สรุปผลการนาผลงานวิจยั ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในปี 2557-2559

ปี พ.ศ.

คณะ (เรื่อง)
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนฯการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน

รวม

2559

-

-

-

-

-

-

0

2558

5

-

2

4

-

1

11

2557

1

-

-

2

-

-

3

รวม

6

0

2

6

0

0

14

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่องที่
1
2

งานวิจัยเรื่อง

เจ้าของผลงาน

ปีที่นาไป
บูรณาการ

รายวิชา

หน่วยงาน

หมายเหตุ

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
คณะครุศาสตร์

เรื่องที่

งานวิจัยเรื่อง

เจ้าของผลงาน

ปีทนี่ าไป
บูรณาการ

รายวิชา

หน่วยงาน

1

การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพือ่ พัฒนา
อาจารย์ อรทัย อินตา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2558

CI 4605 วิธีการประถมศึกษา 2

คณะครุศาสตร์

2

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงการเป็นฐานตามแนวการเรียนรู้เพือ่
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพือ่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของครูปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ แผนกอนุบาล

อาจารย์ อาทิตยา อิน
ยง

2558

CI 4606 วิธีการสอนการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
(Methods of Teaching in Early
Childhood 1)

3

การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนา รองศาสตราจารย์ ว่าที่
ความสามารถในการดาเนินการงานวิจัยในชั้น
ร.ต. สกล แก้วศิริ
เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2558

CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู้
(Principles of Learning
Management)

คณะครุศาสตร์

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
คณะครุศาสตร์

เรื่องที่

งานวิจัยเรื่อง

4

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาทีม่ ีต่อทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5

6

เจ้าของผลงาน
คุณครู วรรณวิไล เม็ง
ทอง

ปีทนี่ าไป
บูรณาการ

รายวิชา

หน่วยงาน

2558

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้น
อนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 สัปดาห์ที่ 10
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 หน่วย...สิ่งมีชีวิตทีเ่ กิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ

คณะครุศาสตร์

การพัฒนาครูในการสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ อ.ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ ยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอน

2558

การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย
เพือ่ การศึกษา

คณะครุศาสตร์

การใช้กิจกรรมแนะแนวเพือ่ สร้างแรงจูงใจใฝ่
อาจารย์ ดร. บุญเลิศ
สัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยา คาปัน
ศึกษา ปีที่ 2

2557

ED 5301 จิตวิทยาสาหรับครู
(Psychology for Teachers)

คณะครุศาสตร์
มรภ.ชม.

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
คณะวิทยาการจัดการ

เรื่องที่

งานวิจัยเรื่อง

เจ้าของผลงาน

ปีทนี่ าไป
บูรณาการ

รายวิชา

หน่วยงาน

1

การสื่อสารเพือ่ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ อาจารย์ ศุภณิช
เกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ใน
จันทร์สอง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2558

CA 3202 การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา คณะวิทยาการ
ท้องถิ่น (Communication in Rural จัดการ
Development)

2

การรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนกับการกาหนดกรอบ อาจารย์ อัญมณี ภักดี
ภาพการเล่าเรื่อง ความรักระหว่างชายกับชาย ใน มวลชน
ซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุน่ ซีซั่น 2

2558

CA 1103 หลักวิทยุกระจายเสียงและ คณะวิทยาการ
วิทยุโทรทัศน์ (principle of
จัดการ
Broadcasting)

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องที่
1
2

งานวิจัยเรื่อง
การหาปริมาณธาตุเหล็กในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
โดยใช้รีเอเจนต์ที่เตรียมจากไม้ท้องถิน่ ในเขต
ภาคเหนื
อ มฤทธิท์ างการเรียนและพัฒนา
การศึกษาผลสั
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สาหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ สราวุฒิ สม
นาม

ปีที่นาไป
รายวิชา
บูรณาการ
2557 CHEM 2604 เคมีวเิ คราะห์
(Analytical Chemistry)

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ พริ้มไพร วงค์
ชมภู

2558

COM 2202 เทคโนโลยีสื่อประสม
(Multimedia Technology)

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรน้า โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ จุฬาวลี มณี
เลิศ

2558

Com 3503 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อาจารย์ พรวนา รัตน
การศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้องถิน่
ชูโชค
ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่

2558

COM 3301 การโปรแกรมบน
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web
Programming)

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องที่

งานวิจัยเรื่อง

เจ้าของผลงาน

5

การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิน่ ใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน :
ดร. พัฒนา บุญญ
กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาล ประภา
เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

6

การศึกษาทดลองพลศาสตร์ของวัตถุเม็ดเล็กใน
การสั่นสะเทือน

อาจารย์ภาณุพัฒน์
ชัยวร

ปีที่นาไป
รายวิชา
บูรณาการ
2558 ENV 3902 โครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Research
Projects in Environmental
Science)
2557

PHYS 4101 กลศาสตร์ควอนตัม
(Quantum Mechanics)

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

PHYS 1103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General คณะวิทยาศาสตร์
Physics2)
และเทคโนโลยี
PHYS 1106 ฟิสิกส์ 2 (Physics 2)

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การนางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ปี 2557-2559
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เรื่องที่
1

งานวิจัยเรื่อง

เจ้าของผลงาน

พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุก์ ะเหรี่ยงขาว อาจารย์ ศิวาพร มหา
ทีม่ ีความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCD
ทานุโชค

ปีทนี่ าไป
บูรณาการ
2558

รายวิชา
HSC 1203 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ (Health Education and
Behaviors)

หน่วยงาน
วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน

