บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรมของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วง
ได้ ชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 2 (วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่
เข้า
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ได้ 3/1 โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (เดือน
กรกฏาคม-เดือนธันวาคม)

การศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการใน
สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น

การพัฒนาครูในการจัดทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝาง
วิทยา สังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12
- 13 เดือนพฤษภาคม 2558

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

M502121311 ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์ ทองแท้

538110150507 นางร่
นางรุ่งทิวา วงษ์ปัญญา

558210150511 นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมา

49

42

42

3.64

33.63
63

3.94

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

4

568210200126 นายสงวนศักดิ์ อาสาทํา

42

3.95

2

5

568210200303 นางสาวดารา โลหากาศ

42

4.00

การจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ได้ ส่วนจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม วันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาตัวบ่งชี้
ความสามารถในการคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้ ตอนต้น (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม - เมษายน
2558)

ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อ
ความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุสรรค (AQ) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2558

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
ได้ เสาะหาความรู้ 5 ขั้น และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนา
สู่การบริหารองค์กรในยุค
ดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 27-28
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ
โรงแรมศรีลําดวน จังหวัด
ศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2558

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

6

7

8

5212126507 นายรัชชานนท์ ภูผิวขํา

538110170101 นางสาวกมลพร แสนพิพิธ

538110170619 นางไพรินทร์ งามแสง

44

44

44

3.63

3.73

3.62

3

9

10

538110170624 นางยุพาพร ก้านจักร

538110170634 นางสุภาภรณ์ อนันเต่า

44

44

3.54

3.71

การพัฒนาแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมุ่งมั่นในการทํางาน
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 2
"การวิจัยและพัฒนาสู่การ
บริหารองค์กรในยุคดิจิตอล
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน
พ.ศ.2558 ณ โรงแรมศรี
ลําดวน จังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนากิจกรรมการสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ภายใน
โรงเรียนจันทรเบกษาอนุสรณ์
ได้ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนา
สู่การบริหารองค์กรในยุค
ดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 27-28
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ
โรงแรมศรีลําดวน จังหวัด
ศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน
พ ศ 2558
พ.ศ.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

11

538170100302 นางจิตรา ศรีสารคาม

51

3.96

ได้

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (ค้นคว้าอิสระ)

Rajabhat Maha Sarakham
University The 3rd
International Conferent
on Sciences and Social
Sciences 2013 : Research
and Development for
Sustainable life Quality
on july 18-19, 2013

4

12

13

538170100307 นางอมรรัตน์ นินทราช

568610080115 นายชนะวงศ์ มุ่งชู

51

45

3.88

3.89

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสืบ
ได้ เสาะหาความรู้ (5E) (ค้นคว้า
อิสระ)

Rajabhat Maha Sarakham
University The 3rd
International Conferent
on Sciences and Social
Sciences 2013 : Research
and Development for
Sustainable life Quality
on july 18-19, 2013

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
แบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื่อง การสร้างเว็บ
ได้ เพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงห
คม 2559)

สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษากับภูมิปัญญาไทย) (ปริญญาโท)
14

M492301202 นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ

48

3.61

วรรณกรรมเพลง เทพอุบล เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่
เพชรอุบลในสี่ทศวรรษ (พ.ศ. เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อ
ได้ 2511-2551) (วิทยานิพนธ์) ขอสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริญญาโท)

15

548230180105 นางศิริลักษณ์ หาชื่น

48

3.40

กลวิธีทางภาของบทผญาใน วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27
ชุมชนโคกนาดี (วิทยานิพนธ์) ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ได้
ธันวาคม)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

16

558240140133 Miss Nguyen Thi Kim Chi 57

3.67

ส่วนประสมทางการตลาดของ
การท่องเที่ยวภาคกลาง
ประเทศเวียดนามและการ
ตัดสินใจใช้บริการของ
ได้ นักท่องเที่ยวไทย (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน พ.ศ.2558 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น

5
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)
สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

17

558460010210 นายอภิรัฐ โกษาแสง

63

3.69

ได้

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

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

18

19

20

21

558260120207 นางอรวรรณ บุญประสงค์

558260120208 นางอริสรา สายวังจิตต์

558260120210 นายแทน รอเสนา

51

51

51

568260120209 นางสาวอชิรญาณ ภูครองนาค 45

3.63

3.54

3.13

3.33

การมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บ้านในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองโก อําเภอบรบือ
ได้ จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
อิสระ)

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่
27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร
เรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การมี่สวนร่วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่ง
ได้ เลิงจาน อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2558 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของ
สํานักงานเจ้าท่าภุมิภาค
สาขายโสธร (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่
27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร
เรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ วารสารความหลากหลายทาง
ขั้นตอนการจ่ายสงเคราะห์ วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรม
เบี้ยยังชีพ ของเทศบาล
ศาสตร์ มหาวิทยลัย
ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด มหาสารคาม วารสารปีที่ 14
ได้
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค้นคว้าอิสระ) ฉบับที่ 33 ประจําเดือน
กันยายน - ธันวาคม 2558

6
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

22

5113131112 นายเมธา สีหานาท

69

3.93

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
คุณภาพสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
ได้ (วิทยานิพนธ์)

3.83

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ วารสารศึกษาศาสตร์
ด้านไอซีทีของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 11 ฉบับที่ 1 มกราคม สํานักงานคณะกรรมการ
มีนาคม 2560
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2559)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

