
โครงการวิจัย 

No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

1 2557 โครงการความสมัพนัธ์ของภาวะ
น า้หนกัเกิน พฒันาการด้านเชาว์
ปัญญา อารมณ์ และความมุ่งมัน่
อดทนในเด็กวยัเรียน (The 
Relationship among over weight 
status, IQ, EQ&AQ in school aqe 
children) 

ผศ.ดร.ชนินทร์ นนัทเสนามาตย์  
(ท่ีปรึกษา)                                    
อ.ดร.อธิวฒัน์ เจ่ียวิวรรธน์กลุ  
(ท่ีปรึกษา)                                    
อ.พญ.หทัยา ด ารงค์ผล                 
นางอรพินท์  เลิศอวสัดาตระกลู  
นายศรัล  ขนุวิทยา               

ก.พ.57- ก.พ.58 
 

เงินงบประมาณแผน่ดนิ 

2 2557 โครงการเกมส์หมากกระดานกบัการ
พฒันาด้านความคดิสตปัิญญาและ
บคุลิกภาพของเดก็  ("Go" game for 
developing cognition intelligence 
and personality of children) 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                       
น.ส.สาลินี จนัทร์เจริญ 

เม.ย. 56-เม.ย. 57 CP ALL 

3 2557 โครงการการศกึษาการจดัการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาของประเทศญ่ีปุ่ น 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                      

15 ก.ค. 56 - 15 ม.ค. 57 CP ALL 

4 2557 โครงการศกึษาและส ารวจสขุภาวะ
ครอบครัวไทยตามแนวทางครอบครัว
อบอุน่ ปี 2556 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                       
น.ส.สาลินี จนัทร์เจริญ 

ก.ค. 56-ก.พ. 57 มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว 



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

5 2557 การพฒันาและหาคา่เกณฑ์มาตรฐาน
เคร่ืองมือประเมินการคิดขัน้สงูในเดก็
ปฐมวยั 

รศ.ดร. นวลจนัทร์จฑุาภกัดี        
อ.ดร. ปนดัดา ธนเศรษฐกร   
คณุอรพินท์ เลิศอวสัดาตระกลู  
นางสาวปิยวลี  ธนเศรษฐกร   
ดร.นชุนาฎ  รักษี 

  เงินงบประมาณแผน่ดนิของ
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) 

6 2557 โครงการจดัตัง้หนว่ยสนบัสนนุทาง
วิชาการเคล่ือนท่ีและระบบ 
พ่ีเลีย้งท่ีปรึกษาของเด็กในชมุชน 

รศ.นพ.สริุยเดว  ทรีปาตี ต.ค. 56-ก.ย. 57 เงินงบประมาณแผน่ดนิ 

7 2557 โครงการการใช้การละเลน่ไทยเพ่ือ
สง่เสริมพฒันาการในเด็กปฐมวยั 

ผศ.ดร.บญัญตัิ ยงยว่น ต.ค. 56-ก.ย. 57 เงินงบประมาณแผน่ดนิ 

8 2557 โครงการการพฒันางานประจ าสู่
งานวิจยั (R2R) 

ดร.ศรัล ขนุวิทยา ต.ค. 56-ก.ย. 57 เงินรายได้ของสถาบนั 

9 2557 โครงการสนบัสนนุเพ่ือตีพิมพ์ บทความ
วิจยั 

งานวิจยัและบริการวิชาการ ต.ค. 56-ก.ย. 57 เงินรายได้ของสถาบนั 

10 2557 โครงการสนบัสนนุการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ 
ในระดบันานาชาติ 

งานวิจยัและบริการวิชาการ ต.ค. 56-ก.ย. 57 เงินรายได้ของสถาบนั 

11 2557 โครงการสนบัสนนุการผลิตงานวิจยั
ของนกัวิจยัรุ่นใหม่  

งานวิจยัและบริการวิชาการ ต.ค. 56-ก.ย. 57 เงินรายได้ของสถาบนั 



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

12 2556 เกมส์หมากกระดานกบัการพฒันาด้าน
ความคดิสตปัิญญาและบคุลิกภาพของ
เดก็ ("Go" game for developing 
cognition intelligence and 
personality of children) 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                       
น.ส.สาลินี จนัทร์เจริญ 

มิ.ย. 56-เม.ย. 57 CP ALL 

13 2556 โครงการการศกึษาการจดัการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาของประเทศญ่ีปุ่ น 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                      

15 ก.ค. 56 - 15 ม.ค. 57 CP ALL 

14 2556 โครงการศกึษาและส ารวจสขุภาวะ
ครอบครัวไทยตามแนวทางครอบครัว
อบอุน่ ปี 2556 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                       
น.ส.สาลินี จนัทร์เจริญ 

