ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชือ่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาประจําเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ รองการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผู้ ที่ มี
ผลการเรี ย นครบสมบู ร ณ์ ในคราวประชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วั น ที่
7 เมษายน 2558 ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน 31 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 100
คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 19 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 150 คน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จํานวน 31 คน
2. ระดับปริญญาโท
2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จํานวน 25 คน
2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จํานวน 1 คน
2.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
จํานวน 29 คน
2.4 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 6 คน
2.5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
จํานวน 1 คน
2.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน 21 คน
2.7 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปกครอง)
จํานวน 6 คน
2.8 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารและกฏหมาย)
จํานวน 6 คน
2.9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน 1 คน
2.10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
จํานวน 2 คน
2.11 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
จํานวน 1 คน
2.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 1 คน
รวม
จํานวน 100 คน
3. ระดับปริญญาเอก
3.1 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
จํานวน 2 คน
3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน 5 คน
3.3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
จํานวน 7 คน
3.4 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
จํานวน 5 คน
รวม
จํานวน 19 คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 150 คน
รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการรับรองการสําเร็จการศึกษา ดังบัญชีแนบท้ายเอกสารนี้ โดยให้นักศึกษาผู้ที่
ได้รับอนุมัตกิ ารสําเร็จการศึกษาดังกล่าวนี้ ติดต่อขอรับเอกสารแสดงผลการศึกษา ดังนี้ 1) ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) 2) ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา
ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเอกสารทั้ง 2 รายการนี้ได้ที่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.)
กรณี ต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาติ ด ต่ อ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://regis.rmu.ac.th/registrar/
home.asp หรือโทรศัพท์ 043-712164 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
คะแนน ได้-ตก
กิต
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

4

538110150105 นางนิสากร นานรัมย์

548210150408 นางพัชฎา ทับสอน

548210150414 นางสาวสุภาพร ผลรักษา

548210150817 นายอานนท์ ศิริทรัพย์วัฒนานันท์

42

48

45

42

3.88

4.00

3.75

3.75

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในด้านการบริหารการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในวัดสุวรรณคีรีวงศ์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงพยุง
อําเภอดอนจาน จังหวัด
ได้ กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติการประชุม
วิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 36 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรม
สุนียแ์ กรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี

สภาพการดําเนินงานของครู
ประจําศูนย์บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในภาค
ได้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การดําเนินงานจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ได้ เสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตําบล จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
"สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อ
ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน"
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

การศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

5

6

7

8

9

558210150120 นายคําดี สารจันทร์

558210150510 นางสาวภัทรภร ภาวะหาญ

558210150515 นางสาวศรวณีย์ ถามูลเรศ

558210150519 นางสุภักดิ์ โยปัดทุม

558210150521 นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ์

48

42

42

42

48

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
ได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการ "นเรศวร
วิจัย" ครั้งที่ 10 : เครือข่าย
วิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน 22
- 23 กรกฎาคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.94

สภาพการพัฒนาครูของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ได้ เขต 26 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

3.94

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอแก้งคร้อ
ทองถนในเขตอาเภอแกงครอ
ได้ จังหวัดชัยภูมิ (วิทยานิพนธ์)

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

อนาคตภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ หนองกุง อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

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

อนาคตภาพการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนเอกชน
จังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

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

3.88

3.81

4.00

10

11

558210150522 นางอรวรรณ ยอดสนิท

558210150531 นายวิโรจน์ นามโส

42

48

3.88

3.88

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

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

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับการพัฒนาความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้ ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
(วิทยานิพนธ์)

วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่ 12 ฉบับที่ 59
ประจําเดือนตุลาคม ธันวาคม 2558

การพัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดดนตรีีพื้นบ้้านปีี่ภูไท
ด้วย 7 กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ได้ การเรียนรู้ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่
เข้า้
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
การปรับตัวทางสังคม ของ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

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

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท)

12

M 502120426 นายอภินันท์ โอษคลัง

57

3.69

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

13

538110180101 นางจิตราภรณ์ จํานงพิศ

48

3.89

14

15

538110180410 นางวาสนา อามาตย์

538110180415 นางอภิญญา สุรเสน

42

42

3.83

3.78

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านจับใจความ
โดยการใช้คําถามตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

