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แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัย (Common Data Set) ช่วงเวลา มิถุนายน 2563 - พฤษภาคม 2564 
รายละเอียดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

ของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/

นักวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน 

1 ล้านนาสวีท 

 

อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล ส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) สัญญา

เลขท่ี วช.อว.(อ)(ภอ)/

252/2563 

15 กันยายน 2563 

700,000 

บาท 

(ภายนอก) 

2 ชุดบทเพลงสายน  าแห่งชีวิต บทเพลงร่วมสมัย

ส าหรับเปียโนทรีโอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

อนุรักษ์แม่น  าโขง 

ธภัฎ สังข์วิจิตร 

 

ส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) สัญญา

เลขท่ี วช.อว.(อ)(ภอ)/

237/2563 

15 กันยายน 2563 

300,000 

บาท 

(ภายนอก) 

3 นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงบูรณา

การเพื่อเตรียมความพร้อมก าลังคนในศตวรรษที่  

21 รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

เชียงราย 

สมยศ จันทร์บุญ 

นิรัตน ์ทองขาว 

สุริยา เกษตรสุขถาวร 

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) สัญญาเลขท่ี 

วช.อว.(อ)(ภอ)

525/2563 

15 กันยายน 2563 

300,000 

บาท 

(ภายนอก) 

4 กลวิธีทางภาษาในการประกอบสร้างอุดมการณ์

ความเศร้าในข้อความภาพ “ค าคมความรัก” ซึ่ง

เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

สมประสงค์ แสงอินทร ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 1/2564 

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

5 การศึกษาความต้องการการย้ายถิ่นพ านักหลังวัย

เกษียณของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงราย 
รัตน์ติกลุ บัวจันทร ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 2/2564 

15 ธันวาคม 2563 – 

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 



2 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/

นักวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน 

6 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานพื นบ้าน

ภาษาไทย-จีน ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
เบญจมาภรณ์  สรุิยาวงศ ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 3/2564  

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

7 การวิเคราะห์พฤติกรรมของเยาวชนวัยรุ่น Gen Z 

ละครซี รี ส์  Gifted นักเรี ยนพลั งกิฟต์ โดยใ ช้

เทคโนโลยี QR Code นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 

ส าหรับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาชั นปีที่ 6 อ.

เมือง จ.เชียงราย 

สุกัญญา ขลิบเงิน คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 4/2564  

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

8 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์

วัฒนธรรมล้านนา ส าหรับนักเรียนระดับชั น

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

บุษราคัม ยอดชะลูด คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 5/2564  

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

9 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสนทนา

ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา  ต่างชาติที่ เ รียน

ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

อรทัย ขันโท คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 6/2564  

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

10 การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ภาษาจีน ส าหรับ นักศึกษาชั นปีที่ ๒ โปรแกรม

วิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

วรรณวริัตน์ ตุงคะเวทย ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 7/2564  

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

11 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งในการ

ยกระดับการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของน  าพุร้อนโป่ง

พระบาท จังหวัดเชียงราย 

สุริยา เกษตรสุขถาวร 

วรพล ธูปมงคล 

สมยศ จันทร์บุญ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 8/2564  

15 ธันวาคม 2563 – 

15 สิงหาคม 2564 

 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 



3 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/

นักวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน 

12 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์

อาข่าในการเล่าเรื่องภาษาไทยในฐานะภาษาที่

สอง 

อาภิสรา พลนรตัน ์

สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์  

น่านฟ้า  จันทะพรม 

คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 9/2564 

15 ธันวาคม 2563 – 

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

13 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน

เขียนแบบเน้นกระบวนการของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอั งกฤษโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มณี จ าปาแพง 

วราภรณ์ ศรีนาราช 
คณะมนุษยศาสตร์ 

สัญญาเลขท่ี 10/2564  

15 ธันวาคม 2563 –  

15 สิงหาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

14 การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิ เคราะห์ของ

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

สุกัญญา ขลิบเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303063  

15 กรกฎาคม 2563 –  

15 กรกฎาคม 2564 

30,000 

บาท 

(ภายใน) 

15 การสร้างซึงจากไม้เก่าสู่การพัฒนาคุณภาพเครื่อง

ดนตรีล้านนา 
กัลยาณี สายสุข มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26203027 

15 สิงหาคม 2562 –  

15 สิงหาคม 2563 

42,000 

บาท 

(ภายใน) 

16 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาโครงการ 

Thai immersion Program สถาบันภาษาและ

วัฒนธรรมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

อดิสรณ์ ประทมุถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26403035  

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

17 ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ

สื่อสารของสถานประกอบการธุรกิจสปาและนวด

ไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ชิดชนก เทพบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303047  

