
 
 
 
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   เรื่อง  ใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

  ---------- 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดมีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้ัน  เพ่ือใหมีการผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอน รวมทั้งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุนทุนอุดหนุน     
การวิจัย สําหรับงานวิจัยการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๖ โครงการวิจัย และ
เห็นชอบในการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ บ.กศ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัยสําหรับอาจารย นักวิจัย และบุคลากร แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ผลผลิต โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ กิจกรรมท่ี ๑  จํานวนเงิน ๔๒,๐๐๐.-(สี่หมื่นสองพันบาทถวน) 
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ กศ.ปช. เลขโครงการ  ๐๗๘๐๐๕  กิจกรรมท่ี ๑ เลข ๖๒๐๐๕๗ 
หนา ๔๓ จํานวนเงิน ๔๘,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) รวมจํานวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.- บาท (เกาหมื่นบาท
ถวน) ดังน้ี 

โครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย ทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย 

ทุนวิจัย 

คณะ 

งบประมาณ 

ที่สนับสนุน 

๑.ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

กันสําหรับครอบครัวบานเรียน กรณีศึกษาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางกระบวนการ

เรยีนรูภาษาอังกฤษ 

อาจารยกิตสิดุา  ปานกลุ ๗,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๒.การใชการเรียนรูแบบโครงงานโดยมุงเนนการ

นําเสนอภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมทักษะการพูด

ของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

ผศ.ดร ลาวัลย   

                ศิริศรีมังกร 

๗,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๓.ผลของการใหขอมูลยอนกลับโดยใชวิธีการ

ปรึกษาหารือระหวางคร ูนักเรียน เพ่ือพัฒนา

ทักษะการเขียนของผูเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ 

อาจารยสมร   

              สุทธิปยภัทร 

๗,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๔. แนวทางการลดความเครียดดวยการรับบท  

สวดมนตและนึกถึงภาพพุทธนิมิตรเขาจิตใตสํานึก

ของนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

อาจารยวุฒิไกร ไชยมาลี 

อาจารยบัญญัต ิ 

               อนนทจารย 

๗,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๕. ศึกษาผลสมัฤทธิ์การใชคูมือกระบวนการ

สรางสรรคละครสําหรับเด็ก (หุนกระดาษ) 

อาจารยณัฐญาพร   

                ดอกจันทร 

๗,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

-๒- 

โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย ทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย 

ทนุวิจัย 

คณะ 

งบประมาณ 

ที่สนับสนนุ 

๖.ภาพแทน "ผัว-เมีย" ในวรรณกรรมเพลงลูกทุง

อีสาน  

ผศ.พิชญาว ี ทองกลาง ๗,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท 

รวมท้ังสิ้น ๔๒,๐๐๐.- บาท ๔๘,๐๐๐.- บาท ๙๐,๐๐๐.- บาท 

 

ทั้งนี้ ต้ังแต วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนตนไป  
  

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
       

 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุธานันธ  โพธ์ิชาธาร) 

      รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่๘๙/๒๕๖๒ 

 



 
 
 
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   เรื่อง  ใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

  ---------- 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดมีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้ัน  เพ่ือใหมีการผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอน รวมทั้งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุนทุนอุดหนุน     
การวิจัย สําหรับงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๙ โครงการวิจัย และเห็นชอบในการ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ บ.กศ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
อาจารย นักวิจัย และบุคลากร แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ผลผลิต โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
สรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ กิจกรรมท่ี ๑  จํานวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.-(หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ กศ.ปช. เลขโครงการ  ๐๗๘๐๐๕  กิจกรรมที่ ๑ เลข ๖๒๐๐๕๗ หนา 
๔๓ จํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
บาทถวน) ดังน้ี 

โครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย ทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย 

ทุนวิจัย 

คณะ 

งบประมาณ 

ที่สนับสนุน 

๑.การสํานึกรวมในการฟนฟูอนุรักษปาโคกหนอง

โดนเพ่ือเปนแหลงอาหารของชมุชน : เทศบาล

ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา 

ผศ.สถติ จําเริญ ๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๒.กระบวนการสงเสริมการรบัรูกฎหมายในการ

คุมครองปาแบบมสีวนรวมของชุมชนบนวิถี

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน : ศกึษาปาโสก

บก เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา : เทศบาลตําบลหนองบัว

สะอาด อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

อาจารยพิทักษชัย  

เดชอดุม 

๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๓.บทบาทของวัดในการพัฒนาชุมชน : ศกึษากรณี

วัดปาบานหนองกระทุม ตําบลหนองบัวสะอาด 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา 

ผศ.สายยนต  ชาวอุบล ๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๔. นวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษการละเลนพื้นบาน

กองกา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

ดร.อรนุช  อินตา ๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๕. การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่เปนเลิศดานความโปรงใส และสงเสริมการมี 

สวนรวมของประชาชน กรณีศึกษาองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสมีา 

ผศ.ดร อนจุติร  ชิณสาร ๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒- 

โครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย ทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย 

ทนุวิจัย 

คณะ 

งบประมาณ 

ที่สนับสนนุ 

๖.กระบวนการสรางเครือขายองคการนักศึกษา

ในจังหวดันครราชสีมาในการขับเคล่ือนกิจกรรม

สํานึกพลเมอืง 

ดร.ปยะนันท  

           ทรงสุนทรวัฒน 

๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๗.การฟนฟูปรัชญาและความเชือ่เร่ืองพระอานิ

สงคของไท-ยวนสีค้ิว จังหวัดนครราชสมีาเพื่อ

พัฒนาตนทุนทางวัฒนธรรม 

อาจารยวารุณ ี สุรโยธี      

ดร.วรเดช มีแสงสกุล 

๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.- บาท ๗๐,๐๐๐.- บาท ๑๗๕,๐๐๐.- บาท 

 

ทั้งนี้ ต้ังแต วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนตนไป  
  

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
       

 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุธานันธ  โพธ์ิชาธาร) 

      รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่๘๗/๒๕๖๒ 

 


