บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสอง :
ได้ กรณีโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 9
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2558)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

4

5112121109 นางสาวศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์

548210150607 นางสาวเอมอร โลหิต

558210150305 นางสาวชุติมันต์ ยาวะระ

548210150733 นายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา

51

42

36

42

3.68

4.00

3.81

3.69

ได้

ได้

การบริหารจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตพนทการศกษามธยมศกษา
เขต 21 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6" ก้าว
สูส่การวจยระดบโลก
ารวิจัยระดับโลก Moving
towards World Class
Research " ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558

ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่
การวิจัยระดับโลก Moving
towards World Class
Research " ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558

การศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษาขั้น
พื้นฐานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ได้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 (วทยานพนธ)
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี
มหาวทยาลยราชภฏอุ
ดรธาน

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการกการศึกษา (ปริญญาโท)

5

6

7

8

9

568210200102 นางสาวณิชรัตน์ แสงลี

568210200112 นางสุนีรัตน์ อุปพรรณ์

568210200201 นางสาวจารุวรรณ กึกก้อง

568210200212 นางสาวศิลนภา ปัญญาพิม

568210200214 นางสาวสุนิตย์ ฤทธิ์เจริญ

48

48

48

48

54

3.95

การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษา
(Symposium) ครั้งที่ 7 วัน
อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

3.95

การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแวงน่าง
อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยาย กลุ่มสาขาการศึกา
การประชุมวิชาการ พิบูล
สงครามวิจัยประจําปี พ.ศ.
2558 "สองทศวรรษราช
ภัฏพิษูลสงคราม จากท้องถิ่น
สู่อาเซียน" วันที่ 13 - 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษูลสง
คราม

3.75

ภาวะผู้นําเหนือผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "บัณฑิตสึ
กากับการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

แนวทางการพัฒนา
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สู่ประชาคมอาเซียน
(วิทยานิพนธ์)

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

ความพร้อมด้านการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน สังกัดองค์การ
ได้ บริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่
12-13 เดอน
เดือน พฤษภาคม 2558

3.95

3.70

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ
"บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนสะกดคํา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
ได้ แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค NHT
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่
12-13 เดือน พฤษภาคม 2558

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบไตรสิกขา เรื่อง
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ
ได้ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12
- 13 เดือน พฤษภาคม 2558

ผลการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบหุ่นถุงกระดาษ
เสริมสร้างคุณลักษณะด้าน
ได้ คุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัย (วิทยานิพนธ์)

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

การพัฒนาการอ่านเชิง
วิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรม
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
1 (วิทยานิพนธ์)

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

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

สาขาวิชาการบริหารจัดการกการศึกษา (ปริญญาโท)

10

568210200226 นางสาวอัจฉรียา เคแสง

48

3.90

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

11

12

13

14

548210180214 นางสาวมยุรี ดงแสง

42

558210180313 นางสาวสุปรียา เปลือยหนองแข้ 42

558210180314 นางอรอุมา บุญยก

558210180439 นางสาวมุทิตา ทวีนันท์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

42

61

3.72

3.78

3.56

3.80

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

15

16

17

568710180104 นางจิราภรณ์ มาตรา

568710180123 นางสิริกานต์ ก้อนวิมล

568710180231 นายมานพ ลาเทศ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

51

45

45

4.00

4.00

4.00

การพัฒนาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแอล.ที. สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 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

การพัฒนาความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ โดยใช้เกม
การศึกษาสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 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

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องหลักธรรมทาง
ศาสนา โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD
ประกอบบทเรียนสําเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ 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

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ได้

ได้

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

18

19

20

21

22

538110170508 นายสมบัติ ประชุมศรี

538110170618 นางพิกุล นามปัดสา

538110170706 นางสาวมุทิณี แวงแสน

538110170709 นางลัดดาวัลย์ เทพจันดา

538110170715 นางสร้อยสิรินทร์ เรืองบุญ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญ
ญญ
ญาโท)

44

44

44

53

44

3.79

3.73

3.86

3.97

3.62

การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง
งานบ้านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2559)

