
รหัสโครงการ รหัสชุดโครงการ ชือ่โครงการภาษาไทย ชือ่นักวจิัย ชือ่ทุนวจิัย งบประมาณที่เสนอ
ขอ2564URMS0006 ความคิดทางสังคมและการเมืองของเฮเสียด รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 87,300.00

2564URMS0013 ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กบัการเมืองไทย รศ.ดร.ยทุธพร อสิรชัย ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 147,430.00
2564URMS0015 ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการส่งอาหารผ่านโมบาย

แอพพลิเคชั่นส าหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.วิศนันท์ อปุรมัย ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 141,500.00

2564URMS0016 ปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กบัการติดเชื้อพยาธิเขม็หมุด 
(Enterobius vermicularis) ของเด็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ประเทศ
ไทย

อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 134,340.00

2564URMS0018 การปราบปรามอยา่งรุนแรงโดยรัฐกบัการสลายการชุมนุม
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ.
 2553

ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 66,400.00

2564URMS0019 การศึกษาความยาวที่เหมาะสมของแบบทดสอบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.ปรารถนา พลอภิชาติ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 102,300.00

2564URMS0020 ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และความรู้สึก สมบัติทาง
กายภาพ เคมี และการประเมินทางประสาทสัมผัสที่มีต่อ
ชาสมุนไพรในประเทศไทย

อ.ดร.สายน้ าผ้ึง ทองใส ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 145,980.00

2564URMS0021 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอดัเม็ดจากผักตบชวา ผศ.ดร.กลุธิดา บรรจงศิริ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 149,900.00
2564URMS0024 การพัฒนาค าศัพท์ทางอารมณ์และความรู้สึก และการ

น าไปใช้ร่วมกบัคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟังกช์ันของกลุ่มผู้สูงอายใุน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อ.ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสด์ิ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 97,780.00

ข้อมูลการขอรบัทนุอุดหนุนวิจัย ประจ าปงีบประมาณ  2564



2564URMS0025 สถาบันการเงินชุมชนและกลุ่มออมทรัพยก์บัการสร้าง
รายได้

รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0030 ผลการสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกนัการต้ังครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

ผศ.ดร.พัทยา แกว้สาร ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0031 การคุ้มครองลูกจา้งในกจิการที่มิได้แสวงหาก าไรทาง
เศรษฐกจิ

ผศ.ดร.จริาพร สุทันกติระ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 130,200.00

2564URMS0035 อทิธิพลการโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความ
ต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายใน
ประเทศไทย

รศ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกจิ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0036 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบนิกเกลิและ
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์บนผิวชิ้นงานพิมพ์สามมิติเอบีเอสโดย
วิธีเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า

ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0038 การเจริญและการสร้างเอนไซม์โปรติเนสของแบคทีเรียทน
เกลือและพีเอชต่ าสายพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37 ที่ได้
จากวิวัฒนาการการปรับตัว

ผศ.ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0041 การผลิตไกพ่ื้นเมืองและพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเนือ้
ไกพ่ื้นเมืองในจงัหวัดปราจนีบุรี

ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0042 ปัจจยัด้านความปลอดภัยที่สัมพันธ์กบัพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน กรณีศึกษา 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

รศ.ดร.ราณี  อสิิชัยกลุ ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 149,710.00

2564URMS0045 ความส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020

รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองค า ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 107,080.00



2564URMS0046 การศึกษาแนวทางการบริหารและการจดัการโครงการ
กอ่สร้างภายใต้ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

อ.ศตวรรษ ด้วงแป้น ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 149,200.00

2564URMS0048 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมองส าหรับผู้สูงอายไุทยที่มี
ความเส่ียงสูงต่อภาวะสมองเส่ือมอลัไซเมอร์

ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมืน่ไวย ทุนวิจยัพัฒนาวิชาการ 150,000.00

2564URMS0075 การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับการป้องกนัโรค
ไตเร้ือรังของประชาชนในชุมชน จงัหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 40,000.00

2564URMS0076 2564URMS0075 การศึกษาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน

รศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 130,000.00

2564URMS0081 2564URMS0075 การศึกษาความฉลาดรู้ทางสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน

อ.ดร.นภาเพ็ญ จนัทขมัมา ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 130,000.00

2564URMS0072 2564URMS0079 การพัฒนาตัวบ่งชี้และรูปแบบการประเมินสมรรถนะเชิง
นวัตกรรมส าหรับนวัตกรชุมชนผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน

อ.ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 65,420.00

2564URMS0077 2564URMS0079 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม
แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรชุมชน

อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถพิงศ์ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 103,080.00

2564URMS0078 2564URMS0079 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิด
เชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรชุมชน

รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉตัรภัครัตน์ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 99,920.00

2564URMS0079 การพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกรชุมชนผ่านนวัตกรรม
การเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดเชิงออกแบบ

รศ.ดรธนัทณัฏฐ์ ฉตัรภัครัตน์ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 31,580.00

2564URMS0082 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อลดความ
เส่ียงต่อภาวะสมองเส่ือมในผู้สูงอาย ุจงัหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.มนวิภา วงรุจริะ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 14,300.00



2564URMS0087 2564URMS0082 ปัจจยัเส่ียงและแนวทางการลดความเส่ียงต่อภาวะสมอง
เส่ือมในผู้สูงอาย ุจงัหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.วรางคณา จนัทร์คง ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 86,180.00

2564URMS0091 2564URMS0082 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเส่ียงต่อภาวะสมองเส่ือมใน
ผู้สูงอาย ุจงัหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 199,520.00

2564URMS0089 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเพื่อป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง
ชาวมุสลิม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 75,000.00

2564URMS0092 2564URMS0089 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม
ผู้สูงอายเุปราะบางชาวมุสลิม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัด
นนทบุรี

รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 75,000.00

2564URMS0106 2564URMS0089 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม
สตรีเปราะบางชาวมุสลิม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี

อ.พรณิศา แสนบุญส่ง ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 75,000.00

2564URMS0107 2564URMS0089 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเด็ก
เปราะบางชาวมุสลิม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี

อ.ดร.นภาเพ็ญ จนัทขมัมา ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั 75,000.00

2564URMS0050 การพัฒนาหนังสือความจริงเสมือน ส าหรับนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.เสกสรร อามาตยม์นตรี ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 526,400.00



2564URMS0060 การพัฒนารูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ทางไกลใน
การให้ค าปรึกษาการจดัท า วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.นวลจติต์ เชาวกรีติพงศ์ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 182,670.00

2564URMS0063 นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความสร้างสรรค์ทางดิจทิัล
ของผู้เรียนระดับอดุมศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 291,100.00

2564URMS0064 นวัตกรรมระบบการเรียนรู้ผสานปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยขีองผู้เรียนระดับอดุมศึกษา
ในระบบการศึกษาทางไกล

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉยุ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 458,160.00

2564URMS0066 การศึกษาความพร้อมในการศึกษาทางไกลในยคุปกติใหม่
ของนักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 150,000.00

2564URMS0067 แนวทางพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
นานาชาติในระบบการศึกษาทางไกล

รศ.ดร.เฉลิมศักด์ิ ตุ้มหิรัญ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 500,000.00

2564URMS0068 การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาทางไกลในยคุปกติ
ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของนักศึกษาวิชาเอก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 150,000.00

2564URMS0069 การพัฒนาแชทบอตเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศของชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับ นักศึกษาปริญญาโทสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกลุวิจติร์สินธุ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 150,000.00



2564URMS0070 การพัฒนาแชทบอทเพื่อให้บริการด้านสารสนเทศงาน
ทะเบียนส าหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

อ.ดร.ศุภมาส ชุมแกว้ ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล 190,240.00

2564URMS0052 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเรียนรู้อจัฉริยะ ส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

500,000.00

2564URMS0108 ปัจจยัที่มีผลต่อการรับรู้ด้านความปลอดภัยสู่ความผูกพัน
องค์การของพนักงานสายการบินภายหลังการระบาดของ
โรคโควิด-19

รศ.ดร.ราณี  อสิิชัยกลุ ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

241,600.00

2564URMS0109 การประเมินผู้เรียนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: บทเรียนในช่วงการแพร่
ระบาดโควิด-19

อ.ดร.อนุสรณ์ เกดิศรี ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

244,000.00

2564URMS0110 การสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะส าหรับ
การศึกษาทางไกลในยดุหลังโควิด-19 กรณีศึกษา เร่ือง 
ระบบการพัฒนาอยา่งยั่งยนืและเศรษฐกจิหมุนเวียน

รอ.ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

250,000.00

2564URMS0113 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 
การวิจยั และการบริการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกบัมหาวิทยาลัยเปิด
ในสากล

ผศ.ดร.กญุชร เจอืต๋ี ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

216,700.00

2564URMS0115 โอกาสการเขา้ถงึการศึกษาทางไกลของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย

ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

250,000.00

2564URMS0116 รูปแบบหลักสูตรแบบ Non-degree และระบบธนาคาร
หน่วยกติของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.นิรนาท แสนสา ทุนวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

250,000.00

รวมจ านวนโครงการวจิัย 50 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,409,990.00 บาท