15 กรกฎาคม 2563 – 

15 กรกฎาคม 2564 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 



4 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/

นักวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน 

18 การพัฒนาทักษะการเขียนค าไทย โดยใช้แบบฝึก

ทักษะวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั นปีที่  3 

โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปิยมาศ มาวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B16403004 

15 กุมภาพันธ ์2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

19 การพัฒนาบทเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนริมโขงวิทยา ต.ริม

โขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

นายเสกสรรค์ พันธ์สืบ 

สมลักษณ์  เลี ยงประยรู 

ปทุมวดี  พันธ์สืบ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26403012 

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

43,000 

บาท 

(ภายใน) 

20 การศึกษาและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม

และธรรมชาติสามภาษาของชุมชนชาติพันธุ์ บ้าน

สองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 

ปทุมวดี  พันธ์สืบ 

วรรณวริัตน์  ตุงตะเวทย ์

จงรักษ์  มณีวรรณ ์

จิรปรียา  เสนทรัพย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26403010 

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

42,000 

บาท 

(ภายใน) 

21 การพัฒนาเกมกระดานอาชีพของฉันเพื่อยกระดับ

ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 
ปรียาภา วังมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย B16403005 

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

10,000 

บาท 

(ภายใน) 

22 การพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษผ่านการด าเนินราย CRRU English 

Broadcast 

กรรณิการ์ คันทมาศ 

ปรียาภา วังมณ ี

จุฑารัตน์ จติร์ปราณ ี

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26403009 

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

38,000 

บาท 

(ภายใน) 

23 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษในงานบริการส าหรับพนักงาน

โรงแรมในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

พิมพ์พรรณ เลิศเกษม 

มณี จ าปาแพง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303007 

27 มกราคม 2563 – 

27 มกราคม 2564 

25,000 

บาท 

(ภายใน) 



5 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/

นักวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน 

24 แม่สลอง: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการส าหรับวง

แจ๊ส จากแนวคิดความประทับใจในมรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย 

องอาจ อินทนิเวศ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B363303002 

15 กรกฎาคม 2563 – 

15 กรกฎาคม 2564 

90,000 

บาท 

(ภายใน) 

25 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูซึ่งไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

ยกระดับผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนริมโขงวิทยา 

จังหวัดเชียงราย 

สมลักษณ์ จันทรมาศ 

วรรณทิวา เชียงตุง 

อภิญญา จติมโนวรรณ 

รัตน์ติกลุ บัวจันทร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26403011 

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565  

45,000 

บาท 

(ภายใน) 

26 การศึกษาการรับหน่วยสร้างกริยาเรียงเพื่อพัฒนา

แบบฝึกทักษะการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อาภิสรา พลนรตัน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303048 

15 กรกฎาคม 2563 – 

15 กรกฎาคม 2564 

30,000 

บาท 

(ภายใน) 

27 การพัฒนาต้นแบบนักเล่าเรื่องท้องถิ่นแบบพหุ

ภาษาเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอ าเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย 

จุฑารัตน์ จติร์ปราณ ี

ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 

กรรณิการ์ คันทมาศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี  

B26403042 

15 กุมภาพันธ์ 2564 – 

15 กุมภาพันธ์ 2565 

47,000 

บาท 

(ภายใน) 

28 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการ

อ่ านจับ ใจความส าคัญส าหรับนัก เ รี ยน ชั น

ประถมศึกษาตอนปลาย พื นที่อ าเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย 

บุษราคัม ยอดชะลูด มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303064  

15 กรกฎาคม 2563 – 

15 กรกฎาคม 2564 

 

 

30,000 

บาท 

(ภายใน) 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/

นักวิจัย 
แหล่งทุน จ านวนเงิน 

29 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวในพื นท่ีชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่

จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

อัลณิกา สายน  าเย็น 

รัตน์ติกลุ บัวจันทร ์

ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ

วริทธ์ิ สร้อยจาตุรนต ์

พรเทพ สุวรรณศักดิ ์

ชิดชนก เทพบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

TO63001 

3 สิงหาคม 2563 – 

3 สิงหาคม 2564 

50,000 

บาท 

(ภายใน) 

30 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านเชิง

วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

ในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

อรทัย ขันโท มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303029 

27 มกราคม 2563 – 

27 มกราคม 2564 

40,000 

บาท 

(ภายใน) 

31 การพัฒนาคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาจีน ส าหรับผู้

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

จังหวัดเชียงราย 

วรรณวริัตน์ ตุงคะเวทย ์

จงรักษ์ มณีวรรณ 

จริปรียา โชควรกร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย สญัญาเลขท่ี 

B26303008 

27 มกราคม 2563 – 

27 มกราคม 2564 

38,000 

บาท 

(ภายใน) 

 

 

 

รายการข้อมูล จ านวนเงิน 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 730,000.00 บาท 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก 1,300,000.00 บาท 

                  รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2,030,000.00 บาท 
 