การประเมินความแตกต่าง
ประสบการณ์และผลการ
เรียนรู้ เรื่อง สารและการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
และการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ (วิทยานิพนธ์)

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

การสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์กล่มสาระการเรี
วเคราะหกลุ
สาระการเรยนรู
ยนร้
ได้ คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม(มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เลมปท
และสงคมศาสตร)
เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
พ.ศ. 2559)

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :
ได้ การวิจัยแบบผสานวิธี
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม(มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
พ.ศ. 2559)

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ได้ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม(มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
พ.ศ. 2559)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

23

24

548210170103 นางสาวขนิษฐา ทองสุข

568210170202 นางสาวกาญจนา ชูสกุล

54

60

การพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรม
ความมีวินัยในตนเอง สําหรับ
ได้ นักเรียนปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(23) เดือน กรกฎาคม ธันวาคม พ.ศ. 2558

3.82

การประเมินโครงการรักการ
อ่านโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
ได้ รูปแบบซิปป์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่
การวิจัยระดับโลก" วันที่ 28 29 เมษายน 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

3.90

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
ซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ
"บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" ประจําปี
การศึกษา 2558 วันที่ 29
เดือน มีนาคม พ.ศ.
พ ศ 2558 ณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บที่ยกระดับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องกฏหมายใกล้ตัวสําหรับ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่
12-13 เดือน พฤษภาคม 2558

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่
เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเรื่อง น้ํา ฟ้า และ
ได้ ดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

3.86

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

25

26

27

548210080311 นางสาวศิริวัฒนา ทองนุช

558210080103 นางสาวชิญนารถ ขยายวงศ์

60

60

558210080104 นางสาวพรรณาภรณ์ บุญชยภัช 60

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

4.00

3.95

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

28

29

30

31

558210080111 นางสาวสุปราณี ชนะบุญ

558210080112 นางสาวอรสุรางค์ จักรทุม

568510080101 นางสาวจุ
นางสาวจฑามาศ
ฑามาศ กาวไธสง

568510080102 นางสาวจุฑามาศ มีสุข

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

60

51

67

67

3.95

3.91

4 00
4.00

4.00

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วย
วิธีการสอบแบบอุปนัยเพื่อ
ยกระดับการคิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ได้ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่มี การประชุมวิชาการเสนอ
ฐานความช่วยเหลือทางการ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับชั้น
สุรินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม การประชุมวิชาการทางการ
รูปแบบซิปปา วิชาเทคโนโลยี ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
สารสนเทศ เรื่องการเขียน
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
โปรแกรมภาษาซีชาร์ปเบื้องต้น ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
สําหรับนักเรียนชั้น
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์) 21" ณ คณะครุุศาสตร์
ได้
ได
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนโดยใช้เทคนิค
เกมิฟิเคชัน สําหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ได้ อนุกูลนารี (วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ
งานวิจัยและนวัตกรรม
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
รหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

32

33

34

35

568510080103 นายชัยยศ จระเทศ

568510080104 นายธีรพล ประโสทะกัง

568510080105 นายธีระวัฒน์ หัสโก

568510080106 นายนัทวุฒิ มูลแสง

67

67

67

67

3.97

3.91

3.91

3.91

การส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ได้ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วาปีปทุม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
TGT เรื่องการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี สําหรับนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สารคามพิทยาคม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ทีท่ 21 มิมถุถยุ ายน พ.ศ. 2558

การศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม โดยการเรียนรู้
แบบผสมผสานแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT สําหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรง
เรียนบรบือวิทยาคาร
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาทักษะการทํางาน การประชุมวิชาการทางการ
เป็นทีมด้วยบทเรียนบนเว็บที่ ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะหา
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ความรู้วิชาการเขียนโปรแกรม ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
ภาษาซี สําหรับนักเรียนชั้น
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์) 21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

