
ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 

เร่ิมตน 

ว/ด/ป 

สิ้นสุด 

รวม

ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

1 อ.ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช การจิตภาพความอบอุนที่สงผลตอ

สรีรวิทยา สภาวะกายและจิตใจในกีฬา 

ในนักกีฬาตะกรอเยาวชนทีบ่าดเจ็บ  

26 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 58 12 เดือน 

94,056 

2 ผศ.ยศระวี  วายทองคํา รูปแบบการเรียนรูผสมผสานแบบใชเว็ป

ชวยสาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

26 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 58 12 เดือน 

99,570 

3 อ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา 

อ.ดร.กานตรวี  บุญญานสุิทธิ ์

การรับรูของอาจารยและนักศึกษาที่มี

ตอความสําคัญขององคประกอบของ

ประมวลการสอนในระดบัปริญญา

บัณฑิต มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

1 ก.ค. 57 30 มิ.ย. 58 12 เดือน 

81,096 

4 อ.ปยพงศ  แซตั้ง 

อ.รพีกรณ  เปยมพืช 

ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการทํางาน

ประสานกันระหวางมือกับตาระหวาง

เด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู

และเด็กปกติ 

16 ม.ค.58 15 ม.ค. 59 12 เดือน 

104,952 

5 รศ.อุบลรัตน  เพ็งสถิตย ความพรอมในการเปนพลเมืองอาเซียน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

17 ต.ค. 57 16 ต.ค. 58 12 เดือน 

78,240 

6 อ.กนกวรรณ  ทองตําลึง การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา

การละเลนพืน้บานของไทย 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 12 เดือน 

901,840 

7 อ.ภูชิษย  สวางสุข อาหารไทยในวฒันธรรมขาว 1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 12 เดือน 

1,885,700 

8 อ.ดร.ปยะ  ศักดิ์เจริญ แนวโนมการสงเสริมการเรียนการสอน

ดวยแนวคิดการเรียนรูผูใหญ สําหรับ

สถาบนัอุดมศึกษาระบบเปด 

25 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 58      103,212 

รายการเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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10 รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง การศึกษาความพรอมในการเรียรูดวยการ

นําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

18 ต.ค. 56 17 ต.ค. 57 12 เดือน  161,360  

11 รศ.อุไร สุทธิแยม คุณลักษณะที่เปนจริงกับคุณลักษณะที่

คาดหวังของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษา 

เขตกรุงเทพมหานคร 

23 ม.ค. 57 22 ม.ค. 58 12 เดือน  99,576  

12 อ.อรอุมา  พันธเกตุ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรโดยการทาํโครงงาน

วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป

ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

22 ม.ค. 57 21 ม.ค. 58 12 เดือน  152,246  

13 อ.ดร.เดนดาว    ชลวิทย การประเมินความตองการจาํเปนเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียง

ภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญา

บัณฑิต 

  12 เดือน  90,672  

14 อ.ดร.กมลทิพย  ศรีหาเศษ การเปรียบเทียบคุณภาพจํานวนรอบการ

ทําซ้ําของวิธีการจัดการขอมูลสูญหาย

สําหรับประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ 

  12 เดือน  95,472  

15 อ.ดร.กัลยมน  อินทุสุต บทบาทการมีสวนรวมในการบริหาร

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

  12 เดือน  92,352  

16 อ.ฐิตินันท  ธีรเวชเจริญชัย ปจจัยที่สงผลตอการเรียนของนักศึกษา

สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

  12 เดือน  54,768  
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17 รศ.ดร.สุการตพิชา  ปยะ

ธรรมวรากุล 

การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน

ออทิสติกเรียนรวมในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยใชเร่ืองราว

ทางสงัคม 

  12 เดือน  63,936  

18 ผศ.ทิพย หาสาสนศรี การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

  12 เดือน  63,072  

19 อ.ทัสริน  โตนชุ การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห

เร่ืองหินและแรที่ไดรับการสอนโดยใชวัฏ

จักรการเรียนรูแบบ 7E ของนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

  12 เดือน  81,744 

(40,872) 

 

20 อ.มาณีรัศ  เสงี่ยมจิตต การศึกษาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา

ปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

เพื่อนชวยเพื่อน 

  12 เดือน  71,904  

21 อ.ออมตะวัน  แสงจักรวาฬ 

อ.ขนิษฐา  รุงวิทยวทัญ ู

การศึกษาความสามารถในการแกปญหา

ดวยกระบวนการแกปญหาของโพลยา ของ

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  12 เดือน  62,256  

รวมจํานวนเงิน 2,787,540 1,160,452  




