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เรื่อง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศให้มีการขอรับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษาที่ 3 ปีก ารศึกษา 2561 ซึ่ง ได้มีการพิจารณาผู้ขอรับทุน แล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับทุ น
จานวน 14 ทุน แบ่งเป็น หมายเลข 1-2 ระดับปริญญาเอก จานวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท หมายเลข 3-14 ระดับปริญญาโท
จานวน 12 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท จากงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัยโครงการกิจกรรมกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ
รหัสประจาตัว
ที่

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

ชื่อเรื่อง

1.

59H0103105

พระชัษษพณขิ์ จันวงษ์เดือน

หลักสูตรและการสอน การปฏิรูปการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

2.

58H0801106

นายณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์

บริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์การสร้างความภักดีให้กับสมาชิก
หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.

60D0101108

นางสาววรรณกร โชมขุนทด

การบริหารการศึกษา

4.

60D0101114

นายจตุรพร มณีโนนโพธิ์

การบริหารการศึกษา

5.

60D0101118

นายธัชพนธ์ ไสยาสน์

การบริหารการศึกษา

6.

60D0101122

นายวันชัย ก้อมน้อย

การบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
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ลาดับ
รหัสประจาตัว
ที่

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

ชื่อเรื่อง

7.

60D0101127

นายอิสระ ชุมศรี

การบริหารการศึกษา

การพัฒนาการดาเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32
การสอนภาษาอังกฤษ ผลของการใช้ห้องเรียนกลับด้านโดยเน้นกลยุทธ์การ
เป็นภาษาต่างประเทศ อ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
บริหารธุรกิจ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

8.

60D0302115

นายจีรศักดิ์ นิ่มมาระดี

9.

58D0801117

นายสมเดช เรตสันเทียะ

10.

60D0901103

นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์
รัตนพิมลพลแสน

รัฐประศาสนสศาสตร์

11.

59D0107101

นางสาวกาญจลี ทองจันทึก

วิ จั ย และประเมิ น ผล การประเมินความต้องการจาเป็นด้านทักษะชีวิตใน
การศึกษา
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

12.

60D0103112

นางสาวศุภิสรา ฉิมนอก

13.

60D0103115

นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง

14.

60D0103122

นายนิพนธ์ ปล้องงูเหลือม

หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 3 จากการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
เรื่องภาษาไทยและภาษาถิ่นทักษะการสื่อสารและ
การร่วมมือทางานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับ
แผนผังความคิด
หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
ชุมชนเขาภูหลวงและทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชา

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ให้ นั กศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาที่ ได้ รับ พิ จารณาให้ ทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ย ท าสั ญ ญาการรั บทุ น สนั บสนุ นการวิ จั ย
ที่ส านักงานบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ตั ้ง แต่ว ัน ที ่ 27 สิง หาคม 2562 ถึง วัน ที ่ 2 กัน ยายน 2562 หากพ้น กาหนดนี้
ให้ถือ ว่านัก ศึก ษาสละสิท ธิ์ใ นการรับ ทุน สนับ สนุน การวิจัย สาหรับ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุ นอุดหนุน การวิจัย ทาสัญ ญาทุ น
เรียบร้อยแล้ว และทาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เสร็จตามระยะเวลาที่ระบุในสัญ ญาหรือตามที่ระบุในคาร้องขอขยายระยะเวลาทุน
ให้นักศึกษา ส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสาเนาหน้ากิตติกรรมประกาศ จานวน 1 ชุด สาเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/
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ภาคนิพนธ์ จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องสาหรับนักศึกษาที่ได้รั บทุนอุดหนุนการวิจัยและทาสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว
ถ้ามีประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทาตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญ ญาทุนได้ ให้มาเขียนคาร้อ งเพื่ อ ขอ
อนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 54 / 2562

