แบบบันทึกขอมูลนักวิจัย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชือ : ชญานิษฐ์
นามสกลุ
ศศิวิมล
Name : CHAYANIT
Surname
SASIWIMOL
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
สถานภาพ
 อาจารย์ ประจํ า  ข้าราชการพลเรื อน  อาจารย์ ประจํ าตามสัญญา
 พนักงานมหาวิทยาลั ย
 พนักงานราชการ
 อืนๆ ..........................................
บัตรประจําตัวประชาชน
3-1006-01341-39-6
ทีอย่ปู ัจจบัุ น บ้านเลขที 351/199 หมู่ที - ถนน ไชยานุภาพ ตํ าบล ในเมือง อํ าเภอ เมือง
จังหวั ด พิษณุโลก รหัสไปรษณี ย ์ 65000 เบอร์โทรศั พท์บ้าน 0-5581-6348
เบอร์โทรศั พท์มือถือ 081-8875-911
E-mail s_sasiwimol@psru.ac.th
สาขาทีมีความชํานาญพิเศษ
หลั กสูตรและการสอน
ประสบการณ์อืนๆ ด้านการวิจัย
วิทยากรอบรมครู การทํ าวิจ ัยในชันเรี ยน
ประวัติการศึกษา
ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา
2529

วฒิ
ุ การศึ กษา

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

การศึกษามหาบั ณฑิต

การประถมศึกษา

ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ไทย

ประสบการณที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทําวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
ปี ทีเสร็จ
2545
2545

2546
2546
2546
2548

2548
2548
2549
2551

ชือผลงานวิจัยทีแล้ วเสร็จ
ประเภทงานวิจัย
การประเมินภายนอก ระยะเตรี ยมการโครงการนํ าร่ องปฏิบ ั ติการศึกษา
วิจัยสถาบั น
เขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก
การพั ฒนาความต้ องการในการเข้ ารับการศึกษาต่อในหลั กสู ตรครุ ศาสตร์
สํารวจ
มหาบั ณฑิต สาขาหลั กสู ตรและการสอนของบุคลากรทางการศึกษาในพืนที
บริ การของสถาบั นราชภั ฏพิบูลสงคราม
การวิเคราะห์หลั กสู ตรสถาบั นราชภั ฏ พุทธศั กราช 2543
วิจัยสถาบั น
เจตคติและความต้ องการในการศึกษาต่อทีสถาบั นราชภั ฏพิบูลสงครามของ
วิจัยสถาบั น
นักเรี ยนจังหวั ดพิษณุโลก และสุ โขทั ย
การพั ฒนาการสอนรายวิชาหลั กสู ตรการสอนด้ วยยุทธวิธีสตรอรี ไลน์ นักศึกษา
ทดลอง
ปริ ญญาตรี สถาบั นราชภั ฏพิบูลสงคราม
โครงการวิจัยเพือวางระบบติดตามและประเมินผลการพั ฒนาครู และบุคลากร
วิจัยและพั ฒนา
ทางการศึกษาเพือปฏิรูปการเรี ยนรู ้ในพืนทีความรับผิดชอบสถาบั นราชภั ฏพิบูล
สงคราม กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
โครงการวิจัยและพั ฒนาชุดฝึ กอบรมเพือการพั ฒนาและฝึ กอบรมเรื อง “การวิจัย วิจัยและพั ฒนา
เพือพั ฒนาการเรี ยนรู”้
โครงการวิจัยและพั ฒนาครู และโรงเรี ยนเพือเป็ นโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนาวิชาชีพครู
วิจัยและพั ฒนา
ของสถาบั นราชภั ฏพิบูลสงคราม
โครงการวิจัยการพั ฒนาครู และโรงเรี ยนเพือเป็ นโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนาวิชาชีพครู
วิจัยและพั ฒนา
ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม
โครงการวิจัยการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพั ฒนาคุณภาพครู ด ้ านการคิด สังกั ดเขต
วิจัยและพั ฒนา
พืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1

สาขาการวิจัย
การศึกษา

ปี ทีได้ รับทนุ
2544

แหล่ งทนุ
กระทรวงศึกษาธิการ

สถานภาพในโครงการ
ผู ้ ร่วมวิจัย

การศึกษา

2544

สถาบั นราชภั ฏพิบูล
สงคราม

ผูร้ ่ วมวิจัย

การศึกษา
การศึกษา

2545
2545

สกอ.
สกอ.

