
โครงการวิจัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้จากรายจ่ายมหาวิทยาลัย (งบวิจัยส่วนกลาง) 

ปีงบประมาณ  2553 

 

ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 รศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์และคณะ สภาพและปัญหาการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

21 ก.ย. 52 20 ก.ย. 53 ภายใน                  

134,080  

2 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ ์ การศึกษาเปรียบเทียบการ

จัดการอาชีวศึกษาของประเทศ

ญี่ปุ่นกับประเทศไทย 

27 ต.ค. 52 26 ต.ค. 53 ภายใน                  

56,880  

3 ผศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง            

ผศ.มณีรัตน ์ จรุงเดชากุล 

การพัฒนาเครื่องมือวัดความ

พร้อมในการเรยีนรู้ด้วยการนํา

ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 

10  ก.พ. 53 9 ก.พ. 54 ภายใน                  

141,320  
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ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

4 รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ การประเมินระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

10  ก.พ. 53 9 ก.พ. 54 ภายใน                  

86,844  

5 อ.ภูชิษย์  สว่างสุข งานดอกไม้ บายศรี แกะสลัก

ผลไม้สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

ตอนกลาง 

11  ก.พ. 53 10 ก.พ. 54 ภายใน                  

89,568  

6 อ.ยศระวี  วายทองคํา ความชัดเจนของคู่สีตัวอักษรกับ

พื้นหลังที่มีแบบอักษรต่างกันเมื่อ

นําเสนอบนจอโทรทัศน์แอลซดีี 

25 ก.พ. 53 24 ก.พ. 54 ภายใน                  

62,256  

7 รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท ์     

รศ.สุวพิชชา  ประสิทธิธัญกจิ 

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของ

นักศึกษาภาควิชาพื้นฐานกร

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

19 มี.ค. 53 18 มี.ค. 54 ภายใน                  

73,092  
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ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

8 รศ.อนุกูล  พลศิริ                         

นางสาวกัญจนา  ศิลปกิจยาน 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสต

รมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

4 พ.ค. 53 3 พ.ค. 54 ภายใน                  

114,528  

9 รศ. พ.ต.ท.ดร. ศิริพงษ์                  

เศาภายน 

ค่านิยมผู้บริหารสถานศึกษาขัน้

พื้นฐาน 

12 พ.ค. 53 11  พ.ค. 54 ภายใน                  

109,540  

10 รศ.อุบลรัตน ์ เพ็งสถิตย์ ความคิดเห็นและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้

ตําราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเอง

ในวิชา PC 393 

9 ส.ค. 53 8 ส.ค. 54 ภายใน                  

54,576  
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โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนับสนุนจากงบประมาณรายได้จากรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  (คณะศึกษาศาสตร์)  

ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 
 

ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

1  อาจารย์ ดร.วนิดา  ฉัตวิราคม โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาการ

สอนแบบโครงงานของครู

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร      

ก.พ. 53 ก.พ. 54 ภายใน   48,360 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  

สําราญจิตต์    

โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการ

ของการประกันคุณภาพ

การศึกษาของ                       

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ระหว่างปีการศึกษา  

2546-2550”  

ส.ค. 53 ส.ค. 54 ภายใน   68,496 
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ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

3 ก้อนทอง  แสนเสนาะ โครงการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น

ของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีต่อ

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง”   

ส.ค. 53 ส.ค. 54 ภายใน   44,760 

4  อ.บงกช  ทองเอี่ยม โครงการวิจัยเรื่อง  “ผลการใช้

ชุดการสอน เรื่องความมีวินัยใน

ตนเองของเด็กปฐมวัย”  

ส.ค. 53 ส.ค. 54 ภายใน    85,128 

5 อ.วิมลมาลย์  หาญธนวานิชย์ โครงการวิจัยเรื่อง “ความ

ต้องการกิจกรรมนันทนาการของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง”    

ส.ค. 53 ส.ค. 54 ภายใน    53,256 
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โครงการวิจัยและ/หรอืงานสร้างสรรค์ภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553   (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) 
 

 

ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

1  อ.ณรัฐ  วัฒนพานิช The perceived Importance 

of Integrated Marketing 

Communication Channel on 

Decision to a Graduate 

Insitution 

      ภายนอก               

100,000  

 2 อ.ณรัฐ  วัฒนพานิช The Organization of 

Teaching -Learning Process 

in Community College 

      ภายนอก               

100,000  
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ที่ ชื่อผู้ทําวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการทําวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์     

แหล่งงบประมาณ 
 จํานวนเงิน/

งบประมาณ  ภายใน (ระบุ) ภายนอก(ระบ)ุ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

 3 อ.มานิกา  วิเศษสาธร The influences of age and 

number of siblings on 

levels of emotional stability 

in undergraduzte strdents 

  ปีงบประมาณ  

2553 

  ภายนอก               

40,000  

 4 อ.มานิกา  วิเศษสาธร การศึกษาบุคลกิภาพของ

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังตามหลักทฤษฏีทเีอ 

  ปีงบประมาณ  

2553 

  ภายนอก               

40,000  

 

 

 

 

 

 


