
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ปงบประมาณ 2563 (รอบ 2)
__________________________________________________________

เพ่ือใหโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชงบประมาณ
รายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจําป 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย นั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบดวยขอ 8 (1) ขอ 18 (3) ขอ
13 และขอ 19 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

รหัส
โครงการ

ชื่อผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดที่ 1
50%

(บาท) 

งวดที่ 2
40%

(บาท) 

งวดที่ 3
10%

(บาท) 

รวมงบ
ประมาณ
100%
(บาท) 

DP_63_07 อ.สรายุทธ 
โชติรัตน

การสรางสรรคผลงานทาง
ดุริยางคศิลปเพลงโหมโรง
ประจํามหาวิทยาลัย
"โหมโรงเฟองฟาทวารวดี"

50,000 40,000 10,000 100,000

D_63_08
อ.ขอบคุณ
สมบูรณวงศ

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูวรรณคดีไทยโดยใช
ทฤษฎีการวิจารณเชิงนิเวศ
เพื่อสงเสริมทักษะการ
เรียนรูเชิงรุก

50,000 40,000 10,000 100,000

DP_63_09 อ.พนม 
จองเฉลิมชัย

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงคํานวณ
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

50,000 40,000 10,000 100,000

DP_63_10 อ.อุกฤษฏ 
อําไพพันธุ

การพัฒนาเครื่องชวยการ
เคลื่อนไหวของผูสูงอายุใน
ชีวิตประจําวันในเขต
จังหวัดนครปฐม

49,750 39,800 9,950 99,500
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รหัส
โครงการ

ชื่อผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดที่ 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
40%
(บาท)

งวดที่ 3
10%
(บาท)

รวมงบ
ประมาณ
100%
(บาท)

DP_63_11 ผศ.อุไรวรรณ
ศรีไชยเลิศ

การพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรูตาม
แผนการสอนฐาน
สมรรถนะรวมกับการ
เรียนรูดวยตนเอง และรูป
แบบการเรียนรูตาม
ประสบการณของเดวิด
โคลป เพ่ือเสริมทักษะ
การปฎิบัติสําหรับ
นักศึกษาครูคอมพิวเตอร

49,300 39,440 9,860 98,600

DP_63_12
อ.ภานุวัฒน 
ศรีไชยเลิศ

การพัฒนาสื่อการเรียน
ออนไลนแบบปฏิสัมพันธ
ตามผลการวิเคราะห
ความถนัดทางการเรียน
ของผูเรียนแบบ VARK ใน
รายวิชาการบริหารและ
การบริการอินเทอรเน็ต
สําหรับนักศึกษาสาขา
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา

49,000 39,200 9,800 98,000

DP_63_13
ผศ.ดร.นพดล 
ผูมีจรรยา

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูปญหาเปนหลัก
แบบไมโครเลิรนนิงดวย
โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดเชิง
คํานวณสําหรับนักศึกษา
ครูคอมพิวเตอร

49,550 39,640 9,910 99,100

DP_63_14 อ.ดร.สุมาลี 
สุนทรา

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนแบบหองเรียนกลับ
ทางรวมกับการเรียนรูเชิง
รุก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยบท
เรียนออนไลน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

48,300 38,640 9,660 96,600

DP_63_15 ผศ.ดร.วรากรณ
พูลสวัสดิ์

การเสริมสรางศาสนิก
สัมพันธเพื่อความ
สมานฉันทของผูนํา
ศาสนาในจังหวัดนครปฐม
ดวยกระบวนการจิตต
ปญญาศึกษา

50,000 40,000 10,000 100,000
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รหัส
โครงการ

ช่ือผูขอทุน ชื่อโครงการวิจัย
งวดที่ 1
50%
(บาท)

งวดที่ 2
40%
(บาท)

งวดที่ 3
10%
(บาท)

รวมงบ
ประมาณ
100%
(บาท)

DP_63_16 อ.ธงชัย ศรีเมือง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในการ
แกปญหาความยากจน

43,250 34,600 8,650 86,500

DP_63_17 อ.วัชรพล หงสทอง
ออกแบบภาพประกอบ
ตํานานพระยากง
พระยาพาน

50,000 40,000 10,000 100,000

DP_63_18
อ.จารุวรรณ 
นครจารุพงศ

แนวทางการจัดกิจกรรม
ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสําหรับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย

36,700 29,360 7,340 73,400

DP_63_19 อ.ยศพรธ วรรชนะ

การอนุรักษตนลานพรุ
(Corypha utan L.)
โดยกระบวนการสิ่ง
แวดลอมศึกษาในชุมชน
บานแหลมบัว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

50,000 40,000 10,000 100,000

DP_63_20
อ.ดร.ธีรวุธ 
ธาดาตันติโชค

รูปแบบการเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครูดาน
ความสัมพันธกับผู
ปกครองและชุมชน
สําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร หลักสูตร 4 ป
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

50,000 40,000 10,000
100,000
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ใหผูที่ไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยขางตน ดําเนินการโครงการวิจัยใดมีการดําเนินการที่
เก่ียวของกับการวิจัยในมนุษย จะตองผานการรับรองจรรยาบรรณตามเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และติดตอทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563

 ประกาศ ณ  วันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(รองศาสตราจารย ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
02  มี.ค.  63 เวลา  17:46:40  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAA1A-DEAMw-A5AEU-AQwAz

 

 


