บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

5212121221 นางสาวสกาวเดือน ควันไชย

50

สภาพแลแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

3.83

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
ได้ เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ประกอบแบบฝึกทักษะ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การ อ. ดร.สมปอง ศรีกัลยา
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ระหวางวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

3.71

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้น
มั
ได้ ธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคเพื่อช่วย
เพื่อน (วิทยานิพนธ์)

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ประจําปี 2560 วันที่ 30 เมษายน 2560
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค JIGSAW กลุ่มสาระ
ได้ การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10
ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 16
ตุลาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง
สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุม
วิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตวิจัยศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 45
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่
2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราช
เบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

3.45

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

2

3

4

558210180506 นางสาวฉัตรฤดี ศรีสนไชย

568210180118 นางสาววณิชชา สุทธิวงศ์

578010520123 นางสาวอมรรัตน์ เจริญศิลป์

42

58

58

3.63

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

5

588210530124 นางสาวโชติพร เมฆสุวรรณ

58

3.84

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่องผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

6

7

578210160101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา สนุ่นไพบูลย 45

588010510127 นายศิโรดม จักรคํา

73

3.85

3.93

การศึกษาระดับการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

อ.ดร.นวพล นนทภา
รายงานการประชุมวิชาการและ
อ.ดร.นิตยา จันทะคุณ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การคิดเชิงสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกัน (วิทยานิพนธ์)

อ.ดร.นิตยา จันตะคุณ
รายงานการประชุมวิชาการทางการ
อ.ดร.รามนรี นนทภา
ศึกษาระดับชาติ "การพัฒนา
ประสบการณ์ในชีวิตจริง: Smart
Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เมื่อ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะ
ครุศาสตร?อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ได้

ได้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

8

578510080102 นางสาวกชกนก แสงสิทธิ์

61

การพัฒนาความสามารถในการ
ทํางานเป็นทีม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคม
ได้ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้
สังคม" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและ
เจตคติต่อชีววิทยา (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
รายงานการประชุมวิชาการและ
อ.ดร.ยุวดี อินสําราญ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การบูรณาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อ
ได้ วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
รายงานการประชุมวิชาการและ
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับ
ตรวจสอบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
3 วันที่
2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรม
ได้ บทบาทสมมุติ (Role Play)
(วิทยานิพนธ์)

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559
(RMU-GRC2016) เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
ได้ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
6 "พลวัตการจัดการศึกาช่วงการเปลี่ยน
ผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 25
สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

3.88

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของฝ่ายอํานวยการ
ตํารวจจังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม GRC 2017 ในวันศุกร์ที่
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

3.77

ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10
ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 16
ตุลาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4.00

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

9

588010500102 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุขศาสตร์

10 588010500111 นางสาวปุญญพัฒน์ โคตรบุตร

64

64

3.97

3.89

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาโท) (วิทยานิพนธ์)

11 588070080102 นายธนทรัพย์ ตนะทิพย์

54

4.00

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปริญญาโท)

12

5212304102 นางสาวพิชญาภา กล้าวิจารณ์

47

3.50

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

13 558460010105 นางรัตนาพร สุขสําราญ

63

14 558260010108 ร้อยตํารวจเอกหญิงปุณญณุช วงศ์สง 63

15 568260010806 นายประเสริฐ พางาม

57

3.75

16 588262090306 นายภาคิน ชัยวงศา

17 588262090304 ร้อยตํารวจโทเกษม สมสิน

57

57

3.86

ความคิดเห็นชองเกษตรกรต่อการ
ดําเนินงานของสํานักงานสภา
เกษตรกร จังหวัดหนองคาย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจําปีการศึกษา 2560 วันที่ 16
ธันวาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3.95

ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา
การจราจรในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการนําเสนอผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ อัมพร อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
4 "พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทย" ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ โดยใช้กระบวนการทํางาน
เป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารการบริหาร รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
การศึกษาและภาวะผู้นํา ปีที่ 5 ฉบับที่ ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย
จันทชุม
21 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2560 ISSN : 2286-8003

