
 
 

รายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร  (ภายใน) 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

1 การเพ่ิมศักยภาพการคดิเด็กปฐมวัย

ดวยชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูง 

ผศ.ชุลีพร  

สงวนศร ี

200,000 งบแผนดิน 1 ต.ค. 2559 

2 รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสราง

พลังอํานาจของครูในโรงเรยีนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุร ี

ดร.ภสัยกร  

เลาสวัสดิกุล 

25,000 มรภ.เทพสตร ี

(องคความรู) 

1 ธ.ค. 2559 

3 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน

คิดแบบแกปญหาอนาคตเพ่ือ

เสรมิสรางทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตร ี

ดร.สริิพร ดาวัน  25,000 มรภ.เทพสตร ี

(องคความรู) 

1 ธ.ค. 2559 

4 การอนุรักษมวยไทยโบราณลพบุร ี อ.คธาวุธ ศรียา 30,000 งบแผนดิน 

(ศิลปวัฒนธรรม) 

1 ธ.ค. 2559 

5 ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชา จิตวิทยา

บุคลิกภาพและการปรับตัวของ

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาการแนะแนว

และพลศึกษา ช้ันปท่ี 2 

อ.ดร.ภสัยกร  

เลาสวัสดิกุล 

3,500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

6 การสงเสริมทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครสุาสตร

บัณฑิต โดยใชการสอนแบบ

สรางสรรคเปนฐาน 

อ.ดร.ทิพวัลย  

คําคง 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

8 ผลการจัดการเรียนรูแบบจิต

ปญญา รายวิชากิจกรรมพลศึกษา

อ.พัชรี  

ชีวะคํานวณ 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 



ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

สําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริม

การคิดวิเคราะหของนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัยชั้น 

ปที่ 2 

 

9 การพัฒนาความคลองตัวของ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชัน้ป

ที่ 3 คณะครุศาสตรที่เรียนวิชา 

เทเบิลเทนนสิ โดยใชกิจกรรมบน

ตาราง 9 ชอง 

ผศ.อภิรัฐ  

ภักดีวงศ 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

10 การสงเสริมคุณลักษณะความเปน

ครูของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาภาษาไทย ชั้นป 4 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี โดย

การเรียนรูจากการปฏิบัต ิ

อ.ดร.บุณยานุช  

เฉวียงหงส 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

11 ผลการใชโครงงานฐานวิจัย 

Coaching บนฐานจิตตปญญา

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ

เปนครูของนักศึกษาครุศาสตร

บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ชัน้ปที่ 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อ.ดร.เนติ  

เฉลยวาเรศ 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

12 ผลการใชเอกสารประกอบการ

เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการนาํเสนอ

ผลงานวิดโีอเพื่อการศึกษา 

อ.ดร.พิชยา 

พรมาล ี

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

13 การประยุกตใชกระบวนการโคช 

และโครงงานฐานวิจยั บนฐานจติต

ปญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

ความเปนครู สาํหรับนักศึกษาครู 

ผศ.ดร.วิไล  

ทองแผ 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

14 การพัฒนาคุณลักษณะความเปน

ครู สมรรถนะการสอนของ

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร ชั้นปที่ 

3 โดยใชโครงงานฐานวิจยั จิตต

ปญญาศึกษาและ Coaching 

ผศ.ดร.ทรงศรี  

ตุนทอง 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 



ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

15 การพัฒนาคูมือนิเทศนักศึกษา

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี 

อ.วันทนีย  

บุญสุวรรณ 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

16 ผลการใชกิจกรรมกลุม เพื่อ

สงเสริมความรับผดิชอบทางการ

เรียนรายวิชาจิตวิทยาในการ

ดําเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาวชิา

การจัดการโลจิสติกส ชัน้ปที่ 1 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

อ.ดร.สิริพร  

ดาวัน 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

17 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐานที่มี่ตอทักษะการคิด

วิเคราะหของนักศึกษาในรายวิชา

ทักษะการคิดและความคิด

สรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

อ.ขจิตพรรณ 

ทองคํา 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

18 ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

การเรียนรูเชิงสถานการณ เพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะความเปนครู

ของนักศึกษาสาขาการศึกษา

ปฐมวัย ชัน้ปที่ 2 

อ.ปนิดา  

เนื่องพะนอม 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

19 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวชิา 

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ สําหรับนักศึกษาครู 

ผศ.ดร.เพชรสุดา 

เพชรใส 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

20 ผลการเรียนรูดวยวิธีการชี้นาํ

ตนเอง รายวิชาการบริหารจัดการ

ในหองเรียน เพื่อพัฒนาความ

รับผิดชอบตอการเรียนของ

นักศึกษาครู สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ ชัน้ปที่ 4 

อ.ดร.ภูวดล  

จุลสุคนธ 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

21 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่

ความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาพลวัตรกลุมของ

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาการแนะ

อ.ดร.เฉลิมชัย 

หาญกลา 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 



ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

แนวและ   พลศึกษา ชัน้ปที่ 2 

22 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่

ความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาจิตวทิยา

พัฒนาการของนักศึกษาสาขา

จิตวิทยาการ 

แนะแนวและพลศึกษา ชัน้ปที่ 1 

ผศ.ธัชวรรณ 

หงษนาค 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

23 ผลการใชโครงงานฐานวิจัย 

coaching บนฐานจติตปญญา

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ

เปนครูของนักศึกษาครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิา 

พลศึกษา ชัน้ปที่ 4  

อ.ภัทรพงษ  

ยิ่งดํานุน 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

24 การพัฒนาทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหาของนักศึกษาครูโดยใช

การวิเคราะหขาวการศึกษา 

อ.สรรชัย ชูชีพ 3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

25 การพัฒนาสมรรถนะดาน

บุคลิกภาพของนักศึกษาครู 

สาขาวชิาพลศึกษา ชั้นปที่ 4 โดย

ใชวิธีการแสดงบทบาทสมมตุ ิ

อ.พงศธร ไพจิตร 3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

26 ผลการจัดการเรียนรูดวยการรับใช

สังคมเพื่อสงเสริมทักษะการ

ทํางานเปนทีมและความ

รับผิดชอบตอสงัคมของนักศึกษา

ครู 

อ.ดร.ปกเกศ 

ชนะโยธา 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

3 ต.ค. 2559 

27 การพัฒนาทักษะกีฬาแฮนดบอล

โดยใชแบบฝกสาํหรับนักศึกษา

สาขาพลศึกษา ชัน้ปที่ 3 คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี 

อ.เอนก ออนไสว 3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

28 ผลการจัดการเรียนรูรายวชิาทักษะ

และเทคนิคการสอนสําหรับ

รศ.ดร.ปราโมทย  

จันทรเรือง 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 



ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

นักศึกษาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิตดวยวิธกีาร

จัดการเรียนรูโดยใชสัญญา 

การเรียน 

29 ผลการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

การวิจัย รายวิชาการวจิัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนพลศึกษา 

สําหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา 

ชั้นปที่ 4 

ผศ.กิตติ  

โพธิ์ศรีสูง 

3500 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

30 ผลการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงการเปนฐานเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วชิาการ

วางแผนชวีิตและอาชีพของ

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการ

แนะแนวและพลศึกษา ชัน้ปที่ 3 

อ.ดร.ภัสยกร  

เลาสวัสดิกุล 

1700 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

31 ความสามารถในการวิเคราะห

คุณภาพของแบบทดสอบ สาํหรับ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต โดยใชการสอนแบบ

กระบวนการกลุม 

อ.ดร.บุณยานุช  

เฉวียงหงส 

1700 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

32 การสรางแบบทดสอบทักษะการ

เลี้ยงลูกฟุตบอลสําหรับนักศึกษา

สาขาวชิาพลศึกษา มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี 

อ.พงศธร ไพจิตร 1700 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

33 ผลการใชกระบวนการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ

แบงปนความรูของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

รายวิชาการบริหารจัดการใน

หองเรียน 

อ.ดร.ภูวดล  

จุลสุคนธ 

1700 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

34 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู

ดานการประพฤติปฏิบัติของ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชัน้

อ.ดร.สิริพร  

ดาวัน 

1700 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 



ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

ปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี โดยการเรียนแบบรวมมือ

แบบการสบืคนเปนกลุม 

35 ผลการใช Coaching บนฐานจติต

ปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ

สอนของนักศึกษาครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ชั้น

ปที่ 4  

อ.ดร.เนติ  

เฉลยวาเรศ 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

36 ผลการใช Coaching เพื่อพัฒนา

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

อ.ภัทรพงษ  

ยิ่งดํานุน 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

37 ผลการพัฒนาทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู

โดยการใชวิธีการสอนแบบ

กระบวนการกลุม 

อ.ดร.พิชยา  

พรมาล ี

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

38 การประยุกตใชจิตตปญญาศึกษา 

กระบวนการโคช และโครงงาน

ฐานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการสอน 

สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑติ 

ผศ.ดร.วิไล  

ทองแผ 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

39 ผลการจัดการเรียนรูแบบใชแผนที่

ความคิดที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ในรายวิชาการจัด

ประสบการณทางคณิตศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 

3 

อ.ขจิตพรรณ 

ทองคํา 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

40 ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning เพื่อพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร รายวิชา

การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 

สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑติ 

อ.ดร.ปกเกศ  

ชนะโยธา 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

41 การศึกษารายกรณีของนักศึกษา ผศ.ธัชวรรณ  1600 งบ บ.กศ. 1 มี.ค. 60 



ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

สาขาวชิาจิตวิทยาและการแนะ

แนวชั้นปที่ 2 ที่มีพฤติกรรมการ

ขาดความรับผดิชอบในการเรียน  

หงษนาค (ในช้ันเรียน) 

42 การพัฒนาคุณลักษณะความเปน

ครู สมรรถนะการสอนของ

นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ชัน้ปที่ 

4 โดยใชโครงงานฐานวิจยั จิตต

ปญญาศึกษา และ Coaching 

ผศ.ดร.ทรงศรี  

ตุนทอง 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

43 การสรางเสริมทักษะการสอน

คณิตศาสตร ของนักศึกษาวชิาชพี

ครู สาขาคณิตศาสตร ชั้นปที่ 4 

โดยการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ

อ.วันทนีย  

บุญสุวรรณ 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

44 ผลการใชบทบาทสมมตทิี่มีตอการ

พัฒนาศรัทธาในวชิาชีพครูของ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  

อ.ดร.เฉลิมชัย

หาญกลา 

1600 งบ บ.กศ. 

(ในช้ันเรียน) 

1 มี.ค. 60 

 รวม  388,500   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร (ภายนอก) 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
แหลงทุน 

วันท่ี 

ทําสัญญา 

1 โครงการสรางเครือขายสนับสนุน

โรงเรียนการจดัการเรียนรวม

สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู (LD) ในจังหวัด

ลพบุร ี

อ.ดร.เสริมทรัพย 

วรปญญา 

1,229,000 กองทุนรวมคน

ไทยใจดี 

(BKIND) 

28 พ.ย. 59 

2 การสํารวจความพึงพอใจในมิติท่ี 

๒ (คุณภาพการใหบริการ) ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

สิงหบุรี ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

อ.ดร.ภสัยกร  

เลาสวัสดิกุล 

45,000 อบจ.สิงหบุร ี  

 รวม  1,274,000   

 รวมท้ังสิ้น  1,662,500   

 