ก.ค. 56-ก.พ. 57 มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว 

15 2556 โครงการการจดัท าชดุสวสัดิการพืน้ฐาน
และการประมาณการคา่ใช้จ่ายรายหวั
เพ่ือการดแูลเดก็ด้อยโอกาสนอกระบบ
และเดก็กลุม่เสี่ยงในระบบการศกึษา 

ศ.นพ.ดร.ศภุสิทธ์ิ พรรณารุโณทยั  
ดร.นิสาพร วฒันศพัท์               
อ.ดร.สาวิตรี ทยานศลิป์   

21 ต.ค. 54-21 เม.ย. 56 ส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การ
เรียนรู้และคณุภาพเยาวชน 

16 2556 เกมส์หมากกระดานกบัการพฒันาด้าน
ความคดิสตปัิญญาและบคุลิกภาพของ
เดก็ ("Go" game for developing 
cognition intelligence and 
personality of children) 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์           
น.ส.นนัทนชั สงศริิ                       
น.ส.สาลินี จนัทร์เจริญ 

มิ.ย. 56-เม.ย. 57 CP ALL 



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

17 2555 โครงการทบทวนและวิเคราะห์
สถานการณ์และนโยบายประเดน็ด้าน
เดก็ด้อยโอกาส เยาวชน กบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสง่เสริม
การศกึษาและการเรียนรู้ 

อ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์                    
อ.อิทธิพล ปรีตปิระสงค์ 

26 ก.ย. 54 - 31 ต.ค. 54 ส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การ
เรียนรู้และคณุภาพเยาวชน 

18 2555 โครงการศกึษาและส ารวจสถานการณ์
สขุภาวะครอบครัวไทยตามแนวทาง
ครอบครัวอบอุ่นปี 2554 และ2555 

อ.ดร.วิมลทิพย์ มสุิกพนัธ์                    
นางสาวนนัทนชั สงศริิ                 
นางสาวสาลินี  จนัทร์เจริญ 

1 ส.ค. 54 - 15 มี.ค. 55 สมาคมครอบครัวศกึษาแหง่
ประเทศไทย 

19 2555 โครงการการติดตามผลการรักษากลุม่
เดก็ออทิสตกิท่ีมีพฒันาการดีขึน้มาก
จากการใช้เทคนิค DIR / ฟลอไทม์ เป็น
เวลาอย่างน้อย 2 ปี 

อ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ       
รศ.พญ.ก่ิงแก้ว ปาจรีย์ 

ม.ค.54 - มิ.ย. 55 - 

20 2555 โครงการติดตามประเมินผล
กระบวนการการน าข้อเสนอแนะจาก
สมชัชาครอบครัวแหง่ชาติ ปี 2552 ไป
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดนโยบาย 
กรณีศกึษาในข้อเสนอประเด็นการหย่า
ร้างอยา่งสร้างสรรค์ 

อ.ดร.สาวิตรี ทยานศลิป์ ต.ค. 54 - ต.ค. 55 สมาคมครอบครัวศกึษาแหง่
ประเทศไทย 

      



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

21 2555 โครงการการจดัท าชดุสวสัดิการ
พืน้ฐานและการประมาณการคา่ใช้จา่ย
รายหวัเพ่ือการดแูลเด็กด้อยโอกาสนอก
ระบบและเด็กกลุม่เส่ียงในระบบ
การศกึษา 

ศ.นพ.ดร.ศภุสิทธ์ิ พรรณารุโณทยั    
ดร.นิสาพร วฒันศพัท์                          
อ.ดร.สาวิตรี ทยานศลิป์   

21 ต.ค. 54-21 เม.ย. 56 ส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การ
เรียนรู้และคณุภาพเยาวชน 

22 2555 กิจกรรมต้นทนุชีวิตสูก่ารเสริมสร้าง
บริบทเชิงวฒันธรรม 

นพ.สริุยเดว  ทรีปาตี                        
น.ส.พรรณนิภา  สงัข์ทอง                 
น.ส.ศิริวิมล  ศาลาจนัทร์                
นางสลิลทิพย์  เช่ียงทอง 

ม.ค. 55 - ก.ค. 55 กระทรวงวฒันธรรม 

23 2555 โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือการพฒันา
รายการโทรทศัน์ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้
ส าหรับเดก็และเยาวชน (ThaiPBS 
Program Clinic Project) 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55 ThaiPBS 

24 2555 โครงการพฒันาผู้ผลิตรายการโทรทศัน์
เพ่ือสร้างสรรค์รายการการเรียนรู้เทา่
ทนัส่ือ และการเรียนรู้เร่ืองเพศส าหรับ
เดก็และเยาวชน (ThaiPBS Kids 
Media literacy training project) 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55 ThaiPBS 

      



