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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2562 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ประกาศให้มีการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจำปีการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา  2562  ซึ่งได้มีการพิจารณาผู้ขอรับทุนแล้ว  ผลปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับทุน  จำนวน 20 ทุน  แบ่งเป็น  
หมายเลข 1-3 ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน ๆ ละ  10,000  บาท หมายเลข 4-20  ระดับปริญญาโท  จำนวน 17 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท   
จากงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัยโครงการกิจกรรมกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ลำดับ 

ท่ี 
รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

1. 59H0103105 นายเกรียงศักด์ิ  คัมภิรา หลักสูตรและการสอน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัย
อย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. 58H0801102 นางสาวปริษา ชาติวาณิชกุล บริหารธุรกิจ การศึกษาอิทธิพลของการบริหารธุรกิจ และกลยุทธิ์
ทางธุรกิจท่ีมีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจชุมชน ใน
จังหวัดนครราชสีมา 

3. 58H0801104 นางสาวปารมิตา สุทธปรีดา 
เจริญตา 

บริหารธุรกิจ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เส ริ ม อ า ห า ร เพื่ อ สุ ข ภ า พ ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

4. 61D0101113 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า การบริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

5. 61D0101123 นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล การบริหารการศึกษา แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

6. 61D0101114 นางสาววรัญญา รักษาสุวรรณ การบริหารการศึกษา การ ศึกษ าปั ญ หาและแน วทางแก้ ปั ญ ห าการ
บริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

7. 61D0101124 ว่าที่ ร.ต.หญิงนงลักษณ์ แก้วเนตร์ การบริหารการศึกษา กระบวนทัศน์การสร้างทีม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
ด่านไทยล้อม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

8. 61D0101106 นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติ การบริหารการศึกษา การศึกษาพฤ ติกรรมการบริหารของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานสังกัด
ส ำนั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ กษ าป ระ ถม ศึ กษ า
นครราชสีมา เขต 4 
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ลำดับ 
ท่ี 

รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

9. 61D0103103 นางสาวโกลัญญา  ลาภประเสริฐ หลักสูตรและการสอน ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รฟั งแ ล ะ พู ด
ภาษาอังกฤษ และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องรอบวง และการสัมภาษณ์
สามข้ันตอน 

10. 61D0103108 นางสาวนุชจรีย์  ผิวแดง หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้
คณิตในชีวิตจริงและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

11. 59D0107107 นางวัชราภรณ์  เนาวนนท์ วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ 
จำนวนท่ีมีผลลัพธ์และตัวต้ังไม่เกิน 100 สำหนับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

12. 60D0302108 นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติ การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

The use of Webquest focusing on 
environmental problem to promote English 
Critical Reading Ability of 11th Graders 

13. 61D0801110 นางสาวพมลพร นินานอก บริหารธุรกิจ ปัจจัยการบริหารองค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการของศาลจังหวัดชัยภูมิ 

14. 58D0801111 นางสาวเมธ์วดี อิทธิกุล บริหารธุรกิจ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
ลูกหนี้สินเชื่อธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน เขต
นครราชสีมา 1 

15. 58D0801109 นางสาวเพ็ญนภา ภู่เกิดชายทะเล บริหารธุรกิจ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
หน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

16. 60D0202101 นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ วิทยาศาสตรศึกษา ผลของสารสกัดจากราไมคอร์ไรซาท่ีมีผลต่อการ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องกุหลาบ
เหลืองโคราชในสภาวะปลอดเชื้อ 

17. 61D0206108 นายรัฐวินิจ ศรีสว่าง ระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

การพัฒนาระบบส่งเสริมการขายสนิค้าออนไลน์โดย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ ์
 

18. 61D0206107 นายมานะ สลุบพล ระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบแนะนำอาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

19. 61D0104103 นางสาวประภัสสร เจตะภัย คณิตศาสตรศึกษา การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของ
เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นมโนทัศน์ 
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ลำดับ 
ท่ี 

รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

20 61D0104101 นางสาวจุรีพร นาคินี คณิตศาสตรศึกษา การศึกษ าความสามารถในการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  1 โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดคณิตศาสตร์ศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง (RME) 

 
 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  ทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่สำนักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2563  หากพ้นกำหนดนี้ ให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 
ในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 สำหรับนักศึกษาทุกคนท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  ทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว  และทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาหรือตามท่ีระบุในคำร้องขอขยายระยะเวลาทุนให้นักศึกษา ส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสำเนา

หน้ากิตติกรรมประกาศ จำนวน 1 ชุด สำเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับนักศึกษาท่ีได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว  ถ้ามีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทำตามระยะเวลาท่ีกำหนด

ในสัญญาทุนได้ ให้ดำเนินการเขียนคำร้องเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
ที ่ 

http://www.old.nrru.ac.th/grad/UserFiles/File/nita/OpenNew.pdf
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