
ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ป ี2560 (สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561) 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งทุน จ านวนเงิน 

1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
EN2619 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ 

อ.พิมพ์พรรณ เลิศเกษม งบประมาณคณะ
มนุษยศาสตร์  
ทุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

2 เอกสารประกอบการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวท
พิเชฐโกศล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
ทุน 40,000 บาท 

40,000 บาท 

3 เอกสารประกอบการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวท
พิเชฐโกศล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

4 เอกสารประกอบการสอน วิชาท่องโลกด้วย
ภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวท
พิเชฐโกศล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

5 เอกสารประกอบการสอน วิชาการอ่านใน
ชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวท
พิเชฐโกศล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

6 เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวท
พิเชฐโกศล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

40,000 บาท 



ทุน 40,000 บาท  

7 เอกสารประกอบการสอน วิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวท
พิเชฐโกศล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

8 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
EIL2405 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ
ส านักงาน 

อ.ปรียาภา วังมณี โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 
2561 (รุ่นที่ 1) 
ทุนสนับสนุน 10,000 
บาท 

10,000 บาท 

9 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

อ.เมษธิดา วันใจ โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 
2561 (รุ่นที่ 2) 
ทุนสนับสนุน 10,000 
บาท 

10,000 บาท 

10 การเรียนความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมการอ่าน
และการแสดงละครจากนิทานพื้นบ้านแบบ
ทวิภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ าเริญ ฐานันดร  
 

สัญญาเลขท่ี 
B36003059 
15 สิงหาคม 2560  
ทุนวิจัย  40,000 บาท  
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

40,000 บาท 

11 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลป่า
ตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้
องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโครงการวิจัยย่อยที่ 
1  
“การพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนต าบล
ป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้

หัวหน้าโครงการ  
ผศ.จ าเริญ ฐานันดร  
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.รุ่งโรจน์ 
2.อ.ปิยมาศ 
3.อ.จิรปรียา 
4.อ.ปรียาภา 
5.อ.ชิดชนก 

สัญญาเลขท่ี TO034 
20 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 80,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

 

80,000 บาท 



องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน” 

12 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลป่า
ตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้
องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  

 

หัวหน้าโครงการผศ. 
ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.มณี  
2.อ.สุกัญญา  

สัญญาเลขท่ี TO033 
2 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 40,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

40,000 บาท 

13 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันน า
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทาง
ภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน  

 

หัวหน้าโครงการ  
ดร.สหัทยา 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
อ.สมประสงค์ 
อ.จงรักษ์ 
อ.วราภรณ์  

สัญญาเลขท่ี TO035 
2 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 70,000 บาท   
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ  

 

70,000 บาท   

14 An Analysis of Nonverbal 
Miscommunication among Senior 
Chinese Undergraduate Student 
Using English as a Main Language 
with Their Internship in the 
Workplace การวิเคราะห์ความผิดพลาด
ในการสื่อสารแบบอวัจนภาษาของ
นักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

อ.กรรณิการ์ คันทมาศ 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาเลขท่ี 
B36103050 
15 ธันวาคม 2560  
ทุนวิจัย 40,000 บาท  
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

40,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

 

15 .Simulation and Role-Play 
Technique in Teaching English for 
Specific Purposes Context of 
Undergraduates in English Studies at 
CRRU ผลการใช้สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมุติในการพัฒนาความสามารถ
การฟังการพูดภาษาอังกฤษในบริบทการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ของ

อ.ปรียาภา วังมณี สัญญาเลขท่ี 
B16103008  
15 ธันวาคม 2560 
ทุนวิจัย 8,000 บาท  
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ  
 

8,000 บาท 



นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ 

16 แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของ
โปรแกรมตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย The 
Guidelines of Overcoming TEFL 
Interferences in Western Languages 
Program, Faculty of Humanities, 
Chiang Rai Rajabhat University  
 

อ.ปทุมวดี พันธ์สืบ สัญญาเลขท่ี
B16003006 
ลงวันที่ 6ธันวาคม
2559 
ทุนวิจัย 10,000 บาท  

สถานะ วิจัยเล่ม
สมบูรณ์ มีนาคม 2561 

10,000 บาท 

17 Learner Style and Teacher 
Instruction in the EFL Thai 
Classroom A Learner Comparati8ve 
Study  
 

Mr. Lonny Levi  สัญญาเลขท่ี 
B16003018  
15 สิงหาคม 2560  
ทุนวิจัย 10,000 บาท  
สถานะ วิจัยเล่ม
สมบูรณ์ สิงหาคม 
2561 

10,000 บาท 

18 Characteristic Evaluation and 
Improvement of Writing  Difficulty in 
University Student  

 

