บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 กันยายน 2559
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

1

2

3

548210180122 นางสาวสุมัณฑณา ธีรภัคสิริ

548210180441 นายอภิวัฒน์ โตชัยภูมิ

558210180210 นางสาวปภาวดี จอมทรักษ์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

42

48

59

3.83

3.56

3.43

การพัฒนาทักษะกการพูดภาษาอังกฤษ
โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับเกมทางภาษา ของ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
1. ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557
2. ผศ.ดร. เอนก ศิลปนิลมาลย์
"นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม
2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา 1. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 67 ประจําเดือนตุลาคม - 2. ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1686 - 0632

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6
ได้ ใบและแผนผังความคิด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การ 1. ผศ.ดร. วรวรรณ อุบลเลิศ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 2. ดร. สมปอง ศรีกัลยา
The 2nd National Conference on
Technology and Innovation
Management ระหว่างวันที่ 30-31
มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

5

6

558210180301 นางสาวกมลทิพย์ ใยรีอ่าง

558210180501 นางสาวกนกอร สะภา

568210180402 นางสาวทัชชกร สุขะวันดี

42

61

45

3.78

3.83

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารญาณและ แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ปีที่ 1. ผศ.ดร. พรรณวิไล ชมชิด
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน
8 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กรกฎาคม 2. ดร. สมปอง ศรีกัลยา
ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัด ธันวาคม 2559 ISSN : 1906 - 7062
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
(วิทยานิพนธ์)

ได้

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของกาเย่ประกอบบทเรียนบน
เว็บรายวิชางานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
1. ผศ.ดร.สุรการต์ จังหาร
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่"
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

การพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบจับคู่ร่วมมือ
บันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทาง
ใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. ผศ.ดร. ภูษิต บุญทองเถิง
2. ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร

รายงานการประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์
วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและ
ข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษา
ของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
2. ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่อง

3.89

ได้

3.83

การประเมินโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

7

568210170113 นางสาวสิรินาฏ ศรีล้วน

66

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

8

9

578210170205 นางซ่อนกลิ่น กาหลง

578210170207 นางสาวพวงชมพู อยู่งาน

42

42

4.00

4.00

การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการการ
1. ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
วัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
2. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผลการ
กระเดื่อง
ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่
27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์
ลากูล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียน วิชาชีววิทยาเรื่อง
ยีนและโครโมโซม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการการ
1. ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
วัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
2. ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผลการ
ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่
27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์
ลากูล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

การศึกษาความรู้สึกเชิงจํานวนจําแนก
ตามพหุปัญญา เรื่องจํานวนเต็ม เศษส่วน
และทศนิยม โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ของ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชากาเสนอผลงานวิจัย 1. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ
2. รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนางานวิชาการ" วันเสาร์ที่ 23
กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ได้

ได้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)

10 578010510122 นายธนกร สะพังเงิน

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

73

3.34

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)

11 578010510129 นายอภินันท์ หินศิลา

70

3.63

การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแคลคูลัส
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ได้ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชากาเสนอผลงานวิจัย 1. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ
2. รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนางานวิชาการ" วันเสาร์ที่ 23
กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

12 538170100107 นายณัฐพล ไสยสาลี

13 548210080105 นางสาวปรียาภรณ์ พลเยี่ยม

14 578510080103 นางสาวณัฐสุดา จั่นอาจ

54

45

61

การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
MIAP สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การ 1. ผศ.ดร. ธรัช อารีราษฎร์
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2
2. ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
The 2nd National Conference on
Technology and Innovation
Management ระหว่างวันที่ 30-31
มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.92

ได้

3.68

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องข้อมูล
และสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยี
ได้ สารสนเทศและการสื่อสารตามแนว
ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ค้นคว้าอิสระ)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
ISSN : 1906 - 0181

การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ผ่านเครือข่ายสังคม สําหรับนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1. ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่
2. ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

3.97

1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

15 578510080120 นางสาววรรณนิภา ปานหนู

16 578510080121 นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง

17 578510080124 นายฐิติกร ประครองญาติ

18 578610080118 นายศิวพงษ์ สาระรัตน์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

61

61

48

48

การส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สําหรับนักเรียนห้องเรียน
ได้ พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนผดุงนารี (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 1. รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ
2. ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
Technology Gives Us Power, But
Management Makes the Difference
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีสเทิร์น

3.97

การส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
แก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนวิชาการเขียน
ได้ โปรแกรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 1. รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่
2. ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
27พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3.86