23

24

5213144115 นายปราโมทย์ วังสะอาด

5213144120 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์

72

72

3.92

รูปแบบการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
ได้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (วิทยานิพนธ์)

วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่
11 ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2560

ตัวเเบบการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ได้ ในเขตตรวจราชการที่ 10
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(วิทยานิพนธ์)

วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยลัย
มหาสารคาม วารสารปีที่ 14
ฉบับที่ 32 ประจําเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

25

26

549260010119 นายบุญเหลือ บุบผามาลา

569260010125 นายพลภัทร ช่างสากล

78

57

3.94

3 89

รูปแบบการพัฒนา
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ประสิทธิผลการดําเนินงาน ปริทรรศน์ ปีที่ ฉบับพิเศษ
ได้ ของเทศบาลตําบลในเขตภาค ประจําเดือน พฤษภาคม -

7

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 (เพิ่มเติม)
ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่ว คะแน
ได้-ตก
ยกิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)
การบริหารการควบคุม
ภายในของโรงเรียนบ้านห้วย
หินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
(วิทยานิพนธ์)

1

538110150610 นายวิมาน รถหามแห

42 3.81

2

548210150320 นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์

42 3.88

3

558210150520 นางแสงเดือน อันทะลัย

42 3.88

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 1 ณ คณะ
ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่
12 - 13 เดือน พฤษภาคม
2558
การบริหารโรงเรียนแกนนํา การประชุมวิชาการ
การเรียนร่วม สํานักงานเขต ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
ได้ ร้อยเอ็ด เขต 1 (วิทยานิพนธ์) จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน 2558
ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 13-14
ธันวาคม 2557 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

5

6

7

548210180228 นายจักรพงษ์ ธุระทํา

42 3.44

558210180110 นางสาวดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ 61 3.64

558210180214 นางสาวพิรุณรักษ์ พลหล้า

558210180421 นางอาทิตยา พันธุ

59 3.42

42 3.83

การพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD
ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง
ได้ อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
พ.ศ. 2558 (National and
International Research
Conference 2015 : NIRC
2015) ในวันศุกร์ที่ 23
มกราคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ประกอบเกมของ
ชุมชนภาจีน โรงเรียนอนุบาล
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2
"งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 ณ ห้องประชุมสีทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

การพัฒนาความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษและ
ความรู้ด้านคําศัพท์โดยใช้
ได้ กิจกรรมเพลง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน 2558

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อาชีพการเจียระไนพลอย
สําหรับกลุ่มเกษตรกรบ้าน
หนองเหล็ก ตําบลดงเมือง
อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

8

9

10

568710180115 นางพวงพยอม รอดจู

568710180126 นางสาวสุภาณี ศรีมงคล

568710180201 นายก้อนทอง ปะธิโก

45 4.00

45 4.00

45 4.00

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง
ทัศนศิลป์สร้างสรรค์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

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

การพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุด อะเมซิ่งเมืองเลย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

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

การพัฒนาการอ่านและการ
เขียนคําที่ประสมด้วยสระโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

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

ได้

11 568710180222 นางศิริพร จันทะเลิศ

12

568710180224 นางสุดาพร เอกา

45 4.00

45 4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการอ่านและการ
เขียนสะกดคําแม่ ก.กา โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ
ประกอบแบบฝึก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
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
เรียน เรื่อง คําควบกล้ํา โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD
ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2

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

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

13 558210170301 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

53 3.97

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษาบึงกาฬ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 15 วันที่
23 กรกฎาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

14 568610080117 นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์

45 3.89

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปํญหา สําหรับการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้ ด้วยโปรแกรมจําลอง
เหตุการณ์หุ่นยนต์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2559)

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของสํานัก
ทะเบียน อําเภอกันทรวิชัย
ได้ จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
อิสระ)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560
(เดือนมกราคม - เดือน
มิถุนายน)

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
ได้
(วิทยานิพนธ์)

งานมหกรรมวิชาการทาง
สังคมศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี การศึกษา 2557
และโครงการเผยแพร่
ความรู ้วนั รัฐธรรมนูญ วันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ (วิทยานิพนธ์)

งานมหกรรมวิชาการทาง
สังคมศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี การศึกษา 2557
และโครงการเผยแพร่
ความรู ้วนั รัฐธรรมนูญ วันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( ปริญญาโท)

15 558260120301 นางนุชิดา ทับศรี

51 3.38

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

16

17

568260010401 นางสาวกฤษณา ช่างสากล

568260010406 นางสาววิราวรรณ มิทาํ มา

57

57

3.88

3.88

ได้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

18 539170100213 นายอภิชาติ เหล็กดี

78 3.94

การพัฒนากิจกรรมค่ายอาสา
โดยใช้วัฎจักร PAOR เพื่อการ
เรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวี สําหรับ
ได้ โรงเรียนขนาดเล็กเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2560

ห้องเรียนของคนหลายวัย
(วิทยานิพนธ์)

วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่
12 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2559

ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรชาติ
พันธุ์ภูไทร่วมสมัย กรณีศึกษา
กลุ่มชาวภูไทเขาวง ตําบลคุ้ม
ได้ เก่า อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับ
วิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่
10 ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2559

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

19 559280020107 นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์

20 559280020112 นายธีระชาติ จิตระวัง

63 4.00

63 4.00

ได้

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