ผู ้ ร่วมวิจัย
ผู ้ ร่วมวิจัย

การศึกษา

2545

หัวหน้าโครงการ

การศึกษา

2547

สถาบั นราชภั ฏ
พิบูลสงคราม
สกอ.

การศึกษา

2547

สกอ.

ผู ้ ร่วมวิจัย

การศึกษา

2547

สกอ.

ผู ้ ร่วมวิจัย

การศึกษา

2548

สกอ.

หัวหน้าโครงการ

การศึกษา

2550

มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏพิบูลสงคราม

หัวหน้าโครงการ

ผู ้ ร่วมวิจัย

งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
ปี ทีได้ รับทนุ
2551

ชือผลงานวิจัย
โครงการวิจัยการพั ฒนาหลั กสู ตรบูรณาการความรู ้ด ้ านเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หมายเหตุ สถานภาพในโครงการ หมายถึง หัวหน้ าโครงการวิจัย, ผู ้ ร่วมวิจัย

ประเภทงานวิจัย
วิจัยและพั ฒนา

สาขาการวิจัย
การศึกษา

แหล่ งทนุ
มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏพิบูลสงคราม

สถานภาพในโครงการ
หัวหน้าโครงการ

ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรหรือตีพิมพ เชน วารสารตางๆ ทั้งระดับชาติ นานาชาติและประเภทอื่นๆ
ลําดับที
ชือผลงานวิจัย
1
การวิเคราะห์หลั กสู ตรสถาบั นราชภั ฏ พุทธศั กราช 2543
2
การประเมินภายนอก ระยะเตรี ยมการ โครงการนํ าร่ องปฏิรูปการศึกษา
เขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก
3
โครงการวิจัยเพือวางระบบติดตามและประเมินผลการพั ฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพือปฏิรูปการเรี ยนรู ้
4
โครงการวิจัยและพั ฒนาครู และโรงเรี ยนเพือเป็ นโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม
5
โครงการวิจัยการจัดการเรี ยนรู ้เพือพั ฒนาคุณภาพครู ด ้ านความคิด สังกั ดเขต
พืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ประเภทงานวิจัย
วิจัยสถาบั น
วิจัยสถาบั น

สาขาการวิจัย
การศึกษา
การศึกษา

ปี ทีเผยแพร่
2546
2545

รปแบบการเผยแพร่
ู
บทความ
บทความ / ประชุมสัมมนา

วิจัยและพั ฒนา

การศึกษา

2548

บทความ / ประชุมสัมมนา

วิจัยและพั ฒนา

การศึกษา

บทความ / ประชุมสัมมนา

วิจัยและพั ฒนา

การศึกษา

2548
2549
2550

การนําผลการวิจัยไปอางอิงหรือใชประโยชน

วารสารคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม

ลําดับที
หน่ วยงาน/บคคลที
นําข้ อมลไปใช้
ประโยชน์
ุ
ู
1
สถาบันราชภัฏ / สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สํานําส่งเสริ มวิชาการ
2
กระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน / เขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก
3
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก และสุโขทัย
4
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

เหตผลที
ุ นําไปอ้างอิง
- ข้อมูลประกอบการพั ฒนาและปรับปรุ งหลั กสูตร
- ข้อมูลการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร/ การกํ าหนดเขตพืนทีการศึกษาทังภาพรวม และ
ระดับจังหวั ด
- ข้อมูลการพั ฒนาบุคคล / การวางระบบการพั ฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ข้อมูลการกํ าหนดมาตรฐานโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนาวิชาชีพครู
- ข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในการเตรี ยมโรงเรี ยนฝึ กให้มีความพร้อม
ในการเป็ นโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนาวิชาชีพครู
- ข้อมูลการกํ าหนดมาตรฐานโรงเรี ยนเพือรองรับการเป็ นหน่วยฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