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ได้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบริหาร ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
การศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ประจําเดือน กันยายน - ธันวาคม 2561
ISSN : 1513-007X

3.71

การพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN
ได้ Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ สําหรับเด็กปฐมวัย
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความวารสาร รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
2562 ISSN : 1905-9922
แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ หมา
วิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15
ฉบับที่ 2 (29) เดือน กรกฎาคม ธันวาคม 2561

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา

4.00

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
ได้ วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

3.83

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวน
ได้ ปราบปรามยาเสพติดในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 4 (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2562) ISSN :
1906-0181

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

การเสริมสร้างประสิทธฺผลการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
ได้ ปกครองคณะสงฆ์ภาค 11
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารวิชาการแพรววา
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม เมษายน 2562 (ISSN 2351-0455)

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศล
กิตติอัมพร

ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนใน
ได้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(วิทยานิพนธ์)

Acceptance of a reseach article to รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
ผศ.ดร.อเนก ศิลปนิลมาลย์
be published in Chophayom
Journal's Rajabhat Mahasarakham
University Volume 28 No 3
(November - December) 2560
ISSN : 1513-5462

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

18 539110200110 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล

69

4.00

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

19 549210180113 นางสุธินี รัตนศรี

20 549210180114 นางหอมสิน อุปแสน

21 569210180107 นายอิสรา พลนงค์

66

66

66

3.64

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
22 569260010129 พันตํารวจตรีวิชาธร พิมพ์กลม

23 579262090124 พระใบฎีกาศราวุฒิ หงษ์คํา

75

75

4.00

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

24

D492423307 นายอุปกรณ์ ดีเสมอ

56

3.88

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

หน่วย
คะแนน ได้-ตก
กิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

597210140237 นางสาวชไมพร ชาญวิจิตร

22 มกราคม 2534

43

3.63

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)
1

2

548210150220 นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช

558210180624 นายจิระศักดิ์ มะลิซ้อน

42

61

3.83

การจัดการศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพแบบ
มีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ
ได้ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์
รศ.ดร.สมชาย วงศ์เกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 14
ผศ.ดร.จําเนียร พลหาญ
ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
2560 ISSN : 1685-2699

3.65

การพัฒนาภาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้
กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ได้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําปี
พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ
วิทยาลัยนครราชสีมา

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ได้ ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจําปีการศึกษา 2560 วันที่ 16
ธันวาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่องผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย
จันทชุม

การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีจารณญาณทางด้าน
ได้ วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญ
ญญา
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

3

4

548210170301 นางชนิสรา สดมพฤกษ์

568210170240 นายวุฒิพงษ์ นาสะอ้าน

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

44

63

3.90

3.67

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

5

588210530114 นางสาวอัญชลี ศิริวาลย์

58

4.00

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง รูปสามเหลี่ยมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ได้ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก
อริยสัจ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ กระเดือ่ งอ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
3 และ การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ มหา
วิทยสลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา
(STEAM Education) เพื่อส่งเสริม
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และเจตคติ
ได้ ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
รายงานการประชุมวิชาการและ
อ.ดร.นุกูล กุดแถลง
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การเปรียบเทียบผลการจัดกิจการ
เรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง
ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้น
มั
ได้ ธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

6

7

588010500101 นางสาวชนัฎดา ภูโปร่ง

588010500109 นางสาวประภาณี ราญมีชัย

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

64

64

3.82

3.97

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

8

9

588010500117 นางสาวสิรินทร กิ่งชา

588010500127 นายภานุวัฒน์ พันชนกกุล

64

64

3.84

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ได้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนฟิสิกส์
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม อ.ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ (3rdTECCON2017
AND 1ST ITECH2017) เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2560 I ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ดร.กมล พลคํา

3.78

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ผลสั
มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ได้
และความคิดสร้างสรรค์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ได้ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่
15 ฉบับที่ 1 (28) เดือน มกราคม มิถุนายน 2561 ISSN : 1685-2699

