
ล ำดบั ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงกำรวิจัย สังกัด

1 อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ
ความต้ังใจซ้ือและบุพปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ในวิถีใหม่ของผู้บริโภคกลุ่ม Silver 
Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุง่หว้า

คุณภาพการบริการและการก าจัดความสูญเสียทีม่ี
อิทธิพลต่อวิถีใหม่ทีก่่อให้เกิดความส าเร็จของ          
ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ     
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทย

คณะบริหารธุรกิจ

3 อาจารย์ ดร.สุนันทา วงศ์จตุรภัทร 
ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเคล่ือนทีเ่พือ่
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวีตบนพืน้ฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเองในยุควิถีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์

5 มิสยิด 5 แลนด์มาร์คในพืน้ทีก่รุงเทพชั้นใน 
กรณีศึกษา: ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพือ่เพิม่มูลค่าทางการท่องเทีย่วตามแนวทางวิถีใหม่  
ให้ชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล
การวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอแนวคิด และความ
ปกติใหม่ทีป่รากฏในเร่ืองส้ัน โครงการ “เปล่ียนโรคให้
เป็นเร่ือง : สู้โควิด แปรวิกฤตเป็นโอกาส”

คณะมนุษยศาสตร์

รำยชื่อขอ้เสนอโครงกำรวิจัยทีผ่่ำนกำรพิจำรณำภำยใตห้ัวขอ้ New Normal จ ำนวน 56 โครงกำร
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6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภสัสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในมิติวิถิใหม่ของ        
ชาวชุมชนตลาดน้ าพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

คณะมนุษยศาสตร์

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
แนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุดประชาชนเพือ่
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในวิถีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์

8 อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ
ภาษาไทยในรูปแบบวิถีปรับตัวใหม:่ การส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลและท่ามกลาง
สถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19

คณะมนุษยศาสตร์

9 รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ภาพสะท้อนสังคมไทยตามแนวชีวิตวิถีใหม่ในเร่ืองส้ัน
ไทยร่วมสมัย

คณะมนุษยศาสตร์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ
วัฒนธรรมความปกติใหม่ในสังคม : กรณีศึกษาจาก
เร่ืองส้ันไทยร่วมสมัย

คณะมนุษยศาสตร์
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11 อาจารย์โชติมา เวสารัชชานนท์
การใช้ส่ือดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้บนชีวิตวิถีใหม่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง

คณะศึกษาศาสตร์

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ ์ชาตินทุ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันแบบวิถีใหม่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง

คณะศึกษาศาสตร์

13 อาจารย์พรรณทิพา จันทร์เพ็ง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการใช้
ไวยากรณ์จีนระดับHSK4 ในห้องเรียนออนไลน์       
วิถีใหม่ Active Learning ผ่านโปรแกรม Zoom

คณะศึกษาศาสตร์

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา อดิพัฒน์

การจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่ตามแนวทฤษฎี
บูรณาการเนื้อหาและภาษาเสริมด้วยเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนและ
เทคโนโลยี (TPACK) ของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์

15 อาจารย์ สุภาพร มานะจิตประเสริฐ
การปรับตัวด้านการท่องเทีย่วในการเข้าสู่           
การท่องเทีย่วแบบวิถีใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

คณะศึกษาศาสตร์
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16 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภายใต้
แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาชุมชน เขตดอนเมือง

คณะศึกษาศาสตร์

17  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ลักษณา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีส่่งเสริม
สมรรถนะการพัฒนา หลักสูตรสังคมศึกษาของ
นักศึกษาครูเพือ่รองรับการเรียนการสอนในวิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์

18 อาจารย์พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล

ผลของโปรแกรมฝึกอบรมการปรึกษาเพือ่พัฒนา
ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อการปรึกษาใน
วิกฤตการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนาของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

คณะศึกษาศาสตร์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี  บุษยานนท์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ตามแนวคิดการจัด   
การเรียนการสอนในวิถีใหม่  ส าหรับนักศึกษาครู