36

37

38

568510080107 นางสาวนารินทร์ สินทรมย์

568510080108 นายปรญญา
นายปริญญา อัอนภกด
นภักดี

568510080109 นางสาวปาริตา ดวงงาม

67

67

67

4.00

3 94
3.94

4.00

การพัฒนาความสามารถใน
การทํางานเป็นทีมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้บทเรียนบนเว็บประกอบการ
ได้ เรียนรู้แบบโครงงาน
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาทักษะการทํางาน
เป็นทีมโดยจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์วิชา IPST-MicroBOX
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ได้ ที่ 2 โรงเรียนชุุมแพศึกษา
ได
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุ
ณ ุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติตาม
รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส
(Davies) วิชาการเขียน
ได้ โปรแกรม เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาซีสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

39

568510080110 นางสาวพรพินิจ นิจสุข

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

67

3.94

การส่งเสริมความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
บทเรียนบนเว็บประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ได้ โครงงานวิชาการสร้างงาน
ด้านคอมพิวเตอร์
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

40

41

42

568510080111 นายพิชญะ
ญ โชคพล

568510080112 นางสาวมนฤทัย นามศรี

568510080113 นายวรายุทธ พลแสง

67

67

67

4.00

3.97

3.94

การส่งเสริมพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมิฟิ
เคชัน สําหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ผดุงนารี (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุ
ณ ุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา
ได้ C ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาทักษะการทํางาน
เป็นทีมโดยใช้บทเรียนแสวงรู้
บนเว็บสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย จังหวัด
ได้ ขอนแก่น (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุุณทหารลาดกระบัง วันศุุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

43

568510080114 นายวันเฉลิม โสตะวงค์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

67

3.97

การพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมด้วยบทเรียนบนเว็บ
ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่องการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบน
ได้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
รายวิชาโปรแกรมและการ
ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนชุมแพศึกษา
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

44

45

46

568510080115 นางสาวสุุมนพิชญ
ญ์ พลศรี

568510080116 นายอาทิตย์ สุริฝ้าย

568610080107 นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม

67

67

45

3.97

3.94

4.00

การส่งเสริมความสามารถด้าน
การคิดแก้ปัญหาวิชาการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้บทเรียนบนเว็บ
ได้ ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบใช้
ใ แ้ ก้ป้ ัญหาเป็ป็นฐาน
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบันั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การปฏิบัติการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบผสานผ่าน
ได้ เครือข่ายสังคงออนไลน์กรณี
เฟสบุ๊กสําหรับนักเรียน
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง : "ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่
21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์
ที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดย วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 13
ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ ฉบับที่ 60 ประจําเดือน
กระบวนการสอนแบบซินเน็ค มกราคม-มีนาคม 2559
ติกส์เพื่อส่งเสริมความคิด
ได้ สร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

47

48

568610080109 นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์

568610080114 นางสาวอุไรพร พันธ์สุภา

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

45

45

3.94

3.94

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ที่เน้นความสามารถใน
ได้ การวิเคราะห์สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
การประชุมวิชาการเสนอ
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
วิสต์ ที่บูรณาการร่วมกับ
ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ (STAD) วิชาเทคโนโลยี
สุรินทร์
สารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ปริญญาโท)

49

50

G482182120 นางศุภษร ศิลารักษ์

G482182124 นางสุรีพร กัลปดี

48

48

3.61

การพัฒนาความสามารถใน เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
การ เขียนประโยคของเด็กที่มี หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
ความบกพร่องทางการได้ยิน สาเรจการศกษา
ความบกพรองทางการไดยน
สําเร็จการศึกษา
โดยใช้สื่อนิทานแผ่นเดียว
ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

3.56

การพัฒนาความสามารถใน
การ ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ศูนย์
ได้ การศึกาพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้
กิจกรรมการพับดาว
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

4.00

ผลของน้ํามะพร้าวหมักต่อการ วารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่
เจริญเติบโตและผลผลิตของ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม ได้ ดาวเรือง (Tagetes erecta ธันวาคม 2557)
L.) พันธุ์ซอฟเวอร์เรน
(วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาโท)
51

