โครงการวิจยั (ทุนภายใน) สาหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2558
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
คณะครุศาสตร์
ลาดับ

รายชือ่ ผูร้ ับทุนวิจัย

1 อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์

2 อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส

3 อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภญ
ิ โญ

4 ผศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ

สาขา

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

7 อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์

ครุศาสตร์

การพัฒนาโมเดลการสอน เรื่องรูปแบบและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ โดยบูรณาการกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9 อ.ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี
10 อ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

11 อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่า

เพชรเกลี้ยง

13 อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม
14 อาจารย์วกิ รม ศุขธณี
15 อาจารย์กติ ติ เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม
16
17 อาจารย์ ดร.ชลพร กองคา

อาจารย์ ดร.ชลพร กองคา

19 อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม
อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน
20
21 ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ (ชุดโครงการ)

50,000.00

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

70,000.00
หัวหน้าโครงการ *2 (100%)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

50,000.00
หัวหน้าโครงการ *3 (100%)

การศึกษาปฐมวัย

50,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

ครุศาสตร์

วิจยั วัดผล และสถิติการศึกษา

51,000.00

ครุศาสตร์

คณิตศาสตร์

50,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการทีม่ ีต่อ ครุศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

8 อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา

งบประมาณ หมายเหตุ

หัวหน้าโครงการ *1 (100%)

พัฒนาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
ครุศาสตร์
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสาหรับนักศึกษาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
การพัฒนาชุดกิจกรรมทีเ่ น้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง
เรื่องพรีแคลคูลัส สาหรับนิสิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6 อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟือ่ งฟู

18

ทุนภายใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ การ
บริการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

คณะ

การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจยั ในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ครุศาสตร์
เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูสาขาการศึกษา
ปฐมวัย

5 ผศ.ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์

12 ว่าทีร่ ้อยตรีหญิง แฝงกมล

ชือ่ โครงการ

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

40,000.00
หัวหน้าโครงการ *7 (100%)

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

การศึกษาประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎี
ครุศาสตร์
นาฏยศิลป์ศึกษา
ประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
การศึกษาความพึงพอใจของครูพเี่ ลี้ยงในสถานศึกษาทีม่ ีนิสิตฝึก ครุศาสตร์
สังคมศึกษา
ประสบการณ์วชิ าชีพครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
การพัฒนาแบบวัดการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการ
ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
วิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,000.00

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วจิ ยั เป็นฐานใน
รายวิชาการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
การพัฒนาระบบคัดเลือก บทความวิจยั และบทความวิชาการ

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

60,000.00

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

60,000.00

รูปแบบการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แบบจาลองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงข่ายด้วยวิธกี าร
แบบกราฟ
พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุศาสตร์

พลศึกษา

60,000.00

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

99,000.00

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

79,600.00

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุศาสตร์

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากการบูร
ณาการงานวิจยั เรื่องการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ใน
มันฝรั่ง
การพัฒนาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจยั การศึกษาโดยใช้การวิจยั เป็นฐาน

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

92,160.00

ครุศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพครู

23,040.00

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์

100,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

60,000.00
หัวหน้าโครงการ *10 (100%)

60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

หัวหน้าโครงการ *12 (100%)

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หัวหน้าโครงการ *16 (80%)

กลุ่มวิชาชีพครู

19,900.00
ผู้ร่วมโครงการ *16 (20%)

หัวหน้าโครงการ *18 (80%)
ผู้ร่วมโครงการ *18 (20%)

ยังไม่มีข้อมูล
ครุศาสตร์

ประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา

130,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

โครงการวิจยั (ทุนภายใน) สาหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2558
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
คณะครุศาสตร์
ลาดับ

22

รายชือ่ ผูร้ ับทุนวิจัย
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก

23 อาจารย์นิธวิ ดี เพ็งใย

อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา
24
25 อาจารย์ศิริกาญจนา ใบคา
26

อาจารย์จรี ภรณ์ กิจเจริญ

27 อาจารย์จริ ฐาทิพย์ วัฒนพานิช

อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ
28
29 อาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์

ชือ่ โครงการ

คณะ

สาขา

ทุนภายใน
การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิค ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กรณีศึกษา :
ครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ทางการเรียน กรณีศึกษา : วิชาทักษะภาษาไทยเพือ่ อาชีพ

งบประมาณ หมายเหตุ
60,000.00
60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล
60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

การพัฒนากลยุทธ์การเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้
ครุศาสตร์
หลายแหล่งข้อมูล
การศึกษาภูมิศาสตร์จากภูมินามของหมูบ่ ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

36,000.00

สังคมศึกษา

60,000.00

สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ สาขาวิชา
ครุศาสตร์
ศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามความต้องการของสถานศึกษา

นาฏยศิลป์ศึกษา

60,000.00

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สาหรับนักศึกษา
ชาย สาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรกีฬาเทควันโด ระยะสั้น
รวม

ครุศาสตร์

ยังไม่มีข้อมูล

หัวหน้าโครงการ *25 (100%)
หัวหน้าโครงการ *26 (100%)

หัวหน้าโครงการ *27 (100%)

พลศึกษาและนันทนาการ

60,000.00
หัวหน้าโครงการ *28 (100%)

ครุศาสตร์

พลศึกษาและนันทนาการ

110,000.00 หัวหน้าโครงการ *29 (100%)
1,830,700.00