คณะศึกษาศาสตร์

20 อาจารย์อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ผ่านส่ือสังคม
เพือ่พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
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21 อาจารย์ยาซา มะหะมาน

การจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานแบบออนไลน์เพือ่พัฒนาความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมทางการสอนสังคมศึกษาของ         
นักศึกษาครู

คณะศึกษาศาสตร์

22 อาจารย์เหมือนแพร รัตนศิริ

ความรู้ กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสุขภาพทีม่ีต่อภาวะโภชนาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภายใต้
ชีวิตวิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ ์ศิลาลาย แนวทางการบริหารสถานศึกษาในยุควิถีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

24 รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  ธรรมโชติ
การจัดการขยะของครัวเรือนตามแนวทางการบริการ
สาธารณะวิถีใหม่ กรณีศึกษา:  ในพืน้ที ่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐศาสตร์

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน
วิถีใหม่ในภูมิคุ้มกันหมู่ : ปัญหาทางจริยศาสตร์และ
ปรัชญาการเมืองเกี่ยวกับแนวคิดภูมิคุ้มกันหมู่ในกรณี
โควิด 19

คณะรัฐศาสตร์
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26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
การบริหารจัดการแบบบูรณาการวิถีใหม่ของกรมการ
ปกครองในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลระหว่างปี 2559-2563

คณะรัฐศาสตร์

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงพักตร์  ภูพ่ันธ์ศรี
พฤติกรรมการปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเพือ่รองรับชีวิตวิถีใหม่

คณะรัฐศาสตร์

28 อาจารย์ ดร.อภิวีร์ อันตรเสน

การศึกษาคุณลักษณะทีม่ีอิทธิพลต่ออรรถประโยชน์
ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารในประเทศไทยวิถี
ใหม่ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและการ
วิเคราะห์จัดกลุ่ม

คณะเศรษฐศาสตร์

29 อาจารย์กมลรัตน์ ถิระพงษ์
การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านโรตีสายไหมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในยุค New Normal

คณะเศรษฐศาสตร์

30 อาจารย์ศิวัช เทียมทัด

ความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
กับการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนในประเทศ
ก าลังพัฒนา กรณีศึกษาเชิงประจักษ์จากโครงการ
ประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติของประเทศไทย

คณะเศรษฐศาสตร์
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31 อาจารย์วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
ผลกระทบของการเรียนการสอนในวิถีใหม่ต่อ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง

คณะเศรษฐศาสตร์

32 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์
รูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีใหม่มิติการปรับตัวเชิง
วัฒนธรรมในกระแสการเปล่ียนแปลงของโควิด-19

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33 อาจารย์ ดร.กิตติ ชุณหศรีวงศ์
รูปแบบการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นต่อการท างานในยุค
ชีวิตวิถีใหม่

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

34 นายเตวิช โสภณปฏิมา
พฤติกรรมการท างานทีบ่้านและการรับรู้ทักษะ  การรู้
ดิจิทัลในชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

35
นางสาวรุ่งนภา อินภูวา

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมตามวิถีใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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36 อาจารย์คณิต พงษ์พิริยะเดชะ
ผลของอิฐเสริมแบเรียมซัลเฟตในการลดทอน         
ล ารังสีเอกซ์ เพือ่ทดแทนการน าเข้าผนังตะกั่ว

คณะวิทยาศาสตร์

37 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ วิริยะวัฒนา
คุณสมบัติทางรีโอโลยีของน้ าใบเตยทีม่ีความข้นหนืด
ส าหรับผู้มีปัญหาในการกลืน คณะวิทยาศาสตร์

38 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิน่สุภา ปีติรักษ์สกุล
ผลกระทบของการฉายรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงต่อ
คุณสมบัติเชิงกลของหน้ากากยึดตรึงผู้ป่วย

คณะวิทยาศาสตร์

39 อาจารย์เภาวรินทร์ ขยายวงศ์
การประเมินความถูกต้องของการจัดท่าผู้ป่วยด้วย
ระบบตรวจสอบพืน้ผิวด้วยแสงในการฉายรังสีรักษา
โรคมะเร็งเต้านม

