แบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อ อาจารย ดร. กฤธยากาญจน นามสกุล โตพิทักษ .
Surname Topithak
.
Name Krittayakan
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ระดับ ๗
.
สถานภาพ อาจารยประจํา
.
สังกัดคณะ ครุศาสตร
๓-๖๒๐๖-๐๐๑๓๓-๓๕-๓

บัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
ตําบล

บานคลอง

รหัสไปรษณีย

๓๐๕/๑๑๖

หมูที่ ๔

อําเภอ

เมืองพิษณุโลก

๖๕๐๐๐

เบอรโทรศัพทมือถือ

ถนน จังหวัด

เบอรโทรศัพทบา น -

๐๘-๑๙๑๔-๑๙๙๔ E-mail

krittaya@live.npru.ac.th

สาขาที่มีความชํานาญพิเศษ
การวิจัยทางสังคมศาสตร
การเลือกใชสถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ประสบการณอื่น ๆ ดานการวิจัย
๒๕๔๒-๒๕๕๑ ประสบการณการบริหารงานวิจัย
๒๕๕๐-๒๕๕๑ ประสบการณการเปนผูประสานงานโครงการวิจัย
๒๕๔๕-ปจจุบัน นักวิจัยแหงชาติ

พิษณุโลก

รหัส ๔๕-๑๒๐๐-๑๗

ประวัติการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

พ.ศ. ๒๕๔๑

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

พ.ศ. ๒๕๓๕

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ ๑

สาขาวิชา
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา
สาขาวิจัย
การศึกษา

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ทุนการศึกษา
โครงการคุรุทายาท
ระดับอุดมศึกษา)
สาขาการ
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ประถมศึกษา (ทุนการศึกษา ในโครงการคุรุ
ทายาท วิทยาลัยครูกําแพงเพชร)

ประเทศ
ไทย

ไทย

ไทย

ประสบการณที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทําวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
ปที่เสร็จ

ชื่อผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ

ประเภทงานวิจัย

พ.ศ. ๒๕๔๒ การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบั การวิจยั ประยุกต
ราชภัฏนครปฐมที่มีเปาหมาย
การเรียนแตกตางกัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ สมรรถภาพการวิจัยของคณาจารยสถาบัน
การวิจยั ประยุกต
ราชภัฏนครปฐม
พ.ศ.๒๕๔๔ การวิเคราะหคา ใชจายรายหัวของนักศึกษา
การวิจยั สถาบัน
สถาบันราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา
๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔ การวิเคราะหนักศึกษาหัวจริงและภาระงาน
การวิจยั สถาบัน
สอนของอาจารยสถาบันราชภัฏนครปฐม ป
การศึกษา ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ การประเมินการจัดงานพิธีพระราชทาน
การวิจยั เชิงประเมิน
ปริญญาบัตรของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๑- การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การวิจยั สถาบัน
๒๕๔๖
สถาบันราชภัฏนครปฐม

สาขาการวิจัย

ปที่ไดรับทุน

แหลงทุน

สังคมศาสตร

๒๕๔๑

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

สถานภาพใน
โครงการ
หัวหนา
โครงการวิจัย

สังคมศาสตร

๒๕๔๒

สังคมศาสตร

๒๕๔๓

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

หัวหนา
โครงการวิจัย
หัวหนา
โครงการวิจัย

สังคมศาสตร

๒๕๔๓

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

หัวหนา
โครงการวิจัย

สังคมศาสตร

๒๕๔๕

สภาสถาบันราชภัฏ

ผูรวมวิจยั

สังคมศาสตร

๒๕๕๑๒๕๔๖

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

หัวหนา
โครงการวิจัย

พ.ศ. ๒๕๕๑- การติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
การวิจยั สถาบัน
๒๕๔๙
ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๑- การประเมินการจัดงานพิธีพระราชทาน
การวิจยั เชิงประเมิน
๒๕๔๖
ปริญญาบัตรของสถาบันราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครและภูมภิ าคตะวันตก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ความพรอมและความสามารถในการจัดการ การวิจยั เชิงประเมิน
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
จังหวัดนครปฐม (เสริมสุขภาพ)
การสังเคราะห
พ.ศ. ๒๕๔๘ รายงานการสังเคราะหงานวิจยั “ความพรอม
งานวิจยั
และความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔
การวิจยั ประยุกต
พ.ศ. ๒๕๔๘ การวิเคราะหปญหา สาเหตุ และ
ขอเสนอแนะในการแกปญหานักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา :วิธีวิทยาการวิจยั
เชิงปริมาณและคุณภาพ

สังคมศาสตร

๒๕๕๑๒๕๔๙

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

หัวหนา
โครงการวิจัย

สังคมศาสตร

๒๕๕๑๒๕๔๖

สภาสถาบันราชภัฏ
สกอ.

หัวหนา
โครงการวิจัย

สังคมศาสตร

๒๕๔๗

ผูรวมวิจยั

สังคมศาสตร

๒๕๔๘

สังคมศาสตร

๒๕๔๗

มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ (ปอ.ปยุตฺโต)
และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ (ปอ.ปยุตฺโต)
และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มูลนิธิไทยรัฐ

ผูรวมวิจยั

ผูรวมวิจยั

การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม

สังคมศาสตร

๒๕๔๘

สํานักงานคณะกรรมการ หัวหนา
การอุดมศึกษา
โครงการวิจัย

การวิจยั เชิงพัฒนา

สังคมศาสตร

๒๕๔๙

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ)

ผูรวมวิจยั (ผู
ประสานงาน
โครงการวิจัย)

พ.ศ. ๒๕๕๐ ความตองการพิพิธภัณฑของประชาชนใน
เขตภาคกลาง (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหงชาติ) หัวหนาโครงการวิจัย

การวิจยั ประยุกต

สังคมศาสตร

๒๕๕๐

สถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรู

หัวหนา
โครงการวิจัย

พ.ศ. ๒๕๕๐ รูปแบบการพัฒนาครูดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ระยะที่ ๑

การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม

สังคมศาสตร

๒๕๔๙

งบประมาณแผนดิน
(วช.)

หัวหนา
โครงการวิจัย

พ.ศ. ๒๕๔๙ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโจทยวจิ ัยเพือ่
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๙ การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทยดวย
นวัตกรรมแนวพุทธ มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)

พ.ศ. ๒๕๕๑ ศรีสุราษฎร: ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนริมฝง
คลองดําเนินสะดวก ตําบลศรีสุราษฏร
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (๑ ใน
๑๐ แหลงการเรียนรูทั่วประเทศไทยที่
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแ หงชาติ ให
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อศึกษาบริบทและ
แนวโนมการพัฒนาใหเปนพิพิธภัณฑมีชวี ิต)

การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม

สังคมศาสตร

๒๕๕๐

สถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ

หัวหนา
โครงการวิจัย

ประสบการณที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทําวิจัย
งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
ปที่ไดรับทุน

ชื่อผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ

พ.ศ. ๒๕๕๐ รูปแบบการพัฒนาครูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ระยะที่ ๒

ประเภทงานวิจัย

สาขาการวิจัย

การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม

สังคมศาสตร

แหลงทุน
งบประมาณแผนดิน
(วช.)

สถานภาพใน
โครงการ
หัวหนา
โครงการวิจัย

