
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนบัสนุนการวิจัยภายใน  ปงบประมาณ  2552 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย ภาควิชา 

1 สํานึกสาธารณะในเยาวชนกรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง  

รศ.ดร. นวลละออ แสงสุข ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 

2 ความคิดเหน็ของนักศึกษาปริญญาโท ที่มีตอกระบวนการ

วางแผนของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รศ.รัตนา กาญจนพันธุ ภาควิชาบริหารการศึกษา 

3 ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอการ

เรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนทวิชาภิ

เศก 2 : กรณีวาวไทย 

อาจารยนิศารัตน หวานชะเอม ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 

4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.มานิตย เขียวดารา 

 

ภาควิชาพลานามัย 

5 แบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รศ.สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 

6 การปฏิบัติของอาจารย ตามจรรยาบรรณอาจารยของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รศ.รัศมี ภิบาลแทน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

7 การพัฒนาขนมชอมวงใยอาหารสูงพรอมบริโภคแชเยือก 

แข็ง 

 

ผศ.ดร. วันด ีไทยพานิช ภาควิชาคหกรรมศาสตร 



ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย ภาควิชา 

8 ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอการ

เรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

อ.ดร. ณรัฐ  วฒันพานิช ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 

9 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบคําศัพท9ระหวางแบบ

สอบเลือกตอบชนิดสองตัวเลือกและแบบตอบถูกผิด 

 

รศ.ดร. สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 

10 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผศ.ดร.มาลินี  บุณยรัตนพันธุ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

11 การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รศ.อุบลรัตน  เพ็งสถิตย ภาควิชาจติวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนบัสนุนการวิจัยจากภายนอก  ปงบประมาณ  2552 

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 

1 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลเดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย จ.แพร รศ.ศศิธร  แมนสงวน 28 ก.ค. 52 – 

26 ส.ค. 52 

35,000 

2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลปาแมต เทศบาลตําบลปาแมต จ.แพร รศ.ศศิธร  แมนสงวน 29 ก.ค. 52 – 

27 ส.ค. 52 

35,000 

3 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการบริหารสวน

ตําบลไผโทน 

องคการบริหารสวนตําบลไผ

โทน จ.แพร 

รศ.ศศิธร  แมนสงวน 28 ก.ค. 52 – 

28 ก.ย. 52 

30,000 

4 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการบริหารสวน

ตําบลรองกวาง 

องคการบริหารสวนตําบลรอง

กวาง จ.แพร 

รศ.ศศิธร  แมนสงวน 27 ก.ค. 52 – 

9 ก.ย. 52 

30,000 

5 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลนาคําไฮ 

องคการบริหารสวนตําบลนา

คําไฮ จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 2 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

6 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลบานขาม 

องคการบริหารสวนตําบล 

บานขามจ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

7 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลวังปลาปอม 

องคการบริหารสวนตําบลวัง

ปลาปอม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(15 วัน) 

20,000 

8 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลนามะเฟอง 

องคการบริหารสวนตําบลนา

มะเฟอง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 



ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 

9 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหวา 

องคการบริหารสวนตําบล

หนองวา จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 – 

6 ก.ย. 52  

20,000 

10 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลหนองภยัศูนย 

องคการบริหารสวนตําบล

หนองภยัศูนย จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(20 วัน) 

20,000 

11 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลโนนทัน 

องคการบริหารสวนตําบล

โนนทัน จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

12 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลกุดดู 

องคการบริหารสวนตําบล

กุดดู จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

13 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลกุดจิก 

องคการบริหารสวนตําบล  

กุดจกิ จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

14 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลโนนมวง 

องคการบริหารสวนตําบล

โนนมวง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

15 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลวังทอง 

องคการบริหารสวนตําบล   

วังทอง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

16 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลหันนางาม 

องคการบริหารสวนตําบล  

หันนางาม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

17 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัว 

องคการบริหารสวนตําบล

หนองบัว จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

19,800 



ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 

18 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม 

องคการบริหารสวนตําบล

เมืองใหม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

19 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลหนองสวรรค 

องคการบริหารสวนตําบล

หนองสวรรค จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

20,000 

20 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาล

ตําบลนาดาน 

เทศบาลตําบลนาดาน 

จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 9 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

21 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาล

ตําบลนาดี 

เทศบาลตําบลนาด ี

จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(30 วัน) 

30,000 

22 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาล

ตําบลบานโคก 

เทศบาลตําบลบานโคก 

จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 

(15 วัน) 

30,000 

23 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลกุดสะเทียน 

องคการบริหารสวนตําบล  

กุดสะเทียน  จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 2  ก.ย. 52 –   

3 ต.ค. 52 

18,000 

24 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลศรีบุญเรือง 

องคการบริหารสวนตําบล   

ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 8 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

25 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลบานโคก 

องคการบริหารสวนตําบล

บานโคก จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 3 ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

26 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลโนนขมิ้น 

องคการบริหารสวนตําบล 

โนนขมิ้น จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 14 ก.ย. 52 

(15วัน) 

20,000 



ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 

27 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลกุดผึ้ง 

องคการบริหารสวนตําบล  

กุดผึ้ง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 10 ก.ย. 52 -  

11 ต.ค. 52 

20,000 

28 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลโนนเมือง 

องคการบริหารสวนตําบล

โนนเมือง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 18 ก.ย. 52 -  

30 ก.ย. 52 

20,000 

29 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลโคกมวง 

องคการบริหารสวนตําบล 

โคกมวง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 18 ก.ย. 52 -  

30 ก.ย. 52 

20,000 

30 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลปาไมงาม 

องคการบริหารสวนตําบล   

ปาไมงาม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

31 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลมะไฟ 

องคการบริหารสวนตําบล 

มะไฟ จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

32 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลนาแก 

องคการบริหารสวนตําบล   

นาแก จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ ก.ย. 52 

(30 วัน) 

20,000 

33 รายงานการวิจยัเรื่อง ผลของการจัดกจิกรรมคาย

ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีปญญาพฤติกรรม                  

ภายนอก รศ.กัญญา  ธัญมันตา เม.ย. 51 – 30 

ก.ย. 52 

45000 

34 ตัวแบบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ

นครบาล 

ภายนอก ผศ.วงพักตร  ภูพันธศรี ส.ค. 49 – 1 

ก.ย. 52 

60,000 

 


