บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 20 มกราคม 2560
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

538110150707 นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน 42

558210150532 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์

42

การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559
(RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและ
ความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20
มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.75

กลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ได้ แวงน้อยศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
ผศ.ดร.จําเนียร พลหาญ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ อ.สุทัศน์ แก้วคํา
13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยอุดรธานี

4.00

อนาคตภาพการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2559 - 2568) ของโรงเรียนสังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา :
พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

3.82

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัด
ได้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ
(วิทยานิพนธ์)

เอกสารการตีพิมพ์วารสารความ
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
หลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรม ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14
ฉบับที่ 32ประจําเดือน พฤษภาคม สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อาหารโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการ
ได้ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและ
ได้ พลังงาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และ
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
สังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181
Impact Factor : 0.082

3.75

ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

3

578210200202 นางสาวทศพร สิทธิโชติ

48

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

5

6

7

8

548210180203 นางสาวณัฐกมล ดํามี

548210180513 นางสาวรุ่งสิริ อิโน

558210180124 นายจํานงค์ กรุพิมาย

558210180103 นางจินตนา กรุพิมาย

568210180101 นางสาวกนกภรณ์ เวียงคํา

54

42

42

42

58

3.67

3.89

3.83

3.63

การพัฒนาความสามารถทางด้านการฟัง แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
และการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัด มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และ
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
กิ
จ
กรรมการเล่
า
นิ
ท
าน
(วิ
ท
ยานิ
พ
นธ์
)
สั
ง
คมศาสตร์
)
ปี
ท
ี
่
12
ฉบั
บ
ที
่
1
(มกราคม
ได้
เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181
Impact Factor : 0.082
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติ เรื่อง เรือมกะลาสราญ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
ได้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559
(RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและ
ความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20
มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

9

ชื่อ - สกุล

568210180128 สิบเอกสัญญา จําปา

10 568710180234 นายต่อศักดิ์ บุญพิมล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

58

45

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปสากล เรื่องแซกโซโฟน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559
(RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและ
ความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20
มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
ได้ พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International Conference on ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
Sciences and Social Sciences 2014 : อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
Integrated Creative Research for
Local Development toward the
ASEAN Economic (ICSSS 2014)
September 18-19, 2014 at Rajabhat
Maha Sarakham University

3.43

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ด้านการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จําลอง ของนักเรียนชั้น
ได้ ประถมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา :
พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

3.75

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะปฏิบัติคีบอร์ด สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการ
ได้ สอนดนตรีสากลเบื้องต้น (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและ
ความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20
มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
ได้ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
ประจําปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15
- 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ได้ ประกอบแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์)

Report of International Conference ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
and Social Sciences 2016 : Mutual
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
Community Engagement toward
Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22 - 23, 2016

การพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
ได้ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

Report of International Conference ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
and Social Sciences 2016 : Mutual
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
Community Engagement toward
Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22 - 23, 2016

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของกาเย่เสริมด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
เบื
ได้ ้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

Report of International Conference ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
and Social Sciences 2016 : Mutual
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
Community Engagement toward
Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22 - 23, 2016

3.54

3.75

อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท) (แผนวิชาชีพครู)

11

55821080217 นางสาวอภิญญา แก้วหอม

12 568210180135 นายภูมิพัฒน์ สิทธิ์ทัศน์กุล

13 578010520104 นางสาวชนิกา วิชานนท์

14 578210520124 นางอภินันท์ ข่าขันมะลี

15 578210520119 นางสาวสุวรรณี ภูลายขาว

16 578210520136 นายอรรถโกวิท จิตจักร

59

58

58

58

58

58

3.74

3.85

3.89

3.63

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

17 578210520103 นางสาวจิราวรรณ มีมาก

18 578210520106 นางสาวนภัสนันท์ ไกรทอง

19 578210520109 นางสาวเพ็ญพักตร์ ทดลา

20 578210520118 นางสาวสุปรียา วิชิต

21 578010520120 นางสาวศันสนีย์ วิชาโรจน์

22 578210520121 นางสาวเสาวณีย์ วิชิต

23 578210520132 นายวรวิทย์ อุทโท

24 ########### นายวิทวัฒน์ อันทะนัย

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

58

58

58

58

58

58

58

58

3.74

3.89

3.59

3.78

3.66

3.70

3.66

3.63

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
สะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทนนิค CIRC ประกอบแบบฝึกทักษะ
ได้ (วิทยานิพนธ์)

