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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา

บัณฑิตศึกษาประจ าภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ประกาศให้มีการขอรับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา  2561  ซึ่งได้มีการพิจารณาผู้ขอรับทุนแล้ว  ผลปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับทุน  
จ านวน 14 ทุน  แบ่งเป็น  หมายเลข 1-2 ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 ทุน ๆ ละ  10,000  บาท หมายเลข 3-14  ระดับปริญญาโท  
จ านวน 12 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  จากงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัยโครงการกิจกรรมกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ท่ี 

รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

1. 59H0103105 พระชัษษพณข์ิ จันวงษ์เดือน หลักสูตรและการสอน การปฏิรูปการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

2. 58H0801106 นายณัฐนันท์  พฤฒิจิระวงศ์ บริหารธุรกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความภักดีให้กับสมาชิก
หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. 60D0101108 นางสาววรรณกร  โชมขุนทด การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

4. 60D0101114 นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์ การบริหารการศึกษา การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

5. 60D0101118 นายธัชพนธ์  ไสยาสน์ การบริหารการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

6. 60D0101122 นายวันชัย  ก้อมน้อย การบริหารการศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
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ล าดับ
ท่ี 

รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

7. 60D0101127 นายอิสระ  ชุมศรี การบริหารการศึกษา การพัฒนาการด าเนนิงานสภานักเรียนของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 32 

8. 60D0302115 นายจีรศักด์ิ  นิ่มมาระดี การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

ผลของการใช้ห้องเรียนกลับด้านโดยเน้นกลยุทธ์การ
อ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

9. 58D0801117 นายสมเดช  เรตสันเทียะ บริหารธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

10. 60D0901103 นายภานุวัฒน์  กิตติกรวรานนท์ 
รัตนพิมลพลแสน 

รัฐประศาสนสศาสตร์ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

11. 59D0107101 นางสาวกาญจลี  ทองจันทึก วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

12. 60D0103112 นางสาวศุภิสรา  ฉิมนอก หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 3 จากการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

13. 60D0103115 นางสาวสุพรรษา  แสพลกรัง หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
เร่ืองภาษาไทยและภาษาถ่ินทักษะการสื่อสารและ 
การร่วมมือท างานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันร่วมกับ
แผนผังความคิด 

14. 60D0103122 นายนิพนธ์  ปล้องงูเหลือม หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
ชุมชนเขาภูหลวงและทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 จากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชา 

 
 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  ท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย   

ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  2  กันยายน  2562  หากพ้นก าหนดนี้   

ให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย   ส าหรับนักศึกษาทุกคนท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  ท าสัญญาทุน 
เรียบร้อยแล้ว  และท าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  เสร็จตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาหรือตามท่ีระบุในค าร้องขอขยายระยะเวลาทุน   
ให้นักศึกษา  ส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย  และส าเนาหน้ากิตติกรรมประกาศ จ านวน 1 ชุด ส าเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/
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ภาคนิพนธ์  จ านวน  1  ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและท าสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว   
ถ้ามีประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน  เนื่องจากไม่สามารถท าตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาทุนได้ ให้มาเขียนค าร้องเพื่อขอ
อนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ท่ี  54 / 2562 
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