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเว็บ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่
2. ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการ
ได้ สนับสนุน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)
วิชาการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี

3.97

3.80

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิค
การสอนหมวกหกใบร่วมกับสแคฟโฟล
ดิ้งที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับนักเรียน
ได้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่
2. ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

19 578610080121 นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม

48

3.85

การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อคู่คิดเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีวิชา
ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
1. ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําปี 2559 ราช 2. ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสห
วิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าว
อย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฏาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาโท)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
ประชุมวิชาการ (วิทยานิพนธ์)

20 578270080109 นายพฤกษ์ คงบุญ

54

3.89

ได้

3.57

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมครูฟิสิกส์
ในการจัดการเรียนรู้กับเจตคติเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้ ปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์
1. ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 2. ดร. เผด็จ พรหมสาขา ณ
พฤศจิกายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์
สกลนคร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

21 578010500103 นางสาวจตุพร เวียนศรี

64

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28
กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
2. อาจารย์ ดร.กมล พลคํา

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

22 578010500106 นางสาวฐิติมา ปานยงค์

23 578010500119 นางสาวรวิสรา นิลสุ

24 578010500126 นางสาวอรวรรณ สาศรีเสาร์

25 578010500131 นายศราวุธ วงวิพัฒน์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

64

64

64

64

3.64

3.62

3.90

3.72

การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติการชีววิทยาและเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้ ปีที่ 4 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
1. ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
2. ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทาง
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

การพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนใน
ได้ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28
กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
2. ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักเรียน ชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28
กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. อาจารย์ ดร.กมล พลคํา
2. ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์

การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อม
ในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาและเจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และเพศต่างกัน (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28
กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
2. ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)
26 568260010306 พระมหาเฉลียว สญญโท (แก้วอินทร์) 57

27 568260010508 นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข

28 568260010702 นางสาวณัฐรวี แสนตุ้ย

29 578262090128 ดาบตํารวจสุทธิพงษ์ สิงห์ค้อ

63

63

57

3.81

การบริหารวัดตามหลักปฏิรูปของเจ้า
อาวาสในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัด
ได้ หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
1. ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 2. รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 37 ชั้น 2
3. รศ.ดร. เสาวลักษณ์ โกศล
กิตติอัมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3.73

แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
1. ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่"
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

ความพึงพอใจของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและ
ความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20
มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.88

ได้

3.82

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 :
ได้ เมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความ
ยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยนครราชสีมา

1. รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
2. ผศ.ดร. สุธินี อัตถากร

1. ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
2. ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

30

5213132104 นางสาวประเทือง ทาอามาตย์

66

3.86

การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิง
สร้างสรรค์ภาษาไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์
ได้ การเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
การเขียนสําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
1. ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14
2. ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ประจําเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2559
ISSN : 1513 - 5845

3.63

ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระ แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
วินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ได้ ภาค 9 (วิทยานิพนธ์)
ประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม
2559) ISSN : 2286 - 9514

1. รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
2. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
3. รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรี
ประเสริฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเกษตรตําบลในกลุ่มจังหวัด"ร้อย
ได้ แก่น สาร สินธุ์" (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
ISSN : 1906 - 0181

1. ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
2. ผศ.ดร.ศศิธร เชาวรัตน์

รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีที
สําหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
1. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. ดร.สุขแสง คูกนก
ภาคเหนือ ฉบับที่ 12 ปีที่ 7 ประจําเดือน
3. ดร.สายชล จินโจ
มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN : 2229 2683

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
31 549260010118 พระบุญทอด สีนวนนา

75

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

32 569230300113 นายวินัย วงศ์รัตนะ

84

3.92

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

33 539170100112 นายพิรภพ จันทร์แสนตอ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

72

3.93

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)
34 549260010102 นางนรากร ศรีวาปี

78

4.00

แนวทางการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่ออีดี
แอลทีวีพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
ได้ เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วย
ระบบพี่เลี้ยง (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยี 1. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - 2. ดร.สุรัตน์ ดวงทาชม
ธันวาคม 2559) ISSN : 2229 - 1210

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 กันยายน 2559
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

1

578210200201 นางกนิษฐา ผาสุทร

48

4.00

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโซ่พิสัยปากคาดสังกัดสํานักงาน
ได้ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ รศ. ดร.สมเจตน์ ภูศรี
th
ผศ. ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
5 The 5 CPRU National
Conference หัวข้อ "ทิศทางการศึกษา
ไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษา" วันที่
11-12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

