ข้อมูลการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2564
รหัสโครงการ
2564URMS0006
2564URMS0013
2564URMS0015
2564URMS0016

2564URMS0018

2564URMS0019
2564URMS0020

2564URMS0021
2564URMS0024

รหัสชุดโครงการ

ชือ่ โครงการภาษาไทย
ความคิดทางสังคมและการเมืองของเฮเสียด
ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กบั การเมืองไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการส่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นสาหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชือ่ นักวิจัย
รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย
ผศ.ดร.วิศนันท์ อุปรมัย

ชือ่ ทุนวิจัย
ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ
ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ
ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

งบประมาณที่เสนอ
ขอ
87,300.00
147,430.00
141,500.00

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด
อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์
(Enterobius vermicularis) ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประเทศ
ไทย
การปราบปรามอย่างรุนแรงโดยรัฐกับการสลายการชุมนุม ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ.
2553

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

134,340.00

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

66,400.00

การศึกษาความยาวที่เหมาะสมของแบบทดสอบ
อ.ปรารถนา พลอภิชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และความรู้สึก สมบัติทาง อ.ดร.สายน้าผึ้ง ทองใส
กายภาพ เคมี และการประเมินทางประสาทสัมผัสที่มีต่อ
ชาสมุนไพรในประเทศไทย

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

102,300.00

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

145,980.00

การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวา
การพัฒนาคาศัพท์ทางอารมณ์และความรู้สึก และการ
นาไปใช้ร่วมกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟังก์ชันของกลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ
ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

149,900.00
97,780.00

ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
อ.ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์

2564URMS0025

รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

ผศ.ดร.พัทยา แก้วสาร

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

การคุ้มครองลูกจ้างในกิจการที่มิได้แสวงหากาไรทาง
ผศ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ
เศรษฐกิจ
อิทธิพลการโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความ รศ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายใน
ประเทศไทย

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

130,200.00

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

2564URMS0036

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบนิกเกิลและ
ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์บนผิวชิ้นงานพิมพ์สามมิติเอบีเอสโดย
วิธีเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

2564URMS0038

การเจริญและการสร้างเอนไซม์โปรติเนสของแบคทีเรียทน ผศ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
เกลือและพีเอชต่าสายพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37 ที่ได้
จากวิวัฒนาการการปรับตัว

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

2564URMS0041

การผลิตไก่พื้นเมืองและพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเนือ้ ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์
ไก่พื้นเมืองในจังหวัดปราจีนบุรี
ปัจจัยด้านความปลอดภัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษา
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

149,710.00

ความสาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

107,080.00

2564URMS0030

2564URMS0031
2564URMS0035

2564URMS0042

2564URMS0045

สถาบันการเงินชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์กบั การสร้าง
รายได้
ผลการสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียนประถมศึกษา
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคา

2564URMS0046

การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ
อ.ศตวรรษ ด้วงแป้น
ก่อสร้างภายใต้ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

149,200.00

2564URMS0048

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมองสาหรับผู้สูงอายุไทยที่มี ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมืน่ ไวย
ความเสี่ยงสูงต่อภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับการป้องกันโรค รศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ
ไตเรื้อรังของประชาชนในชุมชน จังหวัดนนทบุรี

ทุนวิจยั พัฒนาวิชาการ

150,000.00

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

40,000.00

การศึกษาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัคร
รศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
การศึกษาความฉลาดรู้ทางสุขภาพของอาสาสมัคร
อ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
การพัฒนาตัวบ่งชี้และรูปแบบการประเมินสมรรถนะเชิง อ.ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน
นวัตกรรมสาหรับนวัตกรชุมชนผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

130,000.00

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

130,000.00

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

65,420.00

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

103,080.00

2564URMS0075
2564URMS0076

2564URMS0075

2564URMS0081

2564URMS0075

2564URMS0072

2564URMS0079

2564URMS0077

2564URMS0079

การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม
แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรชุมชน

2564URMS0078

2564URMS0079

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิด รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
เชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรชุมชน

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

99,920.00

2564URMS0079

การพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกรชุมชนผ่านนวัตกรรม รศ.ดรธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
การเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดเชิงออกแบบ

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

31,580.00

2564URMS0082

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

14,300.00

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

รศ.ดร.มนวิภา วงรุจริ ะ

2564URMS0087

2564URMS0082

2564URMS0091

2564URMS0082

2564URMS0089

ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยงต่อภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

86,180.00

รศ.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

199,520.00

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วน รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
ร่วมเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง
ชาวมุสลิม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

75,000.00

2564URMS0092

2564URMS0089

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมี รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
ส่วนร่วมเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุเปราะบางชาวมุสลิม อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

75,000.00

2564URMS0106

2564URMS0089

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมี อ.พรณิศา แสนบุญส่ง
ส่วนร่วมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม
สตรีเปราะบางชาวมุสลิม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

75,000.00

2564URMS0107

2564URMS0089

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมี อ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
ส่วนร่วมเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเด็ก
เปราะบางชาวมุสลิม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั

75,000.00

การพัฒนาหนังสือความจริงเสมือน สาหรับนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

526,400.00

2564URMS0050

ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี

2564URMS0060

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลใน
การให้คาปรึกษาการจัดทา วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2564URMS0063

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

182,670.00

นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความสร้างสรรค์ทางดิจทิ ัล
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

291,100.00

2564URMS0064

นวัตกรรมระบบการเรียนรู้ผสานปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ในระบบการศึกษาทางไกล

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

458,160.00

2564URMS0066

การศึกษาความพร้อมในการศึกษาทางไกลในยุคปกติใหม่ ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์
ของนักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

150,000.00

2564URMS0067

แนวทางพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
นานาชาติในระบบการศึกษาทางไกล
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลในยุคปกติ
ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาวิชาเอก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาแชทบอตเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศของชุด
วิชาวิทยานิพนธ์สาหรับ นักศึกษาปริญญาโทสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

500,000.00

รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

150,000.00

ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจติ ร์สินธุ ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

150,000.00

2564URMS0068

2564URMS0069

รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

2564URMS0070

การพัฒนาแชทบอทเพื่อให้บริการด้านสารสนเทศงาน
ทะเบียนสาหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

2564URMS0052

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้อจั ฉริยะ สาหรับ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ด้านความปลอดภัยสู่ความผูกพัน รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
องค์การของพนักงานสายการบินภายหลังการระบาดของ
โรคโควิด-19

ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 500,000.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ
ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 241,600.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

2564URMS0109

การประเมินผู้เรียนออนไลน์ของ
อ.ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: บทเรียนในช่วงการแพร่
ระบาดโควิด-19

ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 244,000.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

2564URMS0110

การสร้างแบบจาลองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสาหรับ
การศึกษาทางไกลในยุดหลังโควิด-19 กรณีศึกษา เรื่อง
ระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

รอ.ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 250,000.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

2564URMS0113

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
การวิจยั และการบริการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิด
ในสากล

ผศ.ดร.กุญชร เจือตี๋

ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 216,700.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

2564URMS0115

โอกาสการเข้าถึงการศึกษาทางไกลของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย
รูปแบบหลักสูตรแบบ Non-degree และระบบธนาคาร
หน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ

ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 250,000.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ
ทุนวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน 250,000.00
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

2564URMS0108

2564URMS0116

อ.ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

รศ.ดร.นิรนาท แสนสา

ทุนวิจยั การศึกษาทางไกล

190,240.00

รวมจานวนโครงการวิจัย 50 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,409,990.00 บาท

