ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชือ่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาประจําเดือนมกราคม
พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ที่มี
ผลการเรียนครบสมบูรณ์ ในคราวประชุมเวียนคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท จํานวน 44 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น 55 คน ดังนี้
1. ระดับปริญญาโท
1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จํานวน 14 คน
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
จํานวน 13 คน
1.3 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 7 คน
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จํานวน 1 คน
1.5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน 4 คน
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อการศึกษา จํานวน 1 คน
1.7 สาขาวิชารัฐศาสตร์
จํานวน 1 คน
1.8 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน 4 คน
รวม
จํานวน 44 คน
2. ระดับปริญญาเอก
2.1 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
จํานวน 2 คน
2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
จํานวน 2 คน
2.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน 2 คน
2.5 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
จํานวน 5 คน
รวม
จํานวน 11 คน
รวมทั้งสิน้
จํานวน 55 คน
รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ดังบัญชีแนบท้ายเอกสารนี้ โดยให้นักศึกษา
ผู้ที่ได้รับอนุมัติการสําเร็จการศึกษาดังกล่าวนี้ ติดต่อขอรับเอกสารแสดงผลการศึกษา ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา
ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเอกสารทั้ง 2 รายการนี้ได้ที่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.)
กรณีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักศึกษาติดต่อได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmu.ac.th/registrar/home.asp
หรือโทรศัพท์ 043-712164 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 มกราคม 2558
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

M502121314 นายพิพัฒน์ แน่นอุดร

521212402

นางสาวพัฒน์นรี ศรีสุข

538110150215 นายวิทยา มาศงามเมือง

49

42

42

3.68

3.64

3.83

การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงาน
ได้ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
1 (วิทยานิพนธ์)
บทบาทการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นพื้นที่การศึกษา
เขตพนพนทการศกษา
มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 2 "การ
พัพฒนาองคความรู
ฒนาองค์ความรูเ้ ชิชงบู
งบูรณา
การสู่ประชาคมอาเซียน" The
2nd NEU National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การพัฒนาการดําเนินงานด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านแก เทศบาล
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

ได้

ได้

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

4

5

6

7

8

9

538110150308 นางสาวสุกัญญา วีระจันทร์

538110150505 นางพันทอง เถาว์วันดี

538110150517 นายสรายุทธ เถาว์วันดี

538110150609 นายพิทักษ์ ดวงตะวงษ์

538110150622 นายบุญธรรม ปัทมาตร

548210150412 นางวิลาวัลย์ งามเสน่ห์

42

42

42

45

42

48

3.50

การพัฒนาครูด้านการทําวิจัย วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 12
ในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกุง ฉบับที่ 58 ประจําเดือน
เก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สํานักงาน กรกฎาคม - กันยายน 2558
ได้ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
(วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาบุคลากรในการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนบ้านวังโพน อําเภอ
ได้ โกสุมพิสัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
(วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาครูด้านการ
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพน
ได้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกึ ษา มหาสารคาม
เขต 3 (วิทยานิพนธ์)
สภาพการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
ได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
(วิทยานิพนธ์)

วารสารบริหารการศึกษา มศว
ฉบับที่ 22 ปีที่ 11 กรกฏาคมธันวาคม 2557

3.81

การบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันครบทุกคนอย่างมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน
ได้ ประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
2 (วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่
2(23) เดือนกรกฏาคมธันวาคม 2558

3.69

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา การประชุมวิชาการและเสนอ
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง ผลงานวิจัยระดับชาติและ
แปน อําเภอกมลาไสย จังหวัด ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
"นานาวิทยาการวิจยั และ
ได้
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

3.88

3.75

3.81

วารสารบริหารการศึกษา มศว
ฉบับที่ 22 ปีที่ 11 กรกฏาคมธันวาคม 2557

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม
- เมษายน 2557)

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

10

11

548210150422

นางสาวกนกกาญจน์ โพธิ์รัตน์
โส

548210150505 นางวรากร ดอกไม้

12 558210150105 นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์อนันต์

13 558210150306 นางสาวดาริกา สลัดกลาง

42

42

42

36

3.75

3.89

3.69

3.75

การบริหารตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูยน์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอคําม่วง
ได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอําเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจําปี
พ.ศ. 2557 (The National
Graduate Research
Conference 2014) ในวันที่
16 กรกฎาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความพร้้อมของสถานศึึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุ
ป มวิิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 2 "การพัฒนาองค์
ความรู้เชิงบูรณาการสู่
ประชาคมอาเซียน" The 2nd
NEU National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือน
เมษายน ถึง มิถุนายน 2561)

ได้

ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อํานาจของผู้บริหารกับ
แรงจูงใจในการทํางานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ได้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โรงเรียนอนุบาลแกดํา สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต
1 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมทางวิชาการ
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10 :
เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่
อาเซียน 22 - 23 กรกฎาคม
2557

ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน
คําที่มีอักษรนํา กลุ่มสาระการ
ได้ เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การอ่านจับใจความสําคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบพา
โ
โนรามา
ของนักั เรีียนชัั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(23) เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2558
วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(23) เดือนกรกฎาคม ธัันวาคม 2558

