รายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว
และกาลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ชื่อนักศึกษา
1.นายประเสริฐ พลผล

2. นางสาวสดใส ชุมปัญญา

3.นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์

4.นายสมนึก อ่อนแสง

5.นางวิวรรัตน์ สีมา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ และเจตคติตอ่ วิชาเคมี โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการคานวณที่เน้นเทคนิคแฟคเตอร์
เปลี่ยนหน่วยร่วมกับบันทึกการเรียนรูแ้ บบโต้ตอบ
สองทาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับเทคนิค CIRC ที่
ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
เจตคติตอ่ วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความพึงพอใจ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานคณิตศาสตร์กับ
โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ผลการเรียนรู้ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคลร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ที่มตี ่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ตาบลหนองสนม

6. นางสาวณัฐนันทน์ สาราญสุข

7.นางศิรพิ ร รังหอม

8.นางมะราตรี พันธ์สเี ลา

9.นางรุง้ อรุณ โยธาวรมนตรี

10.นางอรัญญา ขอลาศรี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
และเจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
2
ผลการจัดกิจกรรมบริหารสมองร่วมกับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการทีมผี ลต่อความพึง
พอใจ พฤติกรรมความร่วมมือและการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย
ผลของการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ
บูรณาการกับแผนผังความคิด ที่มตี ่อความพึง
พอใจ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ
อ่าน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคาสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ผลการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก เรื่อง พันธะเคมี ที่มตี ่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชา
เคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามวัฏจักร 4 MAT
ร่วมกับผังกราฟิกในกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทยที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเขียนสะกดคา ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และเจตคติตอ่ วิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายลาน้าทวยสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

11.นายสมทัด วังคะฮาต

12.นายกิมยานนท์ วังคะฮาต

13.นางนัฎฐกานต์ เหลาแก้ว

14.นางอรุณี ศรีพั้ว

15.นางสาววราภรณ์ เขตโสภา

16.นางสาวสุวิมล ชาติชานิ

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
คณิตศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบอริยสัจ 4
ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะ
การเขียนลายไทยพืน้ ฐาน
และความพึงพอใจต่อวิชาศิลปะไทย จากการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพืน้ ฐานร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรูแ้ บบร่วมมือของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยประยุกต์การ
สอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ที่มตี ่อ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการใช้คมู่ อื การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา
ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มตี ่อความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องหลักธรรมของ
ศาสนา
ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 มี
ต่อเจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปัจจัยบางประการที่มคี วามสัมพันธ์ตอ่
จิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ ๖
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

17.นางดวงสมร เหลาราช

18.นางละมัย วงคาแก้ว

19.นางสุจติ รา วภักดิ์เพชร

20.นางปาริชาติ ชินโณ

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความ
พึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้คมู่ อื การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ร่วมกับการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ตาบลหนองสนม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้
(๕E) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ความสามารถในการคิด แก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบ ๔ MAT ร่วมกับการคิด
แบบอริยสัจ ๔ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ผลการใช้รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซี. (CIRC)
ที่มตี ่อเจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการ
อ่าน ความสามารถในการเขียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

21.นางออนอนงค์ ไพภิบาล

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน
โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนด้วย
เทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซี. (CIRC) ที่มตี ่อความพึงพอใจ
ต่อการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านหนองหอย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๑

22.นางสาววรัฏฐา ใครบุตร

23.นายพัฒนา เครือคา

24.นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต

25.นางเครือมาศ แสนตรี

26.นางภาวนา แง่มสุราช

27.นางกรกนก คาเพชร
28.นางสาววอาพาพร หงสามนุษย์

ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
การไปรษณีย์ รุน่ ที่ ๖๖ โรงเรียนการไปรษณีย์
กรุงเทพมหานคร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการสอนด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือ ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนธาตุ
นารายณ์วิทยา
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รว่ มกับเทคนิคผัง
กราฟิกที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญา
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มผี ลต่อ
ความ พึงพอใจ ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย
การศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่มี
ต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต ๒
กาลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
กาลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

