บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

558210150512 นางรุ่งฤทัย ไมตรีกา้ นตรง

578210200205 นางวัชรีพร ชัยจักร์

54

48

3.88

4.00

การศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ได้ มัธยมศึกษา เขต 26
(วิทยานิพนธ์)

Report of the National and
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
International Graduate
อ.สุทัศน์ แก้วคา
Research Conference 2016 on
January 15, 2016 at khon Kaen
University

คุณลักษณะตามสภาพจริงและ
ที่พงึ ประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ได้ เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
ผศ.ดร.จาเนียร พลหาญ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ระดับนานาชาติครั้งที่ 4/2559 "การ
ปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคม
และเมือง" วันที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การพัฒนาการจัดการเรียนรูปแบบ
สมองเป็นฐาน โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ได้ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on technology and
Innovation Management เมื่อวันที่
2-3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

3

548210180702 นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

42

3.89

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

5

6

558210180528 นางจารุวรรณ ไร่ขาม

558210180531 นางสาวศิริรัตน์ จตุรวงค์

568210180211 นางสาวนันทพร ภูครองนาค

42

61

47

3.94

3.84

3.81

การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง การทาปลาส้มไร้
ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
ได้ อาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ครั้งที่ 2 the 2nd National
Conference on Technology and
Innovation Management. เมื่อวันที่
30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เรื่อง ประเพณีและ
วัฒนธรรมบ้านกู่กาสิงห์ สาหรับ
นักเรียนระดับ ปวช. 2 วิทยาลัย
ได้ การอาชีพเกษตรวิสัย อาเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง
ครั้งที่ 3 the 3nd National
Conference on Technology and
Innovation Management. เมื่อวันที่
2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนสะกดคาตามมาตราตัวสะกด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ขั้นตอนของแฮร์บาร์ต
ได้ (Herbart Formal Step)
ประกอบแบบฝึก (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฑเมืองทอง
"พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

7

578010520116 นางสาวรัตติยากร ชินกร

58

3.70

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรรู้
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
รูปแบบซิปปาประกอบแบบฝึก
ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะปฏิบัติ เครื่องดนตรี
โปงลาง (วิทยานิพนธ์)

8

9

578010520129 นายนวพล อะโน

578010520137 นางสาวชนัญธิดา เที่ยงราช

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

58

58

3.55

3.74

ได้

การพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิดประกอบแบบ
ฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้
ปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

10

578010520139 นางสาววณิชชา ราชโยธา

58

3.59

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวการสอนภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร โดยใช้การสอน
แบบเรียนปนเล่น เพือ่ พัฒนา
ได้ ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

11

12

548210170205 นางชุตกิ าญจน์ ศิริพงษ์

558210170304 นางวิจติ รา รินทา

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

44

44

3.79

3.88

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการประชุมวิชาการและการ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลู ศักดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์) Thailand Education 4.0 :
บทบาทครูไทยในการปฏิรูป
ได้
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การวิจัยและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การ
หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้ (วิทยานิพนธ์)

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

รายงานการประชุมสัมนมนาวิชาการ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
นานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
15 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ณ มหาวิทยสาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

13

14

15

568210170110 นางสาววาสนา อัมไพ

568210170115 นางรชยา ภูตะมาตย์

578210530113 นางสาวเมทินี ปุตรุ งค์

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

66

66

58

3.56

3.68

3.59

การวิจัยและพัฒนาชุดเตรียม
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์
สาหรับนักศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดศูนย์
ได้ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
(วิทยานิพนธ์)

ได้

การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดคาภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยเทคนิค KWL เพือ่ ส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านจับ
ได้ ใจความและความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ สาหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
นานาชาติประจาปี 2558 "การ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่
24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
รายงานการประชุมวิชาการและ
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
นานาชาติประจาปี 2558 "การ
กระเดื่อง
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่
24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
รายงานการประชุมวิชาการและการ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุย
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 กระเดื่อง ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
Thailand Education 4.0 :
บทบาทครูไทยในการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

การศึกษาการจัดโครงงาน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยาย
โอกาสการทางศึกษา สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
ได้ 1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม"ครั้งที่ 3 The 3rd
National Conference on
technology and Innovation
Management เมื่อวันที่ 2-3
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การศึกษาด้วยทฤษฎีเอฟทีของ
การดูดซับไฮโดรเจนบนแผ่น
นาโนกราฟีนที่มีการเติมโบรอน
อะลูมิเนียและไนโตรเจนและ
การดูดซับเฟอร์มอลดีไฮด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์และไฮโดนเจน
ไซยาไนด์บนแผ่นนาโนกราฟีนที่
ได้ มีการเติมสแกนเดียมและ
ไทเทเนียม (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ฌานุกรณ์ ทับทิมใส
The 6th International
อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว
Conference on Sciences and
Social Sciences 2016 : Mutual
Community Engagement
toward Global Understanding
and Sustainable Well-being
(ICSSS 2016) September 2223,2016 at Rajabhat Maha
Sarakham University

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

16

5212140305 พันจ่าอากาศเอกเสมอ มะปัญญา

45

3.55

รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา

สาขาวิชาเคมีศึกษา (ปริญญาโท)

17

568620060107 นายทวิต โม้ทองศรี

48

3.77

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ปริญญาโท)

18

19

568610080104 นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา

578510080109 นายฐากูร บุญสาร

45

61

3.94

3.72

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนค
ได้ ติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอก
กรอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานวารสารวิจัยและพัฒนา วไล รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม 2559) ISSN : 2351
- 0366 Impact Factor : 0.034