การพัฒนาความสามารถใน
การ คิดวิเคราะห์โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC และแผนผัง
ได้ ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง
"การดํารงชีวิตในโลกที่
เปลี่ยนแปลง" Living in
changing World ระหว่างวันที่
7 - 9 ธันวาคม 2555 ณ
โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค
จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

14

558210150504 นางน้ําเพชร ทับชา

42

3.88

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

15

538110180106 นางประไพ เสนฤทธิ์

42

3.89

16

538110180107 นางพนมวัลย์ แดงบุสดี

42

3.72

17

53811080609 นางวราภรณ์ สอนใหม่

42

3.89

การพัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์
บายศรี สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์)

18

548210180421 นางไพรวรรณ์ ปรีชาสมบัติ

ลําดับที่ รหสประจาตว
ลาดบท
รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุ
ชอ
สกลล

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

48

3.83

ได้

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได-ตก
ได้-ตก
เรือื่ ง
กิต

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทิ ยานิพิ นธ์์

19

20

558210180206 นางณภัทร์ อริยะเดช

568710180125 นางสุภัทน์ สาเทวิน

42

45

3.78

4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง
สมการและการแก้สมการ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT
ได้ (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสระลด
รูป สระเปลี่ยนรูป และ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ได้ แผนผังความคิดประกอบการ
จัดกิจกรรมแบบ 4 MAT
จดกจกรรมแบบ
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT (วิทยานิพนธ์)

21

568710180130 นางอุไรวรรณ ศรีพิมมาส

45

4.00

ได้

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

22

23

24

568710180119 นางเพียงใจ กรรณลา

568710180213 นางพันราศี ประชาโชติ

568710180202 นางกิ่งแก้ว ชํานาญจันทร์

ลําดับที่ รหสประจาตว
ลาดบท
รหัสประจําตัว

ชอ
ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

45

45

45

4.00

4.00

4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านจับใจความการเขียนสื่อ
ความและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ
Cooperative Integrated
ได้ Reading and Composition
(CIRC) (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาไทย การคิด
วิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เรื่องคําควบกล้ํา โดย
ใช้แบบฝึกมทักษะประกอบ
ใชแบบฝกมทกษะประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้น
ได้
ประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Researchh ffor Locall
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คําใหม่
การคิดวิเคราะห์ และความ
คงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดโดย
ได้ ใช้สมองเป็นฐาน (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได
ได้-ตก
เรือ่ ง
กิติ

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

25

26

27

568710180208 นางดาหวัน ยิ้มสาระ

568710180121 นางสวาท บุตระมี

568710180221 นางวิภาวิน รุ่งฤทธิ์

45

45

45

4.00

3.75

4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษา โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบผังความคิด
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4
ได้ (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านไทย
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
2 (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
S
September
b 18
18-19
19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับแผนผังมโนมติ
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative
Research for Local
Development toward the
ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

ได้

ได้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

28

29

30

31

32

538110170601 นางกมลรัตน์ พุดสีเสน

538110170628 นางรัตนา ปะระทัง

538110170636 นางสุมาลี บุญหล้า

548210170316 นางวนิดา พิมณะวัน

538110170221 นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์

44

44

44

44

44

การประเมินความความ
แตกต่างของประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และผลการเรียนเรียนรู้ เรื่อง
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการ
เรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค
STAD กับการเรียนปกติ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การประเมินความแตกต่าง
ประสบการร์การเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ เรื่องระบบย่อย
อาหารของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
กับการเรียนร้ปกต
กติ
TGT กบการเรยนรู
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
วิทยาลัย
ตุตลาคม
ลาคม 2557 ณ วทยาลย
บัณฑิตเอเซีย

3.69

ปัจจัยที่บ่งชี้การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

3.85

รุปแบบการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความมุ่งมั่นในการทํางาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้ ปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10 ตุลาคม
2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ได้ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2 (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

3.83

3.69

3.77

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

33

34

558210170206 นางสาวปาริชาต นิยมพงษ์

558210170209 นายอนุวัตร เทศศรีเมือง

56

50

3.95

4.00

ปัจจัยที่มิอิทธิต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 จังหวัดบึงกาฬ
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28
มีนาคม 2557

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการติด
เกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่
2(23) เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2558

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
เรื่อง ร่างกายของเรา ที่จัดการ
เรียนการสอนโดยวิธีสืบ
เสาะหาความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ได้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 (23) เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558

การจัดการ 7' S แมคคินซีย์ที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติการประชุม
วิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
36 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

35 548210080211 นายบุญเพ็ง นามโสม

51

3.91

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

36

548240140213 นายธนกร แข็งพิลา

57

3.77

ได้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การบริการที่ได้รับความพึง
พอใจและทัศนคติของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

3.55

ได้

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติการประชุม
วิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
36 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี