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

การพัฒนาสติปัญญาโดยใช้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
วัสดุในท้องถิ่นตามแนวคิด
พหุปัญญาของเด็็กปฐมวัย
(วิทยานิพนธ์)

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

ได้

ได้

การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วิทยานิพนธ์)

16

17

18

538110180418 นางปิยวรรณ ปาโส

558210180112 นางพรทิพย์ ศรีหาคลัง

558210180209 นางนงค์รักษ์ วรชิน

42

42

42

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติครั้ง
ที่ 2 "การพัฒนาองค์ความรู้
เชิงบูรณาการสู่ประชาคม
อาเซียน" The 2nd NEU
National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3.78

ได้

3.67

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ วิชา
ภาษาไทย เรื่องการเขียนไม่
ตรงตามมาตราตัวสะกดกับ
การใช้แบบฝึกทักษะ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ได้ 3 (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

การพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียนคําที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราและไม่ตรงมาตราโดย
ใช้แผนผังความคิด
ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ได้ ร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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)
September 18-19 , 2014
at Rajabhat Maha
Sarakham University

3.83

19

20

21

558210180424 นายบพิธ วังหนองเสียว

568710180103 นางคําสอน สายคําภา

568710180109 นางธิดา โสมคํา

42

45

45

3.72

4.00

4.00

การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนสะกดคําตรง
ตามมาตราตัวสะกด โดยใช้
แผนการเรียนรู้ ประกอบ
แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการ
ได้ เรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ เรื่องทิศทาง
และแนวโน้มหลักสูตรและ
การสอนในศตวรรษที่ 21 :
หลักสูตรและการสอน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 19 - 20 มกราคม
2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาความพร้อมทาง
ภาษาด้านการฟังและการ
อ่านสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 โดยใช้นิทาน
ประกอบภาพ (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
j
Sarakham University

การพัฒนาความพร้อมด้าน
สังคม โดยใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย
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)
September 18-19 , 2014
at Rajabhat Maha
Sarakham University

ได้

ได้

22

23

24

568710180110 นางนงพงา ไชยแสง

568710180114 นางพรเพ็ญ ปลีกล่ํา

568710180116 นางพัทธวรรณ หามณี

45

48

45

4.00

4.00

4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้นร่วมกับผังความคิด
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

การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาไทย ด้านการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
แบบฝึกทักษะ (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
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA
ประกอบ แบบฝึก เรื่อง
เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(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

25

26

27

568710180122 นางสาวสายยนต์ คํามงคุณ

568710180127 นางสุ
นางสรดา
รดา โคกสีอํานวย

568710180133 นายเรืองศิลป์ วรรณสัมผัส

45

45

45

4.00

4 00
4.00

4.00

การพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
(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
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT
(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

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
โครงงาน เรื่อง การผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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

ได้

ได้
ได

28

568710180227 นายชัยมงคล บุษดี

45

4.00

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง
การปฏิบัติตนดี ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
พัฒนาจิตพิสัยของ บลูม
ประกอบชุดฝึก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่
ได้
1 (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

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก
การลบ การคูณ และการหาร
ได้ เศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทิ ยานิพิ นธ์)์

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทิ ยาลัยั
บัณฑิตเอเซีย

การประมินความแตกต่าง
ประสบการณ์และผลการ
เรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาของนักเรียนชั้น
ได้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
KWDL กับการจัดการ
เรียนรู้ปกติ (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน
2559)

การประเมินความแตกต่าง
ประสบการณ์และผลการ
เรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรดียว ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD กับการ
จัดการเรียนรู้ปกติ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

29

30

31

538110170623 นางมุกดา ไสยสิทธิ์

538110170632 นางสมมาศ ชุมสิงห์

538110170646 จ่าสิบเอกวรากรณ์ จันทะสิงห์

44

44

44

3.77

3.71

3.75

32

33

548210170303 นางกิตติพร คาระวะ

558210170108 นางสาววิลาวัลย์ แสนชนะ

44

45

รูปแบบการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมีวินัยสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ได้ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมความ สามารถ
ทางภาษาด้
านการพูดและการ
ได้
เขียน สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 : การวิจัยผสาน
วิธี (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2558 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์

