
สรุปงานวิจัยในช้ันเรียนคณะครุศาสตร  (ภายใน) 

ประจําปงบประมาณ 2559 

(งานวิจัยในช้ันเรียน) 

 

ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการวิจัย เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี งบประมาณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 

ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 

 

ผลการสอนแบบสาธิตเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการสัมภาษณของ

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร ชั้นปที่ 3 

1/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ดร.บุณยานุช  เฉวียงหงส 

 

ผลการใชแบบฝกเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตร ี

2/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ดร.ปกเกศ  ชนะโยธา 

 

ผลการใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล

สารสนเทศรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

3/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

อ.พัชร ี ชีวะคํานวณ 

 

ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงการเพ่ือ

พัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการ

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

4/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ดร.ทรงศร ี ตุนทอง 

 

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดาน

ทักษะความเปนผูนําสําหรับนักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอรศึกษาแลสาขาดนตรี

ศึกษา ชั้นปที่ 4 โดยใชการชี้แนะทาง

ปญญา 

5/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ดร.พิชยา พรมาล ี

 

ผลการใชชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ

การนําเสนอของนักศึกษาวิชาชีพครู 

6/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ดร.สิริพร ดาวัน 

 

การพัฒนาทักษะการนําเสนอหนาชั้น

เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบสถานการณ

จําลอง สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 

 

7/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 



ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการวิจัย เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี งบประมาณ 

รศ.ดรปราโมทย จันทรเรือง 

 

การพัฒนาความสามารถและเจตคติตอ

การเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตรโดย

การสอนแบบประมวลผลขอมูล สําหรบั

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

8/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

อ.คธาวุธ ศรียา 

 

ผลการใชโปรแกรมฝกทักษะการยิง

ประตูฟุตบอล สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร 

9/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ผศ.กิตติ โพธ์ิศรีสูง 

 

การพัฒนาความรับผิดชอบตอการเรยีน

รายวิชาปรชัญา และหลักการพลศึกษา

ของนักศึกษาครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมดานความรับผิดชอบ 

10/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

อ.ภัทรพงษ  ยิ่งดํานุน การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกาย

เพ่ือปรับระดับชั้นไขมันใตชั้นผิวหนัง

ของนักศึกษาสาขาวิชา พลศึกษาชั้นปที่ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

11/2559 21 กันยายน 

2558 

3,500 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 

ผศ.ดร.เพชรสุดา  เพชรใส การพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครูดาน

คุณธรรม จริยธรรมสําหรบันักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 2 

ประจําปการศึกษา 2/2558 โดยใช

กิจกรรมการใหคําปรึกษากลุม 

12/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,300 

อ.พัชรี  ชีวะคํานวณ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชาการ

ใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย

โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบโครงการ 

13/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,500 

ผศ.ดร.วิไล  ทองแผ ผลการฝกเจริญสติทีม่ีตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตนตามหลักอาชีวัฏฐมกศีลใน

ชีวิตประจําวันของนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

14/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

8,300 

ผศ.กิตติ  โพธ์ิศรีสูง การพัฒนาความสามารถในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษา

สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั

15/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,800 



ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการวิจัย เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี งบประมาณ 

เทพสตรี โดยใชคูมือการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษาและสุข

ศึกษา 

อ.ดร.พิชยา  พรมาล ี ผลการใชชุดการเรยีนเพ่ือพัฒนาความรู

และทักษะการผลิตวีดีโอเพ่ือการศึกษา 

16/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,000 

อ.ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ การพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง ความ

เชื่อมั่นของเครื่องมือรายวิชาการวัดและ

ประเมินผลการเรยีนรู สําหรบันักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

17/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,800 

อ.ดร.บุณยานุช  เฉวียงหงส ผลการใชการสอนแบบกระบวนการ

กลุมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ

เขียนรายงานการวิจัยสําหรบันักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

18/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,800 

อ.ดร.สิริพร  ดาวัน ผลการใชเทคนิคการกํากับตนเองเพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

จิตวิทยาสําหรับครู สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชา

ดนตรีศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตร ี

19/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,400 

อ.ดร.ภูวดล  จุลสุคนธ การพัฒนาคุณลักษณะของครูที่พึง

ประสงครายวิชาความเปนครูของ

นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพ

สตรี โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมดาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

20/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,800 

อ.ดร.ปกเกศ  ชนะโยธา ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

แกปญหา รายวิชาการศึกษาโดยระบบ

สื่อทางไกล สําหรับนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

21/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,700 

รศ.ดร.ปราโมทย จันทรเรือง การพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชาการ

พัฒนาหลักสูตรสําหรับนักศึกษา

22/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,800 



ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการวิจัย เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี งบประมาณ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยวิธีการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 

อ.ดร.ทรงศรี  ตุนทอง การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดาน

การชี้นําตนเอง สําหรับนักศึกษาสาขา

พลศึกษาและสาขาดนตรีศึกษา ชั้นปที่ 

3 โดยใชการชี้แนะทางปญญาและจิตต

ปญญาศึกษา 

23/2559 12 กุมภาพันธ 

2559 

5,800 

 รวม   108,500 

 รวมงานวิจัยภายในท้ังสิ้น   433,500 

 

 

 

 