คณะวิทยาศาสตร์

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล จันทร์แจ่ม
การศึกษาฤทธิต้์านแบคทีเรียและประสิทธิภาพในการ
ฆา่เชื้อบนพืน้ผิวของสารสกัดหยาบจากขัดมอญ

คณะวิทยาศาสตร์
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41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสร มหาพัฒนไทย

การพัฒนาบทเรียนห้องปฏิบัติการเสมือนระบบ       
RU Course on Demand (M-Learning) วิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ตามแนวการเรียนรู้เชิงบวกใน
ชีวิตวิถีใหม่

คณะวิทยาศาสตร์

42 อาจารย์ ดร.อัจฉรา ทวีสาร
การวิเคราะห์ผลกระทบระบบการจัดการส่ิงปฏิกูลกับ
การติดเชื้อโควิด 19

คณะวิทยาศาสตร์

43 อาจารย์ ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกบุญนาคเพือ่
รักษาสิวทีม่ีสาเหตุมาจากการสวมใส่หน้ากากอนามัย

คณะวิทยาศาสตร์

44 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร ทองหัวไผ่
การพัฒนาส่ือเสริมติวเข้มก่อนสอบกระบวนวิชา 
INT1004 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

45 อาจารย์พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์
รูปแบบการจัดการข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างส าหรับ
ธุรกิจออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่

คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดบั ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงกำรวิจัย สังกัด

46 อาจารย์ ดร.รวินทรา เอี่ยมรัตน์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปือ้นของ     
ไมโครพลาสติกในคลองแสนแสบกับชีวิตวิถีใหม่

คณะวิทยาศาสตร์

47 อาจารย์ ดร.วริษา ต่างใจ
รูปแบบการท่องเทีย่วตามวิถีใหม่ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์

48 อาจารย์ ดร.โกวิท น้อยโคตร
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการระบุชนิดของเนื้อสัตว์  
แช่แข็งในตลาดออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์

49 อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ ์ปัน้รัตน์
การพัฒนาอุปกรณ์ทีม่ีราคาถูกส าหรับตรวจวัด       
เมทานอลในเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

คณะวิทยาศาสตร์

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณีรนุช ควรเชิดชู
การพัฒนาแผ่นกรองอนามัยเส้นใยนาโนที่
ประกอบด้วยสารสกัดหยาบลูกใต้ใบเพือ่ต้านเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคทางเดินหายใจ

คณะวิทยาศาสตร์



ล ำดบั ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงกำรวิจัย สังกัด

51 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของกระบวนการผลิต
มวลรวมรีไซเคิลในฐานวิถีชีวิตใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดา พิศลยบุตร
การพัฒนารูปแบบการจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม
ในห่วงโซ่อุทานสีเขียวของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง     
ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในวิถีใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

53 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล
การศึกษาความชุกและปัจจัยเส่ียงของภาวะตาแห้ง
หลังจากการระบาดของเชื้อก่อโรค COVID-19 ใน

กรุงเทพมหานคร
คณะทัศนมาตรศาสตร์

54 อาจารยนาตยา ไชยเวียง

การใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการ
วิเคราะห์อภิมานในการศึกษาวิจัยในสถานการณ์ที่
ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ตัวอย่างความสัมพันธ์
ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการกลายพันธ์ใน
ยีน IL-18

คณะทัศนมาตรศาสตร์

55 อาจารย์ชญาดา เทีย่งถาวร
การศึกษาความชุกและปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับการ
เกิดโรคต้อกระจกของผู้เข้ารับบริการทีค่ลินิก
ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

คณะทัศนมาตรศาสตร์



ล ำดบั ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงกำรวิจัย สังกัด

56 อาจารย์ฐิติกา เกาะหมาน
การศึกษาผลกระทบของการด ารงชีวิตวิถีใหม่ต่อ    
การเพิม่ค่าสายตาส้ัน

คณะทัศนมาตรศาสตร์
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