สภาพการดําเนินงานชมรม
คนพิการตามโครงการฟื
โ
ื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ได้ ชุมชน ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่
เข้า้
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

3.62

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลจตุรพักตร
พิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน
ได้ จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

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

3.77

การดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนหัน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตามความคิดเห็นของ
ได้ ประชาชน (วิทยานิพนธ์)

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

3.85

3.87

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ปริญญาโท)

34

G482182110

นางสาวนาฏยา พลไชยขา

48

3.40

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

35

36

548260010114 นายเทอดศักดิ์ บัวสอน

548260010715 นายประดิษฐ์ สอนภิรมย์

63

63

37

38

39

40

548260010903 นางสาวขวัญจิตร แดงดี

548260010907 นางสาวธีรานันท์ เถาวัลดี

548260010930 นางสาวอารยา เถาวัลดี

558260010604 นางสาวจุฑารัตน์ หาสระคู

63

63

63

57

3.58

3.73

3.77

3.91

ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน เขตอําเภอนาเชือก
ได้ จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี 2557
"ท้องถิ่นอีสานในบริบท
อาเซียน" วันที่ 19 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมริวปาว
จังหวัดกาฬสินธุ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
ได้ กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

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

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บ้านในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การ
ได้ บริหารส่วนตําบลหนองแวง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

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

คุณลักษณะผู้นําขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์ชัยตาม
ความคิดเห็นของประชาชน
ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอวาปีปทุม
ได้ จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

ปัญหาการบริหารงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

41

42

558260010616 นางมยุรี สมุทรศรี

558260010711 ร้อยตํารวจโทแผนเมือง สุภาพันธ์

57

63

3.86

ได้

3.95

การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข้าราชการตํารวจ
ในพื้นที่อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จัจงหวดมหาสารคาม
งหวัดมหาสารคาม
(วิ
ได้ ทยานิพนธ์)

ปัญหาการนํานโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติของตํารวจภูธร
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

43

558460010206 พันตํารวจตรีพงษ์อนันต์ ชุบรัมย์

57

3.73

ได้

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติครั้ง
ที่ 2 "การพัฒนาองค์ความรู้
เชิงบูรณาการสู่ประชาคม
อาเซียน" The 2 nd NEU
National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิ
นานาวทยาการวจย
ทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

44

45

46

558460010207 จ่าสิบตํารวจรัชพล ห้องแซง

558460010312 พันจ่าเอกวิสิทธิศักดิ์ สุทธิเภท

558460010313 นายศุภกร นาสมบูรณ์

57

57

57

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของการนํานโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดไปปฏิบัติ ของ
ข้าราชการตํารวจกองกํากับ
การสืบสวนตํารวจภูธร
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

3.81

ได้

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

3.82

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขใน
การทํางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลกุรุคุ
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

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

ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุรุคุ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

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

3.77

ได้

ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม (วิทยานิพนธ์)

47

558460010212 นางสาวสาวิตรี คนไว

63

3.81

48

558260010714 นายวิชัย โต่นวุธ

63

3.95

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติครั้ง
ที่ 2 "การพัฒนาองค์ความรู้
เชิงบูรณาการสู่ประชาคม
อาเซียน" The NEU
National and
International Research
ได้
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ความคิดเห็นของประชาชน การประชุมวิชาการและเสนอ
ต่อการดําเนินงานด้านงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
องค์การบริหารส่วนตําบล
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
ได้ โนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
จังั หวัดั ร้อ้ ยเอ็ด็ ((วิทิ ยานิพิ นธ์์) ทียี่ ัง่ ยืนื ส่สู่เอเซีซีย" วันั ทีี่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับ
การบริการของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

49

568260010104 นางพัชรี ภูบุญอิ่ม

57

3.95

ได้

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การประชุม
วิชาการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 36 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี

50

51

568760010119 นายยสินธร อุคํา

568760010128 นายสุรชัย แสนสุข

54

54

3.75

คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกก
แดง อําเภอนิคมคําสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

