
 
ประกาศคณะศิลปศาสตร ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

*********************************************************** 
 ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลป ศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น  
 บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 
31 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  
 
ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหน้าโครงการ ประเภททุนวิจัย 

1 
โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของนักเรียน
ในพื้นที่พิเศษผ่านการใช้แอพพลิเคช่ันฝึก
ภาษา 

100,000 รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

2 
Linguistics Strategies in Postpartum 
Depression Experience in Facebook 
Comments 

20,000 
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้าย

สิงห์โต 
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

3 
Whose culture should we teach? An 
analysis of ELT materials used by Thai 
university teachers of English language 

20,000 
ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวลิัย

พรรณ 
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

4 

การสอนภาษาญี่ปุ่นระบบไฮบริคเพื่อพัฒนา
ทักษะการท างานส าหรับบุคคลากรทาง
การแพทย์ :กรณศีึกษาโรงพยาบาลเชียงใหม่
ฮอลพิทอล 

15,000 ผศ.ณภัทร แสนโภชน ์ วิจัยบูรณาการศาสตร ์

5 
การพัฒนาสื่อบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

30,000 นางสาวสว่างฤทัย อัยกร 
วิจัยเพื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

6 
โครงการวิจัยพัฒนาสื่อบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ 

30,000 นางสาวยูถิกา เตชะศริิวรรณ 
วิจัยเพื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

7 
การพัฒนาสื่อบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

30,000 นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง 
วิจัยเพื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

8 
การสร้างนวัตกรรมสื่อมัลตมิีเดยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้รายวิชา “ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน” ส าหรับการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

30,000 นางสาวจินตนา แปบดิบ 
วิจัยเพื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์



ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหน้าโครงการ ประเภททุนวิจัย 

9 
การพัฒนาสื่อบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา
วรรณคดีเบื้องต้น 

20,000 นางสาวเยาวรตัน์ เม็งขาว 
วิจัยนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

10 
ต าราวรรณคดีอังกฤษอินโฟกราฟกิ: สื่อการ
เรียนรู้ในยคุแห่งการเปลี่ยนแปลง 

20,000 ดร.ชนาภา ดวงไฟ 
วิจัยนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

11 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนเขียน
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการจัดการเรยีนรู้เชิง
ลึก 

10,000 ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย 
วิจัยนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

12 

กลวิธีการถอดความภาษาอังกฤษท่ีใช้โดย
นักศึกษาไทยผู้ใช้ภาษาอังกฤษเปน็
ภาษาต่างประเทศ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา 

10,000 นางสาวรุ่งอรุณ อินใจ 

วิจัยนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

13 
การพัฒนาทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ
ของนิสิตปริญญาตรีด้วยเทคนิค SSTW 

10,000 ดร.ดารินทร อินทับทิม 
วิจัยนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

14 การพัฒนาบทเรียนภาษากัมพูชาเบื้องต้น 10,000 
ผศ.ดร.จารุวรรณ  

เบญจาทิกุล และ นายจรูญ 
ไชยเบ้า 

วิจัยนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

15 
ต าหนักทรงเจ้าในประเทศไทย: ความสัมพันธ์
ทางไวยากรณ์และการจ าแนกตามกลุ่ม
ความหมายในการตั้งช่ือ 

10,000 ผศ.ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ วิจัยพื้นฐาน 

16 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นถิ่นร่วม
สมัย : ล าน าล้านนา 

10,000 ดร.ปาริชาต โปธ ิ วิจัยพื้นฐาน 

17 จิตรกรรมในศาลเจ้าจีนจังหวัดพะเยา 10,000 ผศ.ดร.สภุัทรา โยธินศิริกุล วิจัยพื้นฐาน 

18 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของ “พระสงฆ์” ใน
สังคมไทย 

10,000 ดร.กมลาวดี บุรณวณัณะ วิจัยพื้นฐาน 

19 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศนเ์กี่ยวกับผู้ชายและ
ผู้หญิงในภาษิตล้านนา 

10,000 ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร ์ วิจัยพื้นฐาน 

20 

การพัฒนาทักษะการเขียนอีเมลของนิสิตไทย
ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ผ่านกระบวนการเน้นภาระงานในระบบ
ออนไลน์ 

10,000 ดร.เขตไทย วงศ์วิชัย วิจัยพื้นฐาน 

21 
การศึกษาเปรียบเทียบค าศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 
“พ่อ” และ “แม่”ในภาษาไทยและภาษาจีน 

10,000 ดร.จินตนา ศรีเงิน วิจัยพื้นฐาน 

22 
การทดสอบการใช้ระบบภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

15,000 นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง 
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

23 
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง : ศึกษา
ขั้ น ต อ น แ ล ะ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ ป ร า ก ฏ ใ น
องค์ประกอบพิธ ี

5,000 นายบุลิน ยั่วยวน 
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

24 

การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ล่ า ช้ า  ข อ ง นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5,000 นางสาวไพลิน วงศ์ไชย 
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 



ที ่ ชื่อเรื่อง งบประมาณ หัวหน้าโครงการ ประเภททุนวิจัย 

25 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาล่าช้าของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

5,000 นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ ์
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 

(R2R) 

 
 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับทุนโครงการวิจัย ล าดับที่ 1 – 25 ยืนยันการรับทุนอุดหนุนโครงการและท าสัญญาได้ที่ 
หน่วยวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 และด าเนินการตามแผนงาน ถือ
ปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยโดยเคร่งครัด พร้อมกันนี้ขอให้ท่านดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการ
รับทุนได้ที่ https://bit.ly/3msj4bs และส่งผ่านระบบ UP DMS เท่านั้น พร้อมทั้งให้เข้ากลุ่มไลน์ “นักวิจัยปี 
2565” ตาม QR Code ข้างล่างนี้  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) 
        คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

https://bit.ly/3msj4bs

