
 

 

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย  
และ ทนุสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------ 

 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ
วิจัย และทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 บัดนี้ การพิจารณาทุนทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (หนังสือ 
ต ารา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการเสร็จสินแล้ว ฝ่ายวิจัย จึงขอประกาศรายชื่อทุนสนับสนุนการ
วิจัย และทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังปรากฏใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 ทั้งนี้ การท าสัญญาทุน ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ท าสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน 2 ฉบับ 
2. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร    จ านวน 2 ฉบับ 
3. เอกสารเค้าโครงงานวิจัย / ต ารา หนังสือ  จ านวน 2 ฉบับ 

 ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

 

(ดร.วรวุฒิ อินทนนท์) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม



ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย เรื่อง ประเภท จ านวนเงิน 
1 นส.สิริยาพร สาลีพันธ์ การศึกษาภูมิปัญญาการฟ้อนแสกเต้นสากและกระบวนการถ่ายทอดของชนเผ่าไท

แสก บ้านอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
วิจัยทั่วไป 18,000 บาท 

2 นส.กฤติมา จรรยาเพศ การศึกษาพลังภาษาธรรมะเพ่ือบ าบัดความเครียดตามหลักโปรแกรมภาษาสมอง วิจัยทั่วไป 20,000 บาท 
3 ดร.วโรทัย สิริเศรณี การศึกษากลุ่มค า ลักษณะทางไวยากรณ์ และวัจนปฏิบัติศาสตร์ของการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษจากคลังข้อมูลจดหมายธุรกิจออนไลน์และหนังสือ
แบบเรียน 

วิจัยการเรียนการสอน 14,000 บาท 

4 นส.จุฑาลักษณ์ แสนโท แนวทางการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(อพม.) กับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม 

วิจัยทั่วไป 18,000 บาท 

5 ดร.กชกร เดชะค าภู รูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 

วิจัยทั่วไป 17,000 บาท 

6 ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ รูปแบบการประเมินผลองค์การไม่แสวงหาก าไร : กรณีศึกษาวัดในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิจัยทั่วไป 20,000 บาท 

7 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการของสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครพนม วิจัยทั่วไป 20,000 บาท 
8 ดร.สุริยา ค าหว่าน ศาลเจ้าดึ๊กก่วนด่ายเวืองกับการธ ารงค์อัตลักษณ์ทางด้านชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสาย

เวียดนาม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
วิจัยทั่วไป 14,000 บาท 

9 นส.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

วิจัยทั่วไป 18,000 บาท 

10 ดร.ปิติณัช ไศลบาท การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านแป้น ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร 

วิจัยทั่วไป 17,000 บาท 

11 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

วิจัยทั่วไป 18,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น (-หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 194,000 บาท 
 

 



 

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ (หนังสือ ต ารา) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย เรื่อง ประเภท จ านวนเงิน 
1 ดร.สุริยา ค าหว่าน ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ต ารา 13,500 
2 นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง ทักษะการพูดและการสื่อสาร ต ารา 13,500 
3 ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ หรรษาอักษรจีน หนังสือ 10,500 
4 ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ สัทศาสตร์เบื้องต้นและการออกเสียงภาษาจีนกลาง หนังสือ 10,500 
5 นส.ปรียากร บุญธรรม ภาษาจีนส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ หนังสือ 10,500 
6 นส.ปุณชญา ศิวานิพัทน์ ภาษาไทยพ้ืนฐานส าหรับชาวต่างชาติ หนังสือ 10,500 
7 นายอาทิตย์ ผดุงเดช เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ หนังสือ 10,500 
8 นายพัฒน์ธราดล รุ่งเรืองเจริญกิจ ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว ต ารา 13,500 
9 นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี พิพิธภัณฑ์เบื้องต้น ต ารา 13,500 

10 ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา มานุษยวิทยาศาสนา ต ารา 13,500 
รวมทั้งสิน (-หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน-) 120,000 

 



 