โปรแกรมการจัดการเรียนดาร
สอนเพือ่ ส่งเสริมทักษะการ
ทางานเป็นทีม โดยใช้เทคนิค
เกมมิฟเิ คชัน สาหรับห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น
ได้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
กัลยาณวัตร (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการทางการ ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การ
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชีวิตจริง : STEM และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21"
เมื่อศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริญญาโท)

20

578220450101 นายจอมพล พิมพิรุด

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

42

3.61

การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
รายงานการประชุมวิชาการข่ายงาน ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคา
จัดเก็บสารฝนหลวง กรณีศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ ประจา 2559
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาค
ได้ ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น (วิทยานิพนธ์)

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริญญาโท)

21

568230180202 นางสาวพัชรพร สาลี

48

3.85

กลวิธีสื่อคุณธรรมและจริยธรรม
ในนวนิยายเยาวชนที่ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม (พ.ศ. 2556 2557) (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพือ่
ขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา
วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม
2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร

การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
อัมพร ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เจริญ
2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของบัณฑิต
ไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ได้

ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

22

23

568760010116 นายพิทักษ์ชยั วรสุข

578262090403 นางสาวทิพย์นฤมล โคตรบุตร

54

57

3.88

ได้

3.96

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหาร
ได้ ส่วนตาบลในเขตพืน้ ที่อาเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการ
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ปริญญาเอก)

24

549010080101 นางกมลรัตน์ สมใจ

66

3.93

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
แบบตอบรับวารสารวิชาการรมยสาร ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ร่วมกันบนเว็บที่มีระบบพีเ่ ลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
สนับสนุน เพือ่ ส่งเสริมการคิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปี
ได้ อย่างมีวิจารณญาณใน
ที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ระดับอุดมศึกษา (วิทยานิพนธ์) เมษายน 2560 ISSN : 1686 - 0101

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ลาดับที่ รหัสประจาตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
587210140125 นายคมเพชร มาสุข
23 กรกฎาคม 2533
587210140528 นายพิทักษ์พงษ์ หวานอารมณ์ 17 สิงหาคม 2533
587010260101 นางสาวกอแก้ว ทิปมะณี
12 ตุลาคม 2532
587010260102 นางสาวเกวลี มูลชาลี
15 สิงหาคม 2531
587010260103 นางสาวคนาพร โสฬส
29 กันยายน 2535
587010260104 นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภา 3 มิถนุ ายน 2531
587010260105 นางสาวซอบารียะห์ ปุนยัง 24 ธันวาคม 2533
587010260106 นางสาวซูวายบะห์ อามะ
18 ธันวาคม 2528
587010260107 นางสาวซูไฮลา ลีแงดายี
26 กรกฎาคม 2535
587010260108 นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์ 22 เมษายน 2533
587010260109 นางสาวนรีพร เลิศนาลัย
12 เมษายน 2530
587010260110 นางสาวนันตพร ชะอิ้งรัมย์ 18 เมษายน 2530
587010260111 นางสาวนันทพร วิญญาสุข 24 พฤษภาคม 2533
587010260112 นางสาวปรีดาพร แก้วนามไชย 21 พฤษภาคม 2535
587010260113 นางสาวปรียามาศ คาปันหล้า 29 ธันวาคม 2533
587010260114 นางสาวปัทมาพร ฝางแดง 15 สิงหาคม 2531
587010260115 นางสาวปุณยนุช ชูเสน
31 ธันวาคม 2534
587010260116 นางสาวพรรณทิวา เนตรทิพย์ 30 กรกฎาคม 2534
587010260117 นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศร 3 สิงหาคม 2534
587010260118 นางสาวพิมพา เพ็งจันทร์
14 มีนาคม 2532
587010260119 นางสาวภัณฑิรา สุรินทบูรณ์ 29 เมษายน 2533
587010260120 นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล 17 เมษายน 2536
587010260121 นางสาววษิรฏา ไชยภู
19 พฤศจิกายน 2535
587010260122 นางสาวศศิธร เพชรนิล
12 กันยายน 2535
587010260123 นางสาวศิวาพร สิงห์นันท์ 25 มีนาคม 2529
587010260124 นางสาวสุจติ รา ทุมมากรณ์ 30 ตุลาคม 2535

หน่วย
คะแนน ได้-ตก
กิต
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

3.50
3.56
3.99
3.96
3.94
3.96
3.96
3.96
3.96
3.40
3.94
3.91
3.96
3.99
3.94
3.99
4.00
3.91
3.94
3.96
4.00
3.90
4.00
3.96
3.91
4.00

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

หมายเหตุ

ลาดับที่ รหัสประจาตัว
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
587010260125 นางสาวสุจติ รา ชาสุด
22 กันยายน 2534
587010260126 นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล 13 มกราคม 2535
587010260127 นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยนาค 15 สิงหาคม 2532
587010260128 นางสาวอัญธิมา นนทะภา 27 มิถนุ ายน 2535
587010260130 นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์
24 มิถนุ ายน 2534
587010260131 นายธนากร กายสง่า
15 กุมภาพันธ์ 2535
587010260132 นายประมวล ทองแม้น
9 กันยายน 2526
587010260133 นายมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ 30 มีนาคม 2530
587010260134 นายวิฑูรย์ บัณฑิตย์
28 กรกฎาคม 2531
587010260135 นายฮีฟซัน บินยูโซ๊ะ
12 กุมภาพันธ์ 2536

หน่วย
คะแนน ได้-ตก
กิต
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.99
3.96
3.94
3.94
4.00
3.96
3.96
3.91
3.91
3.85

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

หมายเหตุ

