สรุปจานวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับทุน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
คณะ/หน่วยงาน

จานวน

คณะครุศาสตร์

7

คณะจิตวิทยา

3

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

คณะนิติศาสตร์

1

คณะพยาบาลศาสตร์

3

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

1

คณะเภสัชศาสตร์

7

คณะรัฐศาสตร์

1

คณะวิทยาศาสตร์

4

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

คณะเศรษฐศาสตร์

1

คณะสหเวชศาสตร์

3

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1

สถาบันภาษา

2
รวม

38 โครงการ
15 คณะ

รายชือ่ โครงการที่ได้รับทุนโครงการวิจยั ในชัน้ เรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

1 ผลของการสอนงานทีม่ ีต่อสัมพันธภาพและผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นกับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตและ ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์เรื่อง อ.ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
สุขภาวะโดยประยุกต์ใช้ระบบคู่สัญญากับแนวคิด PDCA และ education 3.0
3 การพัฒนากระบวนการประสานพลังบ้านโรงเรียนชุมชนตามแนวของเอพสไตน์
อ.ดร.อัญญมณี บุญซื่อ

คณะครุศาสตร์

4 การใช้มันดาลาเพือ่ เสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษา ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
ปฐมวัย
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
อ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
เพือ่ เพิม่ พูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต
6 ผลการสอดแทรกแนวคิดเคมีสีเขียวในชั้นเรียนผ่าน “โครงการ Green Chem Green Life” อ.ดร.สายรุ้ง ซาวสุภา
ทีม่ ีต่อการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

7 รูปแบบการสอนทีเ่ น้นการเรียนรู้เชิงรุกตามวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเพือ่ ส่งเสริม ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ อ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
นิสิตครู

คณะครุศาสตร์

8 ผลของการใช้เทคนิคการเรียนเป็นคู่เพือ่ เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต
9 การสร้างเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต ด้วยการจัด
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาระเบียบวิธีวิจัย

ผศ.ดร.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

คณะจิตวิทยา

อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา

คณะจิตวิทยา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

10 การสร้างเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีในวิชามนุษยสัมพันธ์ด้วย
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Clicker
11 กลยุทธ์การสอนนิสิตระดับหลังปริญญาเพือ่ เรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล
อ.ทญ ดร.อัญชลี วัชรักษะ

คณะจิตวิทยา

12 การเปรียบเทียบการบันทึกคะแนนความประพฤติและการปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์
ชั้นปีที่ 6 ระหว่างแบบออนไลน์ กับแบบใช้กระดาษในคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

คณะทันตแพทยศาสตร์

13 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนากระบวนการสอนวิชานิติศาสตร์ในชั้นเรียนชนาดกลางเพือ่
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการทาความเข้าใจด้วยตนเอง : กรณีศึกษาวิชากฎหมาย
อุตสาหกรรม

อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

คณะนิติศาสตร์

14 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทีม่ ีต่อทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดการของนิสิต
ระดับมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
15 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ โดย
การจับคู่ดูแลกัน
16 ประสิทธิภาพของการใช้โครงการเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแล
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
17 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้เกมกระดาน “Sue-hirokari Sukoroku” ใน
การสอนการแจกแจงแบบทวินาม
18 ผลของการใช้แนวคิด Flipped Classroom ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เภสัชบาบัด
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในรายวิชาเภสัชบาบัดทีม่ ีต่อความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน
ความพึงพอใจ และความรู้ของนิสิต

รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี

คณะพยาบาลศาสตร์

อ.ร.ต.หญิง ดร.ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม

คณะพยาบาลศาสตร์

อ.ดร.นัท กุลวานิช
อ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช
อ.ภญ.ดร. ณัฎฐดา อารีเปีย่ ม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

19 ผลการเรียนและความเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อ.ภญ.จุฑารัตน์ กิจส่งเสริมธน
ในหัวข้อ "การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพือ่ ใช้ในการจ่ายยา"
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

20 ผลกระทบของการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาชีวเคมีสาหรับนิสิตเภสัชศาสตร์

อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน

คณะเภสัชศาสตร์

21 การใช้วิธีการอภิปรายร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเภสัชวิทยา 3

อ.ภญ.ดร.รัชนี รอดศิริ

คณะเภสัชศาสตร์

22 การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยในรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมปฏิบัติ 2 ด้วย
วิธีการฝึกปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการประเมินตนเองและประเมินโดยเพือ่ น

รศ.ภญ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ
ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
อ.ดร.สุนทรี วัชรดารงกุล
ผศ.ดร.วลัยศิริ ม่วงศิริ
ภก.ศุภฤกษ์ โกวินทพัทธ์

คณะเภสัชศาสตร์

23 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียดต่อผลการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภก.รม 3 (โอสถศาลา)
24 การใช้แนวคิด "การศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง" เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจใน
คุณลักษณะความเป็นวิชาชีพ ของนิสิตใหม่เภสัชศาสตร์"
25 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาอาชญาวิทยา

อ.ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์
ผศ.ภญ.ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี สิริสินสุข
อ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง

คณะเภสัชศาสตร์

26 กลยุทธ์การสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัย : กรณีศึกษาการให้
ความรู้แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพแกะซากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ณ
บ้านโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ.ดร.นุตา ศุภคต

คณะวิทยาศาสตร์

27 การวัดประสิทธิผลการใช้ Flipped Learning สาหรับรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
28 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านในวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล

คณะวิทยาศาสตร์

อ.ดร.ภควรรณ ปักษี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

29 ผลของการบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบสืบสอบผ่านระบบ
Blackboard ทีม่ ีต่อทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนิสิตทีเ่ รียนรายวิชาโภชนาการสาหรับ
นักเทคโนโลยีทางอาหาร

อ.ดร.ศิริมา พ่วงประพันธ์
อ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง

คณะวิทยาศาสตร์

30 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชาการจัด
กิจกรรมเทศกาลพิเศษ
31 การพัฒนาสมรรถนะการทางานเป็นทีมของนิสิตในการออกแบบผลิตภัณฑืใหม่โดยใช้
การแสดงบทบาทสมมติ
32 การปรับกระบวนการเรียนการสอนวิชาความรู้พนื้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนอกคณะ
กรณีศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 ในการเพิม่ ความสามารถ
ทางการเรียนรู้และเจตคติของนิสิตเทคนิคการแพทย์ต่อวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
34 การศึกษาผลสัมฤทธิใ์ นการใช้ Education 3.0 ทางการเรียนของนิสิตเทคนิคการแพทย์
ในรายวิชาปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 1
35 ผลการใช้ LMS: Courseville เพือ่ พัฒนาทักษะในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
36 การใช้สื่อการสอนในรูปแบบสามมิติ (Mixed Reality) เพือ่ การเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
37 วิธีการใช้เครือข่ายทางสังคม (Facebook) เพือ่ ให้นิสิตมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
38 การใช้กลยุทธ์ Functional Sentence Analysis ช่วยในการตรวจทานการเขียน

อ.ดร.กุลพิชญ์ โภไคยอุดม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล

คณะเศรษฐศาสตร์

อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ
ผศ.ดร.เทวิน เทนคาเนาว์
ผศ.บุญศรี ซ่อนเจริญ
อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ
อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต
อ.ดร.สุริยพงศ์ กุลกีรติยุต
อ.วิ
ทวัส จิตต์ในธรรม ศรีสุวัฒนาสกุล
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