เรื่อง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศให้มีการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มีการพิจารณาผู้ขอรับทุนแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับทุน จำนวน 25 ทุน เป็นระดับ
ปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และระดับปริญญาโท จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท จากงบประมาณบัณ ฑิตวิทยาลัย
โครงการกิจกรรมกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ที่
1. 62H0101102
2. 59H0103107

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

นางรุ่งทิวา ลือสัตย์
การบริหารการศึกษา
พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร หลักสูตรและการสอน

3. 59D0601103

นางสาวปาริชาต รุจาคม

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

4. 62D0303101

นางสาวเขมจิรา ธรรมสอน

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

5. 62D0303107

นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

6. 62D0303104

นางสาวพัชรา กูบโคกกรวด

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

7. 62D0127110

นายประวิทย์ หล่อเภรี

ภาษาไทย

8. 62D0127102

นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ

ภาษาไทย

9. 62D0127105

นางสาวปานไพลิน ชาญสูงเนิน

ภาษาไทย

10. 62D0127107

นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์

ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนดิจิทัล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน
เป็นทีมสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในการ
ดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 4 อ. ตำบลด่านเกวียน
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผลของจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของพนักงาน
ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการปรับตัวทางสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลของกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจภายในที่มีต่อการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
หน่วยการเรียนรู้ล้ำค่าเมืองปะคำ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาภาษาและแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวในนวนิยาย
สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว ระหว่างปี 25592562
การศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนเร็ว ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับ
แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
การศึกษาพฤติกรรมตัวละครในหนังสืออ่านนอกเวลา
ที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ
รหัสประจำตัว
ที่
11. 62D0127111

พระมหาประเสริฐ อุตรา

ภาษาไทย

12. 62D0127115

พระปลัดศรายุทธ ดีนาน

ภาษาไทย

13. 62D0302103

นางสาวภัคธาดา พลเกื้อกูล

การสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ

14. 62D0302106

นางสาวอารีรัตน์ ผดุงชนม์

การสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ

15. 62D0302107

Endurance Igho Oyibochia

การสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ

16. 61D3020112

นางสาวอภิญญา ประจำเมือง

การสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ

17. 62D0101103

นางสาวกัญญาณัฐ สันเต

การบริหารการศึกษา

18. 62D0101108

นางสาวภัสรา ธงกระโทก

การบริหารการศึกษา

19. 62D0101111

นางสาวสุพรรณวดี แท่นทอง

การบริหารการศึกษา

การบริหารเวลาของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีการปฏิบตั ิ
เป็นเลิศ : พหุกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

20. 62D0101119

นายณัฐพัชรพล สู้สนาม

การบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
โรงเรียนมหิศราธิบดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา

21. 62D0103102

นางสาวจริยา จันทร์งาม

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้โจทย์
ปัญหารูปเรขาคณิต และ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิค
การใช้คำถามของ Badham

22. 62D0103107

นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

ชื่อเรื่อง
ผลการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
และ ทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การใช้การสอนแบบสมรรถนะโดยการอ่านและการเล่าเรื่อง
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลของวิธีสอนแบบสมรรถนะโดยการอ่านและการเล่าเรื่อง
ที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การใช้การเรียนรู้แบบเกมส์เป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 3
ผลของการสอนแบบความตระหนักในกลวิธีอภิปัญญาโดย
ใช้หนังสือนิทานที่มีต่อความสามารถในการฟังของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2

-2ลำดับ
รหัสประจำตัว
ที่
23. 62D0103111

นางสาวมุทิตา สงัดวงศ์

หลักสูตรและการสอน

24. 62D0103115

นางสาวอภิญญา แจ่มเจริญ

หลักสูตรและการสอน

25. 62D0102103

นางสาวเบญจมาศ ชายดี

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

ชื่อเรื่อง
การศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน
การศึกษาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ผลการใช้บทเรียนสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality Technology) ร่วมกับบทบาท
สมมติเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทำสั ญ ญาการรั บทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
ที่สำนักงานบั ณฑิตวิทยาลัย ตั้ง แต่วัน ที่ 1-15 สิงหาคม 2564 หากพ้น กำหนดนี ้ ให้ถือว่า นัก ศึก ษาสละสิท ธิ์
ในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ให้ นั กศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาที่ ได้ รั บพิ จารณาให้ ทุ นสนั บ สนุ นการวิ จัย

สำหรับนั ก ศึก ษาทุ กคนที่ได้รับ ทุ น อุดหนุ น การวิจั ย ทำสั ญ ญาทุ น เรีย บร้อ ยแล้ ว และทำวิทยานิ พ นธ์/ภาคนิ พ นธ์ เสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ระบุในคำร้องขอขยายระยะเวลาทุน ให้นักศึกษา ส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสำเนา
หน้ากิตติกรรมประกาศ จำนวน 1 ชุด สำเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนด
ในสัญญาทุนได้ ให้ดำเนินการเขียนคำร้องเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ 0031/2564

