ก.ค. 66 12 เดือน  72,024.00  

20.  อ.ดร.ภูวเดช  ธนิชานนท ์ มุมมองและข้อจ ากัดของ
เกษตรกรต่อการท าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม ่

1 ส.ค. 65 21 ก.ค. 66 12 เดือน  88,728.00  

21.  อ. สิริรัตน์ หิตะโกวิท การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ
สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ
ยุคใหม่ของนักศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

1 ส.ค. 65 21 ก.ค. 66 12 เดือน  59,184.00  

22.  อ.ดร.พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษา
แบบกลุ่มเชิงบูรณาการเพื่อสร้าง
เสริมการปรับตัวต่อการเรียนรู้
แบบตลาดวิชาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

1 ส.ค. 65 21 ก.ค. 66 12 เดือน  60,912.00  

23.  อ.รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์ 
เงินคณะ 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิง
ยืนยันของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  45,528  

24.  อ.ดร.จุฑามาศ แสงงาม การศึกษารูปแบบประเมิน
ออนไลน์ส าหรับทักษะการท า
วิจัยของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  48,480  

25.  อ.ดร.ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน ์ แนวทางส่งเสริมความส าเร็จใน
การเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  56,568  

26.  อ.น้ าเพชร เทศะบ ารุง การพัฒนาหนังสือนิทานอักษร
เบรลล์ เพื่อฝึกทักษะการจับ
ใจความส าหรับนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 
 
 
 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  59,508  
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ที่ 
ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ระยะเวลาในการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

งบ
แผ่นดิน 

งบรายได ้ งบภายนอก 

27.  อ.นิสสรณ์ บ าเพ็ญ การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง 
ปรัชญาการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  60,000  

28.  อ.เสรี ค าอั่น การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค เค 
ดับเบิ้ลยู ดี แอล 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  60,000  

29.  อ.ปริวรรต อิ่มสอาด ก้าวสู่ความสามารถในการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม: การ
ประเมินระดับความสามารถใน
การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและ
ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
ของคุณครูภาษาอังกฤษ 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  51,768  

30.  อ.สง่า วงค์ไชย การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทางภาษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  60,000  

31.  อ.เสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ การสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์
ภาษาจีน นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 หอ้ง English 
Program โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยา
เขตบางนา 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  59,136  

32.  อ.อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการรู้เร่ือง
ภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษาโดยประยกุต์ใช้การ
วิจัยอิงการออกแบบ 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  58,728  

33.  อ.สมกมล รักวีรธรรม การวิเคราะหก์ารกระจายตัวเชิง
พื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงแบบ
รูปการต้ังถิ่นฐาน ภายใต้
ปรากฏการณ์การกลายเป็นเมือง 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  60,000  

34.  อ.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูผ่านคลาวด์เพือ่
เสริมสร้างทักษะการใช้ดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพคร ู

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  59,568  

35.  อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา  การเสริมสร้างการก ากบัอารมณ์
ของนักเรียนวัยรุ่นที่ถกูรังแกบน
โลกไซเบอร์ด้วยการปรกึษากลุ่ม
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 
 

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  59,520  
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ที่ 
ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ระยะเวลาในการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

งบ
แผ่นดิน 

งบรายได ้ งบภายนอก 

36.  อ.เอื้อทิพย ์คงกระพันธ ์
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ฉลาดทางสังคมของนักศึกษา  

4 พ.ย. 64 3 พ.ย. 65 12 เดือน  54,768  

37.  ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 60% 
ผศ.ดร.กมลทิพย์ 
ศรีหาเศษ 20 
นางสาวอารีรัตน ์
ลาวน้อย   20% 
(145,000) 

แนวทางการพัฒนาการจัดการ
ตนเองเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางอาชีพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ก.ค. 64 มิ.ย.65 12 เดือน   29,000 

38.  นันทน์ธร บรรจงปรุ การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โฮโลแก
รม ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา:กรณีศึกษาโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ชนบทของจังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดราชบุร ี

1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 12 เดือน   770,000 

รวมเงิน 2,124,000  
799,000 

                                                            รวมเงินทั้งหมด         2,923,000/161=18,155.27 2,923,000 
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