3 83
3.83

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหาร 7,S กับประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยงตาม
ความคิดเห็นของ
ได้ คณะกรรมการและเจ้า้ หน้า้ ที่ี
ได
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13 14 ธันวาคม 2557 ณ
13-14
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จริยธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
ความ สําเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูในเขตภาค
ได้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

37

38

39

548240140214 นางสาวจารุภัทร์ ยิ่งประสงค์ศักดิ 57

558240140106 นางทองภก
นางทองภัก เพชรกอง

558240140120 นางปณิตา พละกุล

57

57

3.88

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อการศึกษา (ปริญญาโท)

40

M502248104 นางสาวศรีจันทร์ ใจซื่อ

66

3.32

การพัฒนาบทเรียน
เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
Microsoft Excel สําหรับ
สําเร็จการศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ (วิทยานิพนธ์)

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การศึกษาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมู่บ้านต่อการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
ได้ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์ชัย อําเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
อิสระ)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557
"นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่เอเซีย " วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
ั ิ
ี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

41 558260120113 นางอุไร เปรมนาค

51

3.46

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

42 548260010809 นายชาญยุทธ อาษา

63

3.65

43

63

3.58

43

558260010207 นางสาวรักษ์อักษร บุตรษา

558260010210 นายการุณ จิตไพศาล

63

3.92

คุณภาพการให้บริการ
สาธารณะ ด้านงานก่อสร้าง
และซ่อมบํารุงถนนของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการวิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี
ครบ 109 ปี "การเตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อ
ก้าวสู่อาเซียน" วันที่ 19-20
ธันวาคม 2556 ณ
มหาวิทยาลัยรําไพพรรณี
มหาวทยาลยราไพพรรณ
จังหวัดจันทบรี
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การประชุมวิชาการและการ
การปกครองท้องถิ่นของ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ประชาชนในเขตเทศบาล
และระดับนานาชาติ การ
ตําบลคําใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก ประชุมวิชาการบริหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์) การศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 36 สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุ
ได้
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี

ได้

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขี้เหล็ก อําเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติการประชุม
วิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
36 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

44

558260010622 นางสาวอังคณา มะปะทา

57

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอําเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

4.00

ได้

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 2 "การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณา
การสู่ประชาคมอาเซียน" The
2nd NEU National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3.75

รูปแบบการบรหารงานกจการ
รปแบบการบริ
หารงานกิจการ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
(วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตรมหาวทยาลย
วารสารครศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (22) เดือนมกราคมมิถุนายน พ.ศ. 2558
วารสารบริหารการศึกษา มศว
วารสารฉบับที่ 22 ปีที่ 11
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

4.00

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ โรงเรียนมาตรฐานสากล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
(วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

45 5213131109

46

นายนิคม วิทาโน

559210200115 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ

66

50

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

47

48

539110180107 นายภูสิต ผาสุก

549010180104 นายขวัญชัย ขัวนา

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

66

69

4.00

3.64

การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมี
ได้ วิจารณญาณเชิงจริยธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาหลักสูตรสัมมา
อาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อ
ได้ เสริมสร้างการพึ่งตนเองของ
เกษตรกร (วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่
2(23) เดือนกรกฏาคมธันวาคม 2558
วารสารการบริหารและการ
พัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลการนํา
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองไปปฏิบัติ : กรณี
ได้ ศึกษา ผู้กู้เงินกองทุนในจังหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 9 ฉบับที่
3 เดือน กันยายน - ธันวาคม
2558

รูปแบบการพัฒนาวิทยาลัยใน
เครือเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่น
แนลเทคโนโลยีหนองคายกรุ๊ป
ได้ จํากัด ให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

49

549260010104 นางสาวภัณฑิลา น้อยเจริญ

78

4.00

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

50

51

52

5213423103 นางทัศณีย์ แสณจันทร์

5213423113

นายชาลี ประสมเพชร

549230300107 นายชัยมงคล ขัตติยะราช

78

3.90

72

3.89

84

3.83

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย วารสารช่อพะยอม ปีที่ 25
ของประชาชนในเขตหมู่บ้าน ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2557
ได้ จังหวัดอุดรธานี (วิทยานิพนธ์) (เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม)
รุปแบบการพัฒนาประสิทธิผล วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
มหาสารคาม (สาขา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ได้ ตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มกราคม - เมษายน 2559)
มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

53 559230300102 นางกมลวรรณ สาคร

72

4.00

54

72

3.88

559230300107 นางสมจิตร พรมแพน

รูปแบบการจัดการภาวะ
โภชนาการเกินของประชาชน
ได้ จังหวัดบึงกาฬ (วิทยานิพนธ์)

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2558)
รูปแบบการพัฒนาการดูผู้ป่วย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
เบาหวานที่มีน้ําตาลในเลือดสูง สุขภาพ ฉบับที่ 3 ปีที่ 7
เดือน มีนาคม 2558
ได้ และมีภาวะแทรกซ้อนทาง
หลอดเลือดในจังหวัดกาฬสินธุ์
(วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

