
1 อาจารย์เกยีรติขร  โสภณาภรณ์ การวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพ  การ
บริการของสถาบันอดุมศึกษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 50,000.00
หัวหน้าโครงการ *1 (100%)

2 อาจารย์ ดร.ธชักร  สุวรรณจรัส พฒันาการเรียนด้วย e-learning แบบเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพือ่พฒันาทักษะการฟงั
ภาษาองักฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 70,000.00

หัวหน้าโครงการ *2 (100%)

3 อาจารย์นันทนัช  วฒันสุภญิโญ การพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ 
โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกบัแผนผังมโนทัศน์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา

ครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) 50,000.00

หัวหน้าโครงการ *3 (100%)

4 ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ การพฒันารูปแบบการฝึกปฏบิัติการวจิยัในชั้นเรียนระดับปฐมวยั
  เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะทางการวจิยัปฏบิัติการในชั้นเรียน
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาการศึกษา
ปฐมวยั

ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 50,000.00

ยงัไม่มีข้อมูล

5 ผศ.ดร.จติุมา  รัตนพลแสนย์ การพฒันาแบบวดัจริยธรรมวชิาชีพครูส าหรับนักศึกษาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ครุศาสตร์ วจิยั วดัผล และสถิติการศึกษา 51,000.00
ยงัไม่มีข้อมูล

6 อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ ์ เฟือ่งฟู การพฒันาชุดกจิกรรมทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัสถานการณ์จริง  
เร่ืองพรีแคลคูลัส  ส าหรับนิสิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 50,000.00
ยงัไม่มีข้อมูล

7 อาจารย์สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ ความคิดเหน็ของนิสิตสาขาวชิาพลศึกษาและนันทนาการทีม่ีต่อ
การจดัการเรียนการสอนใน  สาขาวชิาพลศึกษาและนันทนาการ

ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 40,000.00
หัวหน้าโครงการ *7 (100%)

8 อ.ดร.จติตวสุิทธิ์  วมิุตติปัญญา การพฒันาโมเดลการสอน  เร่ืองรูปแบบและเทคนิคการจดัการ
เรียนรู้  ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์  โดยบูรณาการกบั
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ส าหรับรายวชิาการจดัการ
เรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู 60,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

9 อ.ดร.ชวโรฒน์  วลัยเมธี การศึกษาประวติัศาสตร์นาฏยศิลป์ไทยตามแนวทฤษฎี
ประวติัศาสตร์เชิงวฒันธรรม

ครุศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา 60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

10 อ.ดร.วทิยา  วสูิตรเรืองเดช การศึกษาความพงึพอใจของครูพีเ่ล้ียงในสถานศึกษาทีม่ีนิสิตฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูสังคมศึกษา    มหาวทิยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00
หัวหน้าโครงการ *10 (100%)

11 อาจารย์ ดร.อคัรเดช  เกตุฉ่ า การพฒันาแบบวดัการประเมินเพือ่พฒันาการเรียนรู้ด้วยการ
วเิคราะหท์ฤษฎตีอบสนองข้อสอบของนิสิตคณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ การประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 60,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

12 วา่ทีร้่อยตรีหญงิ แฝงกมล      เพชรเกล้ียง ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้วจิยัเป็นฐานใน
รายวชิาการศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน

ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู 60,000.00
หัวหน้าโครงการ *12 (100%)

13 อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม การพฒันาระบบคัดเลือก  บทความวจิยัและบทความวชิาการ ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

14 อาจารย์วกิรม  ศุขธณี รูปแบบการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพส าหรับบุคลากร
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ พลศึกษา 60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

15 อาจารย์กติติ  เชี่ยวชาญ แบบจ าลองการวเิคราะหค์วามออ่นไหวของโครงข่ายด้วยวธิกีาร
แบบกราฟ

ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 99,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

16
อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธเินียม พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ

อาจารย์ บุคลากร มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา
ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู 79,600.00

หัวหน้าโครงการ *16 (80%)

17 อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
อาจารย์ บุคลากร มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู 19,900.00
ผู้ร่วมโครงการ *16 (20%)

18
อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ

นักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา
ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู 92,160.00

หัวหน้าโครงการ *18 (80%)

19 อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธเินียม พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู 23,040.00
ผู้ร่วมโครงการ *18 (20%)

20
อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏบิัติจากการบูร

ณาการงานวจิยั เร่ืองการออกแบบไพรเมอร์ของยีน Patatin ใน
มันฝร่ัง

ครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 100,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

21 ผศ.ดร.วเิชียร  อนิทรสมพนัธ ์(ชุดโครงการ) การพฒันาการเรียนการสอนนิสิต สาขาวชิาการประเมินผลและ
วจิยัการศึกษาโดยใช้การวจิยัเป็นฐาน

ครุศาสตร์ ประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 130,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

ทนุภายใน

โครงการวจิยั (ทนุภายใน) ส าหรบัอาจารย ์ ปงีบประมาณ 2558
1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

คณะครศุาสตร์

ล าดับ รายชือ่ผู้รับทนุวิจัย ชือ่โครงการ คณะ สาขา งบประมาณ หมายเหตุ



ทนุภายใน

โครงการวจิยั (ทนุภายใน) ส าหรบัอาจารย ์ ปงีบประมาณ 2558
1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

คณะครศุาสตร์

ล าดับ รายชือ่ผู้รับทนุวิจัย ชือ่โครงการ คณะ สาขา งบประมาณ หมายเหตุ

22
อาจารย์ ดร.เพญ็พร  ทองค าสุก การพฒันาตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยเทคนิค

โมเดลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน
ครุศาสตร์ การประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา 60,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

23 อาจารย์นิธวิดี  เพง็ใย การพฒันาแบบฝึกการคิดอย่างมีวจิารณญาณ กรณีศึกษา : 
สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 60,000.00
ยังไม่มีข้อมูล

24
อาจารย์วรานันท์ อศิรปรีดา การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏสัิมพนัธต่์อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  กรณีศึกษา : วชิาทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ
ครุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 60,000.00

ยังไม่มีข้อมูล

25 อาจารย์ศิริกาญจนา  ใบค า การพฒันากลยุทธก์ารเขียนของนักศึกษาชั้นปีที ่4 โดยการใช้
หลายแหล่งข้อมูล

ครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 36,000.00
หัวหน้าโครงการ *25 (100%)

26
อาจารย์จรีภรณ์  กจิเจริญ การศึกษาภมูิศาสตร์จากภมูินามของหมูบ่้านในจงัหวดัสุพรรณบุรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 60,000.00

หัวหน้าโครงการ *26 (100%)

27 อาจารย์จริฐาทิพย์  วฒันพานิช สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ สาขาวชิา
ศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา ตามความต้องการของสถานศึกษา

ครุศาสตร์ นาฏยศิลป์ศึกษา 60,000.00

หัวหน้าโครงการ *27 (100%)

28
อาจารย์กอบกลุ  ชินชัยภมูิ การสร้างแบบทดสอบทักษะกฬีาเซปักตะกร้อ ส าหรับนักศึกษา

ชาย สาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวทิยาลัยราชภฏับ้าน
สมเด็จเจา้พระยา

ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 60,000.00
หัวหน้าโครงการ *28 (100%)

29 อาจารย์ภาณุ  กศุลวงศ์ หลักสูตรกฬีาเทควนัโด  ระยะส้ัน ครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ 110,000.00 หัวหน้าโครงการ *29 (100%)

1,830,700.00รวม