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่อง

การพัฒนารูปแบบการดํารงอยู่ของ
ชาติพันธุ์บรูดงหลวงแบบร่วมสมัย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
แบบตอบรับวารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 13 ฉบับ รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทาง
ที่ 43 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561
ISSN : 1905-1867

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

10 549210170102 นางธัญญาพร เกียวรัตน์

63

3.81

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)
11 579280020107 นางสาวประภาศรี วงศ์แสงน้อย 63

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

4.00

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)

12 589270080201 นางสาวกาญจนา ดงสงคราม

60

4.00

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบตอบรับวารสารวิชาการ การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แบบ AOOC สําหรับการเรียนการ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอนแบบโครงงาน (วิทยานิพนธ์)
ได้
มหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ISSN :
2539-5866

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาล แบบตอบรับวารสารศรีวนาลัยวิจัย
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(วิทยานิพนธ์)
ได้
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ISSN :
2229 -2268

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

13 589262090106 นางสาววนัสนันท์ โสดาปัดชา

14

58926090110 นางสาวศรินนา ศิริมาตย์

75

75

3.94

3.94

รูปแบบการดําเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ได้ ชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
ISSN : 2229-0435

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

1

558210180624 นายจิระศักดิ์ มะลิซ้อน

61

3.65

การพัฒนาภาจีนเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
ได้ STAD สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจําปี ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1 เมษายน 2560
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดือ่ งผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจําปีการศึกษา 2560 วันที่ 16
จันทชุม
ธันวาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีจารณ
ญาณทางด้านวิทยาศาสตร์ สําหรับ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 6
ตุลุ าคม 2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง รูปสามเหลี่ยมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ได้ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก
อริยสัจ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ กระเดือ่ งอ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
3 และ การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ มหา
วิทยสลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา
(STEAM Education) เพื่อส่งเสริม
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และเจตคติ
ได้ ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
รายงานการประชุมวิชาการและ
อ.ดร.นุกูล กุดแถลง
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การเปรียบเทียบผลการจัดกิจการ
เรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง
ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ได้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนฟิสิกส์
(วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 1 อ.ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

2

3

4

548210170301 นางชนิสรา สดมพฤกษ์

568210170240 นายวุฒิพงษ์ นาสะอ้าน

588210530114 นางสาวอัญชลี ศิริวาลย์

44

63

58

3.90

3.67

4.00

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

5

6

7

588010500101 นางสาวชนัฎดา ภูโปร่ง

588010500109 นางสาวประภาณี ราญมีชัย

588010500117
0 0 00 นางสาวสิรินทร กิ่งชา

64

64

64

3.82

3.97

33.84

8

588010500127 นายภานุวัฒน์ พันชนกกุล

64

3.78

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ผลสั
มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ได้
และความคิดสร้างสรรค์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ (3rdTECCON2017
AND 1ST ITECH2017) เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2560 I ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ดร.กมล พลคํา

การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ได้ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่
15 ฉบับที่ 1 (28) เดือน มกราคม มิถุนายน 2561 ISSN : 1685-2699

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่อง

การพัฒนารูปแบบการดํารงอยู่ของ
ชาติพันธุ์บรูดงหลวงแบบร่วมสมัย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
แบบตอบรับวารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 13 ฉบับ รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทาง
ที่ 43 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561
ISSN : 1905-1867

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

9

549210170102 นางธัญญาพร เกียวรัตน์

63

3.81

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)
10 579280020107 นางสาวประภาศรี วงศ์แสงน้อย 63

4.00

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)

11 589270080201 นางสาวกาญจนา ดงสงคราม

60

4.00

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบตอบรับวารสารวิชาการ การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แบบ AOOC สําหรับการเรียนการ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอนแบบโครงงาน (วิทยานิพนธ์)
ได้
มหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ISSN :
2539-5866

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาล แบบตอบรับวารสารศรีวนาลัยวิจัย
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(วิทยานิพนธ์)
ได้
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ISSN :
2229 -2268

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
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