งานวิจยั ของอาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ที่ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั (งบรายได้ มหาวิทยาลัย) ปี งบประมาณ 2559 จานวน 285,350 บาท
ที่
ชื่อโครงการ
1 การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยใช้บัตรภาพแสดงวิวัฒนาการของคาศัพท์ภาษาจีนหมวดร่างกายและหมวดธรรมชาติ ในรายวิชา การอ่านภาษาจีน 1
2 การพัฒนาทักษะการอ่านเสียงภาษาจีนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางในรายวิชาภาษาจีน 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาภาษาจีน
3 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 การพัฒนาทักษะการเขียนข้อสอบอัตนัยโดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความในรายวิชา 2201102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
5 การใช้กิจกรรมบันทึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 การพัฒนาทักษะการใช้คาช่วยผิดไวยากรณ์ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3
7 การพัฒนาทักษะการร้องขั้นคู่เสียงโดยการใช้แบบฝึกทักษะ
8 การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการของนักศึกษา รายวิชาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ชุดแบบฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ
9 การพัฒนาคุณลักษณะการเป็นนักวิจัยที่ดี โดยการฝึกปฏิบัติจริง (Interactive Learning Though Action) วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
10 การพัฒนาวิธีการประเมินผลการทากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษารายวิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน
11 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning:PBL) รายวิชาคุณธรรม จริยธรรมกับชีวิต
12 The Development of English Reading Skills and Strategies through Reading Supplementary Exercises for Undergrad Students, Faculty
of Humanities and Social Sciences, Thepsatri Rajabhat University
13 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา นิทานสุภาษิตจีน
15 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อความสามารถในการใช้คาบุพบทภาษาจีน ในรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 1
16 การพัฒนาทักษะการอ้างอิงสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาวิชาการรู้สารสนเทศ
17 สมรรถนะหลักและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
18
19
20
21
22
23
24

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้นาชมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
รูปแบบการจัดการความรู้ครอบครัวต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
แนวทางการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมราโทนของตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
การจัดการความรู้ชุมชนวัฒนธรรมลาวคลั่งบ้านกุดจอก ตาบลกุดจอก อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านชุมชนบ้านท้ายไลย์ จังหวัดลพบุรี: การพัฒนาฐานข้อมูลและแนวทางการอนุรักษ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้งของสภาวัฒนธรรม ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล

งบประมาณ วันทาสัญญา
3,500 13 ต.ค. 59
3,500 13 ต.ค. 59

อ.สาธิตา สังข์พงษ์
อ.บุญสนอง เภาคา
ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ผศ.วันดี เภาคา
ผศ.น้าเพชร อยู่โต
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
18 ต.ค. 59
2 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59
29 พ.ย. 59
16 ธ.ค. 59

3,500

3 ก.พ. 60

อ.สุกัญญา ทองแห้ว

3,500

13 มี.ค. 60

อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.ปรียกาญจน์ ใจสอาด
ผศ.ศรีสุภา นาคธน

2,850 26 เม.ย. 60
3,500 26 เม.ย. 60
3,500 12 มิ.ย. 60
20,000
ธ.ค. 59

ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
ดร.จุติรัช อนุกูล
อ.ธัชพล ทีดี
อ.สุริยะ หาญพิชัย
ดร.พิชัย เพชรรักษ์
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

รวม

ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59

285,350 บาท

งานวิจัยของอาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (ภายนอกสถาบัน ) ปีงบประมาณ 2559 จานวน 3,640,700 บาท
ที่

ชื่อโครงการ

1
2
3

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลสารสนเทศในรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนฐานวัฒนธรรมกองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลท้องถิ่น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีการปล่อยตัวชั่วคราวสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในศาลชั้นต้น ศึกษาเฉพาะกรณี
ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลจังหวัดสระบุรี และศาลจังหวัดสิงห์บุรี
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลสารสนเทศในแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงสาละวันเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก

4
5
6

อ.อรุณี เจริญทรัพย์
อ.คมกริช บุญเขียว
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร

งบประมาณ
ที่ได้รับ
1,950,000
180,000
160,000

งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน

วันที่ทา
สัญญา
ต.ค. 59
ต.ค. 59
ต.ค. 59

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.อรุณี เจริญทรัพย์
ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม

200,000
1,000,000
150,700

งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน

ต.ค. 59
ต.ค. 59
ต.ค. 59

ผู้ทาวิจัย

รวม

แหล่งทุน

3,640,700 บาท