2

3

538170100106 นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

578510080114 นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

63

61

การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

3.79

ได้

3.97

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
การคิดเชิงประมวลผลด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการ
ได้ โปรแกรมและการประยุกต์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.ธรัช อารีราชฎร์
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
nd
ครั้งที่ 2 The 2 National Conference
on Technology and Innovation
Management ระหว่างวันที่ 30-31
มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
SMARTS ครั้งที่ 6 อัตลักษณ์แห่งเอเซีย
2014 ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17
มิถุนานยน 2559

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

4

578510080125 นายนิติชาติ ตันตระกูล

61

3.93

การส่งเสริมพฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม
โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับเทคนิค STAD สําหรับนักเรียน
ได้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

3.83

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่อ
พฤติกรรมของครูในการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ได้ รายวิชาฟิสิกส์และเจตคติเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28
กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

5

578010500120 นางสาวสาลินี สันวัง

64

ดร.กมล พลคํา
ผศ. ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)
การจ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
(ค้นคว้าอิสระ)

6

548260140120 นายวัชรพงษ์ แดงกลิ่น

63

3.00

ได้

The 6th International Conference on ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Sciences and Social Sciences 2016
: 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

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)
7

8

D502423308 นายธนิต เหงี่ยนสมบัติ

75

549230300120 ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี 81

3.61

4.00

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกรรมการสภาองค์กร
ได้ ชุมชนตําบล จังหวัดหนองคาย
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอม ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (เดือน
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศล
มกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 กิตติอัมพร
- 5462
แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.อวยชัย วะทา
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
ISSN : 1906 - 0181

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)
9

579280020119 นายถาวร บุตรศรี

66

3.83

ได้

สถานีเรียนรู้ป่าภูพันหยอดพัฒนาคน
ชุมชน และป่า (วิทยานิพนธ์)

ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
พัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก
(ประจําเดือนมกราคม - เมษายน 2560)
ISSN : 1906 - 2605

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 กันยายน 2559
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

1

578210200201 นางกนิษฐา ผาสุทร

48

4.00

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโซ่พิสัยปากคาดสังกัดสํานักงาน
ได้ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ รศ. ดร.สมเจตน์ ภูศรี
th
ผศ. ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
5 The 5 CPRU National
Conference หัวข้อ "ทิศทางการศึกษา
ไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษา" วันที่
11-12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

2

3

538170100106 นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

578510080114 นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

63

61

การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

3.79

ได้

3.97

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
การคิดเชิงประมวลผลด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการ
ได้ โปรแกรมและการประยุกต์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.ธรัช อารีราชฎร์
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
nd
ครั้งที่ 2 The 2 National Conference
on Technology and Innovation
Management ระหว่างวันที่ 30-31
มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
SMARTS ครั้งที่ 6 อัตลักษณ์แห่งเอเซีย
2014 ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17
มิถุนานยน 2559

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

4

578510080125 นายนิติชาติ ตันตระกูล

61

3.93

การส่งเสริมพฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม
โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับเทคนิค STAD สําหรับนักเรียน
ได้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

3.83

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่อ
พฤติกรรมของครูในการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ได้ รายวิชาฟิสิกส์และเจตคติเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28
กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

5

578010500120 นางสาวสาลินี สันวัง

64

ดร.กมล พลคํา
ผศ. ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)
การจ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
(ค้นคว้าอิสระ)

6

548260140120 นายวัชรพงษ์ แดงกลิ่น

63

3.00

ได้

The 6th International Conference on ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Sciences and Social Sciences 2016
: 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

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)
7

8

D502423308 นายธนิต เหงี่ยนสมบัติ

75

549230300120 ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี 81

3.61

4.00

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกรรมการสภาองค์กร
ได้ ชุมชนตําบล จังหวัดหนองคาย
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอม ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (เดือน
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศล
มกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 กิตติอัมพร
- 5462
แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.อวยชัย วะทา
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
ISSN : 1906 - 0181

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)
9

579280020119 นายถาวร บุตรศรี

66

3.83

ได้

สถานีเรียนรู้ป่าภูพันหยอดพัฒนาคน
ชุมชน และป่า (วิทยานิพนธ์)

ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
พัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก
(ประจําเดือนมกราคม - เมษายน 2560)
ISSN : 1906 - 2605

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

