สรุปจานวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนทีไ่ ด้รับทุน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
คณะ/หน่วยงาน

จานวน

คณะวิทยาศาสตร์

9

คณะจิตวิทยา

4

คณะพยาบาลศาสตร์

4

คณะเภสัชศาสตร์

4

คณะครุศาสตร์

2

คณะแพทยศาสตร์

2

คณะนิเทศศาสตร์

1

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

คณะสหเวชศาสตร์

1

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1

อักษรศาสตร์

1

สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

1

รวม

32 โครงการ
13 คณะ

รายชือ่ โครงการที่ได้รับทุนโครงการวิจยั ในชัน้ เรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

1 ผลของการสอนเสริมด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกต่อการเรียนรู้ของนิสิตกลุ่มอ่อนในรายวิชา
เคมีสาหรับนิสิตแพทย์
2 การใช้ซอฟต์แวร์จาลองการทางานเพือ่ ช่วยในการเรียนการสอนทฤษฎีออโตมาตา
3 การพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคสนามเพือ่ การเรียนรู้เชิงรุกของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
4 ผลการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบพึง่ พาในระบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านสาหรับวิชาจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
5 การประเมินผลสัมฤทธิข์ องการเรียนการสอนเชิงเกมสาหรับรายวิชาบรรยายเฉพาะทาง
6 การศึกษาผลของรูปแบบการสอนทีต่ ่างกันทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสนใจ
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนทีต่ ่างกันในรายวิชาการทาโปรแกรมเชิงตรรกะและการทา
โปรแกรมเชิงฟังก์ชันทีส่ อนด้วยภาษาอังกฤษ

อ.ดร.นวพร วินยเวคิน

คณะวิทยาศาสตร์

อ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
อ.ดร.สมฤดี จิตประไพ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

อ.ดร.ภควรรณ ปักษี

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล
อ.โชติรส สุรพลชัย

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

7 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ีต่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านใน
วิชาเคมีชีวภาพ 2
8 การเรียนรู้โดยนิสิตเป็นศูนย์กลางทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
9 การพัฒนาทักษะทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักวิธีการเรียนรู้ผ่านการสอนโดยใช้
ห้องเรียนกลับด้านและการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน ในรายวิชาโภชนาการสาหรับ
นักเทคโนโลยีทางอาหาร

อ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ
รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
รศ.ดร.จิ
อนันตกูนลธ์
อ.ดร.ศิรริมารั
า พ่ตน์วงประพั
อ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง

คณะวิทยาศาสตร์

10 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ Clicker กับความสนุกในการเรียนและการทุม่ เทในการเรียน
ของนิสิต และความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการใช้ Clicker ในวิชามนุษยสัมพันธ์

ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล

คณะจิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

11 การพัฒนากิจกรรมการคิดทางบวกเพือ่ สร้างเสริมความสุขของนิสิต

คณะ/หน่วยงาน

ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล
ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
12 ผลของการทาควิซออนไลน์แบบเน้นผลงาน กับแบบเน้นการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญหลังดูวิดีโอ อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา
การบรรยาย ทีม่ ีต่อเจตคติ พฤติกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน
บด้บารูน้เกี่ยวกับเวลาด้านพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมายอนาคตของนิสิตทีม่ ีความพึงพอใจ ยอมรับ อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
13 กลั
การรั
และได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาจิตวิทยาผู้ใหญ่และ
วัยสูงอายุ

คณะจิตวิทยา

14 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน นิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์
15 ผลการใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทีเ่ น้นผลสัมฤทธิ์ (STAD) ในรายวิชาสถิติประยุกต์ต่อ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะการทางานเป็นทีมของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี

คณะพยาบาลศาสตร์

16 ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) ต่อทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชบาบัดสาหรับผู้ใหญ่
17 ผลของการฝึกทักษะความชานาญในการประเมินภาวะสุขภาพเด็กของนิสิตพยาบาลระดับ
บัณฑิตศึกษา
18 ผลของการใช้การอภิปรายปากเปล่าต่อทักษะการจ่ายยาของนิสิตเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ

คณะพยาบาลศาสตร์

อ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย

คณะพยาบาลศาสตร์

อ.ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
ผศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร
ชนี รอดศิ
ิ ฒกานนท์
19 การเรียนการสอนแบบพลิกกลับเพือ่ พัฒนาการสอนคานวณเภสัชกรรมในนิสิตเภสัชศาสตร์ อ.ภญ.ดร.รั
รศ.ภญ.ดร.พรเพ็
ญ วีรระวั
อ.ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช

คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ

20 ผลของการเรียนการสอนแบบ Flipped Learning ทีม่ ีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความพึงพอใจในการเรียนของนิสิตในรายวิชาอาหารและโภชนาการ
21 การใช้โครงงานเป็นฐานทีส่ ่งผลต่อการทางานร่วมกับชุมชนและเจตคติต่อชุมชนของนิสิต
เภสัชศาสตร์
22 ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ทมี่ ีต่อความคิดเชิงมโนทัศน์และความคงทนใน
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
23 การเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นของครูนิเทศก์โรงเรียนและนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม่ ีต่อการพัฒนา
ของนิสม่ ิตประสิ
ตามมาตรฐานวิ
ชาชีพครูดยาระงับความรู้สึกเข้าหลังตาด้วยหุน่ จาลอง
24 สมรรถนะครู
การวิจัยเรื่องการเพิ
ทธิภาพการสอนฉี
แก่แพทย์ประจาบ้านจักษุวิทยาชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

ผศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร
ผศ.ภญ.ดร.กุลวรา เมฆสวรรค์
อ.ภญ.ดร.ทิ
ฑียรทอง
ผศ.ดร.สุนทรีพวรรณ
ท. ชัยศิสัรมิเฤทธิ
โ์ ชค
ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
อ.สุพัตรา อุตมัง

คณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์

คณะครุศาสตร์

อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย
รศ.นพ.ศุภพงษ์ ถิระคุณวิชชะ
พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์
นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะครุศาสตร์

25 การศึกษานาร่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Team-based learning (TBL) ในหลักสูตร อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์
นพ.คุณาธิป นิสสัยพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์

26 ผลของการใช้เฟสบุค๊ กลุ่มเป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ในรายวิชาการประชาสัมพันธ์ใน
สื่อใหม่
27 ผลสัมฤทธิแ์ ละความพึงพอใจในการใช้เกมเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สาหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา

คณะนิเทศศาสตร์

อ.ดร. อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช
อ.ดร. นัท กุลวานิช

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

28 การวิเคราะห์ผลการเรียนด้วยวิธี Flipped Learning

ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่

ชื่อโครงการ

29 ผลของการจัดการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 ต่อการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติ
ของผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์
30 ผลของการนา active learning มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของ
นิสิตสัตวแพทย์

ชื่อผู้วิจัย

คณะ/หน่วยงาน

อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ

คณะสหเวชศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง
รศ.อัจฉรา ธวัชสิน
นางจันทิมา อินทรปัญญา
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

31 ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตเกี่ยวกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับ
อ.ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข
อุดมศึกษา : กรณีศึกษาจากวิชาพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
32 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในรายวิชาการผลิต อ.น.สพ.ดร.วินยั แก้วละมุล
สุกรและการผลิตสัตว์ปีก

คณะอักษรศาสตร์
สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