3.75

แนวทางการแก้ปัญหาการให้
บริการโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

3.79

ความต้องการของประชาชน
ใ
ในการดํ
าํ เนินิ งานตาม
แผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเรือ
อําเภอนาเชือก จังหวัด
ได้ มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ปประจําํ ปี 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์ "ท้องถิ่น
อีสานในบริบทอาเซียน" วันที่
19 สิงหาคม 2557 ณ
โรงแรมริมปาว อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ปริญญาโท)

52

558260120107 นางสาวรัตน์ดา แพงคําแสน

51

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารและกฏหมาย) (ปริญญาโท)
การรับรู้สิทธิพื้นฐานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

53

54

548260130103 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี

548260130104 นางรุ่งทิพย์ ศรีดี

51

51

3.75

3.21

ได้

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

การปฏิบัติงานตามอํานาจ
วารสารสยามวิชาการ ปีที่
หน้าที่ของสมาชิกสภา
16 ฉบับที่ 27 ประจําปี
องค์การบริหารส่วนตําบลศรี การศึกษา 2558
ได้ สุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

55

56

57

58

558260130101 นางณัฐรุจา ล้านพลแสน

558260130105 นางนิวาส พรหมคําบุตร

558260130111 ดาบตํารวจนครินทร์ อุลหัสสา

558260130113 นายเดชาธร มูลโพธิ์

51

51

51

51

3.50

3.46

3.42

3.63

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียนและฝ่ายรังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัด
ได้ กาฬสินธุ์ (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

คุณภาพการให้บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การให้บริการงานจราจรของ
สถานีตํารวจภูธรเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม (ค้้นคว้้าอิิสระ)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทิ ยาการวิจิ ัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ตําบลสะแก อําเภอ
ได้ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์กับ
คุณภาพการให้บริการของ
ได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 16
ฉบับที่ 27ประจําปีการศึกษา
2558

ได้

ได้

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

59

548240140215 นางสาววันวิสาข์ หีบแก้ว

57

3.64

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)

60

548210080210 นายณะทนัน นันทพฤกษา

60

3.95

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามรูปแบบ
CoPBL ที่ส่งเสริม
ได้ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

วารสารศึกษาศาสตร์มหา
วิทยามหาสารคาม ปีที่ 9
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
2558

3.41

การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาด
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ได้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่
เข้า
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

61

M502140103 นางสาววันทนีย์ ศรีจวง

51

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

62

559210200117 นายอุดม กัสมัง

63

4.00

การพัฒนาระบบการดูแล
วารสารบริหารการศึกษา มศว
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน วารสารฉบับที่ 22 ปีที่ 11
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้ กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
ได้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
63

549260010102 นางสาวปนัดดา โพธินาม

84

3.88

64

549260010129 นายสมเชาว์ บํารุงชัย

84

4.00

65

559260010113 นางเสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

69

3.94

สัมฤทธิ์ผลของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ได้ กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

วารสารรมยสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 13 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
รูปแบบการพัฒนาชุมชน
วารสารการบริหารท้องถิ่น
ยั่งยืนภาค
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8
ได้ ของประเทศไทย
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม (วิทยานิพนธ์)
กันยายน 2558

การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสิทธุ์
ได้ (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 9
ฉบับที่ 3 (กันยายน ธันวาคม 2558)

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)
66

549230300202 นางดวงเดือน ศรีมาดี

75

4.00

รูปแบบการส่งเสริมการ
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 26
บริจาคโลหิต ของประชาชน ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2558
ได้ จงหวดรอยเอด
จังหวัดร้อยเอ็ด (วทยานพนธ)
(วิทยานิพนธ์) (เดอนกรกฎาคม
(เดือนกรกฎาคม - เดอน
เดือน
ธันวาคม)

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

67

559280020124 นายอาทิตย์ บํารุงเอื้อ

73

4.00

ชุมชนคารวะตะธรรม :
วารสารวิชาการ "รมยสาร"
กระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตและ ฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน
สังคมงาม (วิทยานิพนธ์)
กันยายน - ธันวาคม 2558
ได้
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

