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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ประกาศให้มีการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจำปีการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2562  ซึ่งได้มีการพิจารณาผู้ขอรับทุนแล้ว  ผลปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับทุน  จำนวน 19 ทุน  แบ่งเป็น  
หมายเลข 1 ระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 ทุน ๆ ละ  10,000  บาท หมายเลข 2-19  ระดับปริญญาโท  จำนวน 18 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท   
จากงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัยโครงการกิจกรรมกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ลำดับ 

ท่ี 
รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

1. 59H0103101 นางจารุวรรณ  มุ่งเอื้อมกลาง หลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างกรอบความคิดแบบ
เติบโตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

2. 61D0101109 น.ส.พักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์ การบริหารการศึกษา วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

3. 61D0101122 นายกฤษฎา  เจตน์จำนง การบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
การทำงานเป็นทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

4. 61D0101115 น.ส.วาสนา  ทดไธสง การบริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูตาม
สมรรถนะประจำสายงานของครูในศตวรรษท่ี 21 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

5. 61D0101112 น.ส.รัชวิน  โปร่งสูงเนิน การบริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

6. 61D0101111 น.ส.รวีวรรณ  นันทพันธ์ การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การบ ริห ารโรงเรียน สองภาษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

7. 61D0101121 น.ส.สุภาณี  ชำนาญศรี การบริหารการศึกษา การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 
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ลำดับ 
ท่ี 

รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

8. 61D0101108 น.ส.พรพิมล  แก้วอุทัศน์ การบริหารการศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามทัศนะของครู 

9. 61D0101127 นายสุรเชษฐ  จันทร์เซ็ง การบริหารการศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

10. 61D0103113 น.ส.ลัทธวรรณ  โสภณอัมพรเสนีย์ หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลการเรียรู้ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

11. 61D0103111 น.ส.พิมพ์เพชร  ไปเจอะ หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ 
เรารักษ์โลก ความสามารถในการแก้ปัญหา และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด 

12. 61D0103112 นางสาวราชนก  บรรหาร หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้
เร่ืองการหารและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ร่วมกับบาร์โมเดล 

13. 61D0103105 น.ส.เจนจิรา  อ่อนทองหลาง หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ กลไก
สร้างสรรค์พลังงานสะอาด และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

14. 59D0107111 นายวัชรินทร์  อุตรา วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

การส ร้ า ง คู่มื อ การประ เมิ น ความ เข้ า ใจทา ง
คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามแนวคิดการประเมินเพื่อการ
เรียนรู ้

15. 61D0302101 Miss Cui Gu การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

The Use of Picture word Inductive Model 
and Readers’ Theater to Promote 
Vocabulary Learning Achievement of EFL 
Learners in China 

16. 60D0202106 นายดุสิต  ทองสุขนอก วิทยาศาสตรศึกษา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
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ลำดับ 
ท่ี 

รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

17. 59D0606101 นางสาวณิชมน  ทิพย์โอสถ สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต 

ผลของโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชา 

18. 58D0801108 นางสาวปิยวรรณ  รัตนศรีสมบัติ บริหารธุรกิจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชีในเขต
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

19. 58D0801106 นางสาวนิระมล  วาจาสัตย์ บริหารธุรกิจ การมีส่วนร่วมของกำลังพลในการพัฒนาสำนักงาน 
สีเขียวในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

 
 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  ทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่สำนักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที ่  12  มิถุนายน  2563 ถึง วันที่  28  มิถุนายน  2563  หากพ้นกำหนดนี้  ให้ถือว่านักศึกษา 
สละสิทธิ์ในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 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  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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