
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือผู้ท ำวิจัย รำยช่ืองำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค้

ว/ด/ป

ท่ีลงนำมท ำ

สัญญำ

งบประมำณ

ท่ีได้รับ 

(บำท)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 1 

(มิ.ย. - ส.ค. 63)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 2 

(ก.ย. - พ.ย. 63)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 3 

(ธ.ค.63 - ก.พ. 64)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 4 

(มี.ค. - พ.ค. 64)

1 ดร.สนิทเดช  จินตนา รูแบบการพัฒนาศักยภาพการใช้งาน

นวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

2 ดร.อารัมย้  เอ่ียมละออ การศึกษาภาพอินโฟกราฟฟ้กต้อสู้วิกฤตโค

วิด-19 ในเว็บไซต้ของรัฐบาลไทย

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

3 ดร.ณัฐฐิณีภรณ้  ป้งแก้ว ป้จจัยที่มีอิทธิพลต้อการตัดสินใจของ

นักท้องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท้องเที่ยว

ชุมชนไท-ยวน อ าเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

สรปุรายงานความก้าวหนา้การด าเนนิโครงการวิจัย

ปีการศึกษา 2563 (1 มถินุายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ไตรมาส 2

กองทุนส้งเสิรมงำนวิจัย ทุนนักวิจัยรุ้นใหม้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือผู้ท ำวิจัย รำยช่ืองำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค้

ว/ด/ป

ท่ีลงนำมท ำ

สัญญำ

งบประมำณ

ท่ีได้รับ 

(บำท)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 1 

(มิ.ย. - ส.ค. 63)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 2 

(ก.ย. - พ.ย. 63)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 3 

(ธ.ค.63 - ก.พ. 64)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 4 

(มี.ค. - พ.ค. 64)

4 ดร.เบญจพร  มีพร้อม การใช้ระบบการประเมินผลออนไลน้เพ่ือ

ประเมินสมรรถนะทางภาษาในระบบการ

จัดการเรียนรู้

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

5 ผศ.ดร.ทัศนีย้  ธราพร การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติศิลปศาสตร้

บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ

นานาชาติคณะศิลปศาสตร้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

6 ดร.สุพิศ  บุญลาภ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนที่ส้งเสริมการเป้นพลเมืองดิจิทัล

ส าหรับรายวิชาศึกษาทัว่ไป

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

7 ผศ.กนกวรรณ  ดาบส การพัฒนาบทเรียนออนไลน้ ด้วยรูปแบการ

เรียนแบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฏีการ

สอนภาษาอรรถฐานและ E-Learning เพ่ือ

พันาความสามารถในการอ้านภาษาอังกฤษ

เชิงวิเคราะห้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทนุ

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

กองทุนส้งเสิรมงำนวิจัย ทุนวิจัยสถำบัน



 

 

 

 

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือผู้ท ำวิจัย รำยช่ืองำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค้

ว/ด/ป

ท่ีลงนำมท ำ

สัญญำ

งบประมำณ

ท่ีได้รับ 

(บำท)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 1 

(มิ.ย. - ส.ค. 63)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 2 

(ก.ย. - พ.ย. 63)

ผลการด าเนนิ

โครงการ

ไตรมาส 3 

(ธ.ค.63 - ก.พ. 64)

ผลการด าเนนิโครงการ

ไตรมาส 4 

(มี.ค. - พ.ค. 64)

8 ดร.กฤษณะ  โฆษชุณหนันท้ การเสริมศักยภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ของผู้ประกอบธุรกิจท้องเท่ียวเชิงเกษตร

เพ่ือการ

 1 ต.ค. 2563        50,000.00 - 1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

9 ดร.สนิทเดช จินตนา,

ผศ.กรธัช  โฆษิตโภคิน

การศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม

เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข้งขันของ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

 9 พ.ย. 2563 30,000.00       - 1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัย1. นักวิจัยด าเนินการวิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ินไตร

มาส 2

10 ผศ.สายฝน  บูชา,

น.ส.วริสรา สุกุมลจันทร้

ภาพลักษณ้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ี

ส้งผลต้อการตัดสินใจของนักศึกษาฝ้กสห

กิจศึกษาในสถานประกอบการ

 24 พ.ย. 2563 30,000.00       - 1. ท าสัญญารับทุน

2. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

3.นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 1

1. นักวิจัยด าเนินการ

วิจัย

2. นักวิจัยรายงานการ

เบิกจ้ายงบประมาณ ส้ิน

ไตรมาส 2

1. ป้ดโครงการ

งบประมำณรำยได้คณะฯ