Dr. Ali Akbar Zeinali สัญญาเลขท่ี 
B36103014 
16 ตุลาคม 2560  
ทุนวิจัย 40,000 บาท  
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

40,000 บาท 

19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลป่า
ตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้
องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโครงวิจัยย่อยที่ 2 
“การพัฒนาแอพริเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยว
ชุมชนต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย” 

หัวหน้าโครงการ ดร.ส
หัทยา สิทธิวิเศษ 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.ดร.วรรณวิรัตน์ 
2.อ.ชิดชนก 
3.อ.ศุภนิดา 

สัญญาเลขท่ี ABC019 
1 มิถุนายน 2561 
ทุนวิจัย 70,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 
 

70,000 บาท 



20 โครงการ   “การสร้างนวัตกรรมการ
สื่อสารภาษาจีนของผู้ประกอบการอิสระ  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  อ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือรองรับไทยแลนด์
4.0” 
หัวหน้าโครงการคือ ดร.สมยศ  จันทร์บุญ 
 
 

หัวหน้าโครงการคือ ดร.
สมยศ  จันทร์บุญ 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.นิรัตน์   
2.อ.พิชญ์กิต  
3.อ.สุริยา  

สัญญาเลขท่ี 
B36103051 
15 ธันวาคม2560 
ทุนวิจัย 81,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ  
 

81,000 บาท 

21 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
วิชาการประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นที่2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องญ่ีปุ่น
ศึกษา1 

อ.ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ สัญญาเลขท่ี 
364/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

10,000 บาท 

22 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
วิชาการประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นที่2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องการ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

อ.รัตน์ติกุล  บัวจันทร์ สัญญาเลขท่ี 
077/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

10,000 บาท 

23 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
วิชาการประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นที่2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 

อ.อัลณิกา  ต๊ะบุญเรือง สัญญาเลขท่ี 
065/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

10,000 บาท 

24 พลังปัญญาในวรรณกรรมของมาลา ค า
จันทร์:การศึกษาเพ่ือหาแนวทางสร้างสรรค์
สังคมไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

ผศ. ดร.ปฏิพันธ์  อุทยา
นุกูล 

สัญญาเลขท่ี 
B36103049 
15 ธันวาคม 2561 
ทุนวิจัย 40,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

40,000 บาท 



25 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
วิชาการประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นที่2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องลีลา
ภาษาในวรรณกรรมไทย 

อาจารย์ ดร.สุกัญญา  
ขลิบเงิน 

สัญญาเลขท่ี052/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

10,000 บาท 

26 แบบฝึกเสริมทักษะการแจกลูกสะกดค า
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับ
ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 

อาจารย์ ดร.สุกัญญา  
ขลิบเงิน 

สัญญาเลขท่ี 6/2560 
1 ธันวาคม 2561 
ทุนวิจัย 100,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

100,000 
บาท 

27 ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูยวี่ซีนอร์
มอลที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

อ.กรสิทธ์ จามรจันทร์
สาขา และ อ.รุ่งโรจน์ 
ต้นประดิษฐ 

สัญญาเลขท่ี 
B36103079 
1 มิถุนายน 2561 
ทุนวิจัย 13,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

13,000 บาท 

28 เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสร้างค าใน
ภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ภาษา เรื่องการสร้างค าส าหรับนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” 

อ. ปิยมาศ มาวงศ์ สัญญาเลขท่ี L594022 
15 กุมภาพันธ์ 2559 
ทุนวิจัย 9,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

9,000 บาท 

29 เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” 

อ.อรทัย ขันโท สัญญาเลขท่ี
B36103013 
16 ตุลาคม 2560 
ทุนวิจัย 34,000 บาท 
สถานะ ก าลัง
ด าเนินการ 

34,000 บาท 

30 เรื่อง “โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในบท
เพลงของต่ายอรอทัย” 
 
 
 

อ. บุษาราคัม ยอด
ชะลูด 

สัญญาเลขท่ี
B36103012 
16 ตุลาคม 2560 
ทุนวิจัย 30,000 บาท 
สถานะ ก าลัง

30,000 บาท 



 

 

 

ด าเนินการ 

31 “格局+碎片化”的汉语作为第二语言教

学语法研究 การสอนไวยากรณ์ภาษาจีน
เป็นภาษาท่ีสองด้วยรูปแบบ”Pattern 
+Frangmetation” 

Dr.Sahattaya 
Sittivised 
ศ.ดร.Liu Zhenping 
และDr.Sahattaya 
Sittivised 

งบประมาณสนับสนุน
จาก: 国家社会科学基

金（The National 
Social Science 
Fund of China) 
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี 
20 กรกฎาคม 2017 
ระยะเวลาวิจัย: 2ปี 6 
เดือน ตั้งแต่ 25 
มิถุนายน 2561-31
ธันวาคม 2563 

500,000 
บาท 