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

25 2555 โครงการวิจยัและพฒันาการผลิต
รายการโทรทศัน์ต้นแบบเพ่ือการ
สง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กเชิง
ประเดน็ (ThaiPBS Kids Protype 
Program Development) 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55 ThaiPBS 

26 2555 โครงการการพฒันาตวัชีว้ดัสขุภาวะ
ทางวฒันธรรมระดบัชมุชน ส าหรับ
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.บญัญตัิ  ยงยว่น                           
อ.ดร.อธิวฒัน์  เจ่ียวิวรรธน์กลุ              
ผศ.ดร.สรุชยั  มีชาญ                             
อ.ดร.พชร  สวุรรณภาชน์                      
น.ส.สจุินดา  ยอ่งจีน                              
น.ส.นนัทนชั  สงศริิ                               
อ.นพ.สริุยเดว  ทรีปาตี   (ท่ีปรึกษา)   
นายประสพ  เรียงเงิน  (ท่ีปรึกษา)      
น.ส.ลดัดา  ตัง้สภุาชยั (ท่ีปรึกษา) 

ก.ค.55--ก.พ.56 ขยายถึง 
ส.ค. 56 

กระทรวงวฒันธรรม 

27 2554 โครงการอิทธิพลของดนตรีและการ
เคล่ือนไหวตอ่การพฒันาความคดิ
สร้างสรรค์ในเดก็ 

อ.ดร.วสนุนัท์  ชุม่เชือ้                         
อ.ดร.ปนดัดา  ธนเศรษฐกร                
นางอรพินท์  เลิศอวสัดาตระกลู 

ต.ค. 53 - ก.ย. 54 โครงการวิจยัเพ่ือความเป็นเลิศ
ด้านดนตรีเพ่ือสขุภาพและ
บ าบดั     วิทยาลยัดริุยางคศิลป์ 

 
 

     



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

28 2554 โครงการอิทธิพลของการฟังดนตรีตอ่
การพฒันาความจ าในผู้สงูวยั 

นางธีรตา  ข านอง                             
นางอรพินท์  เลิศอวสัดาตระกลู        
ดร.วสนุนัท์  ชุม่เชือ้ 

ต.ค. 53 - ก.ย. 54 โครงการวิจยัเพ่ือความเป็นเลิศ
ด้านดนตรีเพ่ือสขุภาพและ
บ าบดั     วิทยาลยัดริุยางคศิลป์ 

29 2554 Senior  citizens : What they really 
need for public mass 
transportation 

อ.ดร.วิมลทิพย์  มสุิกพนัธ์ ม.ค. 54 - ก.ย.54 Mitsui Sumitomo Insurance 
Welfare Foundation  

30 2554 โครงการรวบรวมและสรุปสาระส าคญั 
กฎหมาย นโยบาย และมาตรการท่ี
เก่ียวข้องด้านครอบครัวในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

อ.ดร.สาวิตรี  ทยานศลิป์ (ท่ีปรึกษา) 21 เม.ย. - 17 ต.ค. 54 ส านกักิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว 

31 2554 ผลของกิจกรรมศลิปะ ท่ีมีตอ่การ
ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ท่ีอยูใ่น
องค์ประกอบห้องเรียนตา่งกนั 

(ผศ.ชยัวฒัน์  ผดงุพงษ์)                     
ผศ.ดร.บญัญตัิ  ยงยว่น 

 มี.ค. 54 - ก.พ.55 สถาบนัวิจยัและพฒันาสขุภาพ
ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

32 2554 การศกึษาพหวุฒันธรรม : รูปแบบการ
จดัการศกึษาเพ่ือสนัตภิาพ และ ความ
เสมอภาค ส าหรับประเทศไทย 

(อ.ดร.ฐิตมิดี  อาพทัธนานนท์)          
ผศ.ดร.บญัญตัิ  ยงยว่น 

ก.พ. 54 - ม.ค. 55 สถาบนัวิจยัและพฒันาสขุภาพ
ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

     



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

33 2554 โครงการวิจยัเพ่ือพฒันาศนูย์กลาง
วิชาการด้านส่ือเพ่ือสง่เสริมการศกึษา
และการเรียนรู้ 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ ต.ค. 53 - ก.ย. 54 สสส. 

34 2554 โครงการวิจยัและพฒันาแผนแมบ่ท
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาภายใต้ 
พรบ.การศกึษาแหง่ชาติ 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ ต.ค. 53 - ก.ย. 54 กระทรวงศกึษาธิการ 

35 2554 โครงการวิจยัเพ่ือพฒันาองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคส่ือภาคประชาชน 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ ต.ค. 53 - ก.ย. 54 สสส. 