The 6th International Conference on ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
Sciences and Social Sciences 2016 : ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
Mutual Community Engagement
toward Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22-23,2016 at Rajabhat
Maha Sarakham University

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
ได้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
เมอร์ด็อค (MIA) (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุ ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อ
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทาง
ใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้เทคนิค
STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้ (วิทยานิพนธ์)

The 6th International Conference on ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
Sciences and Social Sciences 2016 : ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
Mutual Community Engagement
toward Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22-23,2016 at Rajabhat
Maha Sarakham University

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ การคิดการ
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที
ได้ ่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ
ประกอบแผนผังความคิด (วิทยานิพนธ์)

Report of International Conference ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
and Social Sciences 2016 : Mutual
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
Community Engagement toward
Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22 - 23, 2016

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ได้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการชีววิทยา
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอ
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
ครั้งที่ 10 ประจําปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการพูด
ได้ เชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิทยานิพนธ์)

Report of International Conference ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
and Social Sciences 2016 : Mutual
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
Community Engagement toward
Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22 - 23, 2016

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ได้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผัง
มโนมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
และการคิดวิเคราะห์ ด้วยการเรียนรู้
แบบ 4MAT ประกอบแผนผังความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

The 6th International Conference on ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
Sciences and Social Sciences 2016 : รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
Mutual Community Engagement
toward Global Understanding and
Sustainable Well-being (ICSSS 2016)
September 22-23,2016 at Rajabhat
Maha Sarakham University

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

25 578210520144 นายกุลวิชญ์ เพิ่มศรี

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

58

3.70

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

Report of International Conference ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
and Social Sciences 2016 : Mutual
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
Community Engagement toward
Global nderstanding and Sustainable
Well-being (ICSSS 2016) September
22 - 23, 2016

การประเมินความแตกต่างประสบการณ์
และผลการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของ
จํานวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้ ปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ และการ
เรียนรู้แบบปกติ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านปราสาทเบง จังหวัดสุรินทร์
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
นานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" วันที่ 23 อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์

การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ศาสตร์แห่ง อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
วิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3
ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน"
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
นครราชสีมา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับตัวแปรที่
ได้ เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์อภิมาน
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

26 568210170246 นางจงกล โม้ทองศรี

27 578210170108 นางสาวเอมอร จันทร์เสถียร

28 578210170105 นางสาวเพ็ญพิชญา ติชะรา

29 578210170103 นางสาวดารณี ม่วงโต

42

42

42

42

3.94

4.00

3.90

4.00

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

30 578210160103 นางมณีรัตน์ ขยันกลาง

31 578210160104 นางสาววิลาวรรณ บุพเต

48

45

การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

3.85

ได้

3.75

การศึกษาการรู้ เรื่อง คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
อ.ดร.นวพล นนทภา
(ครั้งที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2559 "การ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
พัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
อ.นวพล นนทภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
"วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม"
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริญญาโท)

32 548230180102 นางภาวณี เพ็งลุน

48

3.45

สัมพันธบทในนวนิยาย เรื่อง ทะเลน้ํานม รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ของชัชวาลย์ โคตรสงคราม
ระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อน อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
(วิทยานิพนธ์)
สังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน"
โดย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ
โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น
คองสิบสี่ในวรรณกรรมและวิถีชีวิต
(วิทยานิพนธ์)

33 558230180208

พระบรรจง จิตฺตกโร/ ไชย
เสนา

45

3.39

ได้

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อน อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
สังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน"
โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ
โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)
34 578462090107 นางสาวรุจิรา แสงผา

35 578262090407 นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์

36 578262090410 นายคิมหันต์ ศรีศักดิ์

37 578262090123 นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร

38 578262090408 นางสุกันยา บัวลาด

57

57

57

57

57

3.92

4.00

ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร
ได้ ส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คัร้งที่ 1 สร้างเสริม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
วิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทน ก้าว
อย่างมั่นใจเข้าสู่ AC เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
ได้ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
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