ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
---------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได มี น โยบายสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย สํ า หรั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น เพื่อใหมีการผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน รวมทั้งการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ให มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย เห็นควรสนับ สนุนทุ นอุดหนุน
การวิจัย สําหรับงานวิจัยการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๖ โครงการวิ จัย และ
เห็นชอบในการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ บ.กศ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัย สําหรับอาจารย นักวิจัย และบุคลากร แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิต โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ จํานวนเงิน ๔๒,๐๐๐.-(สี่หมื่นสองพันบาทถวน)
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ กศ.ปช. เลขโครงการ ๐๗๘๐๐๕ กิจกรรมที่ ๑ เลข ๖๒๐๐๕๗
หนา ๔๓ จํานวนเงิน ๔๘,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นแปดพั นบาทถวน) รวมจํานวนทั้งสิ้ น ๙๐,๐๐๐.- บาท (เกาหมื่นบาท
ถวน) ดังนี้
ทุนวิจัย
ทุนวิจัย
งบประมาณ
โครงการวิจัย
ชื่อผูวิจัย
๑.ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กันสําหรับครอบครัวบานเรียน กรณีศึกษาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ
๒.การใชการเรียนรูแบบโครงงานโดยมุงเนนการ
นําเสนอภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมทักษะการพูด
ของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
๓.ผลของการใหขอมูลยอนกลับโดยใชวิธีการ
ปรึกษาหารือระหวางครู นักเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนของผูเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ
๔. แนวทางการลดความเครียดดวยการรับบท
สวดมนตและนึกถึงภาพพุทธนิมิตรเขาจิตใตสํานึก
ของนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๕. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชคมู ือกระบวนการ
สรางสรรคละครสําหรับเด็ก (หุนกระดาษ)

มหาวิทยาลัย

คณะ

ที่สนับสนุน

อาจารยกิตสิ ดุ า ปานกุล

๗,๐๐๐.- บาท

๘,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท

ผศ.ดร ลาวัลย
ศิริศรีมังกร

๗,๐๐๐.- บาท

๘,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท

อาจารยสมร
สุทธิปยภัทร

๗,๐๐๐.- บาท

๘,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท

อาจารยวุฒิไกร ไชยมาลี
อาจารยบัญญัติ
อนนทจารย

๗,๐๐๐.- บาท

๘,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท

อาจารยณัฐญาพร
ดอกจันทร

๗,๐๐๐.- บาท

๘,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท

โครงการวิจัย

-๒ชื่อผูวิจัย

ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย

ทุนวิจัย
คณะ

งบประมาณ
ที่สนับสนุน

๗,๐๐๐.- บาท

๘,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท

รวมทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.- บาท

๔๘,๐๐๐.- บาท

๙๐,๐๐๐.- บาท

๖.ภาพแทน "ผัว-เมีย" ในวรรณกรรมเพลงลูกทุง ผศ.พิชญาวี ทองกลาง
อีสาน

ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.สุธานันธ โพธิ์ชาธาร)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ ๘๙/๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
---------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได มี น โยบายสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย สํ า หรั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น เพื่อใหมีการผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน รวมทั้งการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ให มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย เห็นควรสนับ สนุนทุ นอุดหนุน
การวิจัย สําหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๙ โครงการวิจัย และเห็นชอบในการ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ บ.กศ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
อาจารย นักวิจัย และบุคลากร แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิต โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ จํานวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.-(หนึ่ งแสนหาพันบาทถวน) และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ กศ.ปช. เลขโครงการ ๐๗๘๐๐๕ กิจกรรมที่ ๑ เลข ๖๒๐๐๕๗ หนา
๔๓ จํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
บาทถวน) ดังนี้
ทุนวิจัย
ทุนวิจัย
งบประมาณ
โครงการวิจัย
ชื่อผูวิจัย
๑.การสํานึกรวมในการฟนฟูอนุรักษปาโคกหนอง
โดนเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน : เทศบาล
ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา
๒.กระบวนการสงเสริมการรับรูกฎหมายในการ
คุมครองปาแบบมีสวนรวมของชุมชนบนวิถี
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน : ศึกษาปาโสก
บก เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา : เทศบาลตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
๓.บทบาทของวัดในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี
วัดปาบานหนองกระทุม ตําบลหนองบัวสะอาด
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
๔. นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษการละเลนพื้นบาน
กองกา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
๕. การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เปนเลิศดานความโปรงใส และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน กรณีศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

คณะ

ที่สนับสนุน

ผศ.สถิต จําเริญ

๑๕,๐๐๐.- บาท

๑๐,๐๐๐.- บาท

๒๕,๐๐๐.- บาท

อาจารยพิทักษชัย
เดชอุดม

๑๕,๐๐๐.- บาท

๑๐,๐๐๐.- บาท

๒๕,๐๐๐.- บาท

ผศ.สายยนต ชาวอุบล

๑๕,๐๐๐.- บาท

๑๐,๐๐๐.- บาท

๒๕,๐๐๐.- บาท

ดร.อรนุช อินตา

๑๕,๐๐๐.- บาท

๑๐,๐๐๐.- บาท

๒๕,๐๐๐.- บาท

ผศ.ดร อนุจติ ร ชิณสาร

๑๕,๐๐๐.- บาท

๑๐,๐๐๐.- บาท

๒๕,๐๐๐.- บาท

โครงการวิจัย

-๒ชื่อผูวิจัย

ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย

ทุนวิจัย
คณะ

๖.กระบวนการสรางเครือขายองคการนักศึกษา ดร.ปยะนันท
๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท
ทรงสุนทรวัฒน
ในจังหวัดนครราชสีมาในการขับเคลือ่ นกิจกรรม
สํานึกพลเมือง
๗.การฟนฟูปรัชญาและความเชือ่ เรื่องพระอานิ อาจารยวารุณี สุรโยธี
๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท
สงคของไท-ยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ดร.วรเดช มีแสงสกุล
พัฒนาตนทุนทางวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.- บาท ๗๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.สุธานันธ โพธิ์ชาธาร)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ ๘๗/๒๕๖๒

งบประมาณ
ที่สนับสนุน

๒๕,๐๐๐.- บาท

๒๕,๐๐๐.- บาท

๑๗๕,๐๐๐.- บาท