36 2554 โครงการบริการวิชาการเร่ืองการใช้
การละเลน่ไทยเพื่อสง่เสริมพฒันาการ 
และพฤตกิรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวยั 

ผศ.ดร.บญัญตัิ  ยงยว่น ต.ค. 53 - ก.ย. 54 เงินงบประมาณแผน่ดนิ 

37 2554 โครงการวิจยัจดัการองค์ความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ ก.ค.53 - ม.ค.54 มลูนิธิสยามกมัมาจล 

38 2554 โครงการสร้างดชันีชีว้ดัสขุภาวะ
ครอบครัวเพ่ือการประเมินผลงานตาม
แผนงานสขุภาวะครอบครัว 

อ.ศิวพร  ปกป้อง ก.ย.53 - ธ.ค.53 มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว 

      



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

39 2554 โครงการพฒันารูปแบบการจดั
การศกึษาพหวุฒันธรรมในโรงเรียน
ประถมศกึษา 

ผศ.ดร.บญัญตัิ  ยงยว่น 4 ส.ค.53 - 3 ส.ค.54 กระทรวงวฒันธรรม 

40 2554 โครงการความรู้เพ่ือชีวิต (Fact for life 
Version 4) 

  ต.ค. 53 - มี.ค. 54 องค์การ Unicef 

41 2553 โครงการศกึษาสถานการณ์สขุภาวะ
ครอบครัวไทย 

อาจารย์ศวิพร  ปกป้อง พ.ย.52  – ม.ค.53 มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว 

42 2553 โครงการบรูณาการและพฒันา
ศกัยภาพศนูย์พฒันาเดก็ปฐมวยัแบบมี
สว่นร่วม (ปี53) 

รศ.ดร.สายฤดี  วรกิจโภคาทร         
น.ส.รัชนิดา  เหมาะมาศ                  
น.ส.สิริวลัย์  เรืองสรัุตน์ 

ต.ค.52 - ก.ย.53  งบประมาณแผน่ดนิ 

43 2553 โครงการศกึษาการประเมินสมัฤทธิผล
ของการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบคุลากร
ด้าน ICT ของประเทศไทยให้มีความรู้
ความเข้าใจตามมาตรฐานวิชาชีพด้าน 
ICT และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้
มาตรฐานเพ่ือเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถของการแขง่ขนัใน
ตลาดโลก 

อ.ศิวพร  ปกป้อง                    
นางสาวกชกร  วรรณนิตย์ 

15 ก.ค - 3 ก.ย.53 บริษัท  ล็อกซเลย์่  จ ากดั 
(มหาชน) 



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

44 2553 โครงการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ทศันคติ
และพฤตกิรรมการกระท าความรุนแรง
ทัง้ทางกายภาพและการขม่เหงรังแก
ผา่นโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทย 

อ.ศิวพร  ปกป้อง                       
ดร.วิมลทิพย์  มสุิกพนัธ์          

ก.ค. – ก.ย.53 ปัญญาสมาพนัธ์ 

45 2553 โครงการจดัการองค์ความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 19 ก.ค. 53 - 20 ม.ค. 54 มลูนิธิสยามกมัมาจล 

46 2553 โครงการศกึษาและพฒันาการ
ขบัเคล่ือนงานด้านส่ือปลอดภยั
สร้างสรรค์ในจงัหวดัน าร่อง 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 19 ก.ค. - 30 ก.ย. 53 กระทรวงวฒันธรรม 

47 2553 โครงการการพฒันารูปแบบการจดั
การศกึษาพหวุฒันธรรมในโรงเรียน
ประถมศกึษา 

ผศ.ดร.บญัญตัิ  ยงยว่น           
ดร.ปนดัดา  ธนเศรษฐกร 

ส.ค. 53 – ก.ค. 2554 กระทรวงวฒันธรรม 

48 2553 Girls and ICT (เดก็ผู้หญิงกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  :  
ความเส่ียง โอกาส) 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53 องค์การแพลนแหง่ประเทศไทย 

49 2553 Child Protection Partnership  (CPP)  
Agreement  โครงการพฒันาหลกัสตูร
การเรียนรู้เทา่ทนัส่ือไอซีที 

อ.อิทธิพล  ปรีตปิระสงค์ 28 เม.ย. - 30 ก.ย.53 องค์การแพลนแหง่ประเทศไทย 



No. ปี ช่ือโครงการวิจัย ช่ืออาจารย์ + นักวิจัยท่ีได้ทุน 
จ านวนปี/ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

แหล่งทุน 

50 2553 โครงการสร้างดชันีชีว้ดัสขุภาวะ
ครอบครัวเพ่ือการประเมินผลงานตาม
แผนงานสขุภาวะครอบครัว  ระยะ 3 ปี 
(ประจ าปี 2553) 

อาจารย์ศวิพร  ปกป้อง          
อ.ดร.สาวิตรี  ทยานศลิป์        
นางสาวสาลินี  จนัทร์เจริญ 

1 ก.ย. - 20 ธ.ค.53 มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว 

 


