
 
 

ประวัตินักวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร 
 
1. ชื่อ 
 1.1 ชื่อภาษาไทย   :    นางสาวล าพอง  กลมกูล 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ   :    Miss Lampong Klomkul   

 
2. คุณวุฒ ิ:  ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    University of Guelph, Canada   
  ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

นักวิจัย  สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
4. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) 
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Scholarship)  
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ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย 

2548 

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย 
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5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์ 
 5.1 ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ 
ล าพอง กลมกูล. (2548). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ล าพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การ
วิจัยแบบผสมวิธี. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 5.2 สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ 
Klomkul, L. (2011). Effects of Reflection Process on Classroom Action Research 

Effectiveness: Mixed Methods Research. Proceedings of the 4th International 
Conference on Educational Research (ICER) 2011: Learning Community for 
Sustainable Development, Khon Kaen University, September 9 – 10, 2011, 
page 128-135. 

Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2011). Effects of Reflection Process on 
Classroom Action Research Effectiveness: Mixed Methods Research. The 8th 
International Postgraduate Research Colloquium: Interdisciplinary Approach for 
Enhancing Quality of Life IPRC Proceedings, Behavioral Science Research 
Institute, Srinakharinwirot University Bangkok, Thailand, September 22-23, 
2011, page 64 – 72. รายละเอียดของบทความตาม Link นี้ 
http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf 

Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2012). Effects of Reflection Process on  
the Effectiveness of Classroom Action Research: Quantitative Research. 
(Abstract). 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia 
(CESA) on Education at  the Dawn of the New Decade: When the Quality and 
Sustainability Movements Converge. Faculty of Education, Chulalongkorn 
University, July 8-11, 2012, page 136. 

Klomkul, L. (2011). Effects of the Reflection Process on the Effectiveness of Classroom 
Action Research. The Nineteenth International Conference on Learning, The 
Institute of Education University of London, London, UK, August, 14-16, 2012, 
page 25.   

http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf


 
 

ล าพอง กลมกูล. (2550). การพัฒนาโมเดลเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. ในการประชุมวิชาการและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี คณะครุศาสตร์ 90 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ 115 ปี การฝึกหัดครูไทย, 10 – 11 กรกฎาคม 2550, หน้า 533-539. 

ล าพอง กลมกูล. (2557). การสังเคราะห์งานวิจัย: ทิศทางการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการ
พัฒนาองค์กร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
จิตใจและสังคม” ประจ าปี 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราช
วิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557, หน้า 533-539. 

ล าพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิด
ต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. ที่ระลึก 12 ปี ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา งานชุมนุมศิษย์เก่าและมุทิตาจิตแด่ ศ.กิตติ
คุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ผู้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ณ โรงแรมปทุมวันพรินเซส กรุงเทพฯ วันที่ 5 กันยายน 2555, หน้า 136. 

ล าพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิด
ต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี. วารสารการวิจัย
สังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, วันที่ 11 ตุลาคม 
2555, หน้า 171 – 187. 

ล าพอง  กลมกูล และคณะ.  (2549). คู่มือครูนักวิจัย.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ล าพอง กลมกูล. (2558). การเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคม
อาเซียน.  ในหัวข้อพระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก (Buddhism and World Crisis). วารสาร 
มหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี 
2558. 

 5.3 ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืนๆ 
  การน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    5.3.1 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมอธิการบดีโลก (World University 
Presidents Summit Concurrently with 3rd FISU Rectors’ Forum 2006) At Queen Sirikit 
National Convention Center, Bangkok, Thailand 19-22 July 2006 
  5.3.2 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย 
(International Conference on Educational Research (ICER2011): Learning Community for 
Sustainable Development) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2554 

 5.3.3 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (The 8th International 
Postgraduate Research Colloquium (IPRC2011) “Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of 



 

Life”) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 รายละเอียด ของบทความตาม Link 
นี้ http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf 
  5.3.4 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Biennial Conference of 
the Comparative Education Society of Asia (CESA) ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2555 
  5.3.5 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 19 (The 
Nineteenth International Conference on Learning) ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 
14 – 16 สิงหาคม 2555 
  5.3.6 ได้รับเชิญเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยคัดสรรในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี ๒๕๕๕ 
ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11 ตุลาคม 
2555 
  5.5.7 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคม” ประจ าปี 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557   
  5.5.8 เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 21 (The Twenty-
first International Conference on Learning) ณ วิทยาลัย Touro มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2557 
 5.5.9 เข้าร่วมน าเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน (Enhancing Buddhist Research Potential for the 
Advancement  in ASEAN Community) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
6. ทุนและรางวัลที่ได้รับ 
     6.1 ได้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : วิทยานิพนธ์ประจ าปี ๒๕๕๖ รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อ
ประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี” (Effects of Reflection Process on 
the Effectiveness of Classroom Action Research :Mixed Methods Research) วิทยานิพนธ์ของ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  
           6.2 ได้รับรางวัล Graduate Scholar Award จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตาม Link ต่อไปนี้ 
http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards 
 6.3 ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2554 

http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf
http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards


 
 

 6.4 ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ประจ าปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา  
 6.5  ได้รับทุนกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ศึกษาที่ประเทศแคนาดา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นเวลา 2 ปี  ในระหว่าง ปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542 
 
7. ความเชี่ยวชาญ 
 7.1 วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
 7.2 เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Classroom Action Research Network) 
 7.3 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 
 7.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิด (Reflection Process) 
 7.5 การออกแบบการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ 
LISREL และการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 7.6 สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
8. ประสบการณ์ด้านการวิจัย  
 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (โรงเรียนวาสุเทวี)” ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี 2550 
 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2551” กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู ในวิถี พุทธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนมุ่งเป้าประจ าปี
งบประมาณ 2558 ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นโครงการที่อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 
 

9. ประสบการณ์ด้านการประเมิน 
ผู้ประเมินโครงการและกิจกรรม ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี 

กรุงเทพ ระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2557 
 
 
 
 
 



 

10. ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรอบรมและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
10.1 วิทยากรฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ” ของสมาคมโรงเรียน

นานาชาติ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างปี 2551 – 2557 
 10.2 วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง “Monitoring and Tracking Progress in the Classroom” วันที่  
18 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ 

10.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยในการจัดองค์กรเชิงพุทธ” หน่วยวิทยบริการ คณะ
สังคมศาสตร์ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 – ปัจจุบัน 

10.4 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
แบบบูรณาการการวิจัย การวัดประเมิน และการประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการการจัดการตนเองและ
เครือข่ายทางสังคม” ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี 2557 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

10.5 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย รายวิชาสัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยพุทธ 
จิตวิทยาชั้นสูง (Seminar on Studies in Advanced Research Methodology in Buddhist 
Psychology) วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 – วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 

10.6 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 10.7                   น “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน” ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ณ 
ห้องประชุม 402 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 