5212254204 นางอุดมลักษณ์ นิลศิริ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารและกฏหมาย) (ปริญญาโท)

47

52

53

548260130107 นางสาววิจิตรา โพธิบัติ

548260130108 นางสาวอมรรัตน์ ไชยชนะ

51

51

3.79

3.67

ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับ
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ได้ ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค้นคว้าอิสระ)

International Conference
on Arts and Cultures in
Creative Economy Maha
Sarakham University,
Thailand, March 23-25,
2015

ประสิทธิภาพการให้บริการ
ของสํานักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวงัว
อําเภอยางตลาด จังหวัด
ได้ กาฬสินธุ์ (ค้นคว้าอิสระ)

International Conference
on Arts and Cultures in
Creative Economy Maha
Sarakham University,
Thailand, March 23-25,
2015

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการพัฒนา) (ปริญญาโท)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

54

ชื่อ - สกุล

548260140109 นางสาวอังคนา ประพาศพงษ์

54

3.63

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ความพึงพอใจของผูู้มาใช้
บริการต่อการบริการของ
ได้ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
อิสระ)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม)

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อ
การให้บริการเบี้ยยังชีพของ
เทศบาลตําบลลิ้นฟ้า อําเภอ
ได้ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่
27 มีนาคม 2558

การปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลใน
ได้ เขตอําเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่
27 มีนาคม 2558

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ปริญญาโท)

55

56

558260120204 นางสาวพ็ญศรี ไหดงยาง

558260120206 นางสาวมยุรี อุยะเอก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

51

51

3.33

3.75

57

558260010306 นางสาวธิดารัตน์ พลศรี

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

63

3.92

ความคิดเห็นของชาวนาใน
เขตพื้นที่ตําบลท่าตูม อําเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคามที่มีต่อการปฏิบัติ
ตามนโยบายรับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2555/56 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่
2 "การพัฒนาองค์ความรู้เชิง
บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน"
The NEU National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" วันที่
24 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ได้

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น
กต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

58

59

558260010323 นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง

558460010111 นายสมบูรณ์ พันธุออน

63

63

3.92

3.88

ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับ
การให้บริการของกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ได้ ภัฏมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติเรื่อง
"ผู้นําการศึกากับการการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน"
งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช
2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
จังหวัดอุบลราชธานี

ความต้องการในการได้รับ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจับระดับชาติ/
นานาชาติ ครังที่ 6 "ผลวัตการ
จัดการศึกษาในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงผ่านสู่ประชาค
อาเซียน" วันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปศษสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม

ได้

60

558460010304 นางสาวนงค์ลักษ์ โมธรรม

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

57

3.86

ได้

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
งบประมาณกับการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านค้อ อําเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 "การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณา
การสู่ประชาคมอาเซียน" The
NEU National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Intergrated
Knowledge" 24 พฤษภาคม
2557 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

61

62

63

568260010103 นางสาวปฏิมาภรณ์ อรรคนันท์

568260010106 นางสาวรุ่งนภา ภูงาแก้ว

568260010109 นางสาวศรินนา ศิริมาตย์

57

57

57

3.91

3.73

3.77

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
การดําเนินงานของศนย์
การดาเนนงานของศู
นยพฒนา
พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบล
จตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุร
ได้ พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจั
การจดการเทคโนโลยและ
ดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12
- 13 เดือน พฤษภาคม 2558

ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่
อําเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารกิจการ
สาธารณะ ครั้งที่ 2 "ชุมชน
ท้องถิ่น : พลังแห่งการปฏิรูป
ประเทศไทย" วันที่ 7 สิงหาคม
2557 ณ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้

การมีส่วนร่วมของประขาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ได้ ส่วนตําบลเขื่อน อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

64

65

568260010301 ดาบตํารวจหญิงกมลณัฐ ขัดเสริม 57

568260010118 ดาบตํารวจสําเนียง ภูคงน้ํา

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

57

3.81

3.82

เจตคติของผู้เดินทางเข้าออก
ราชอาณาจักรที่มีต่อการ
บริการของระบบในกลุ่มงาน
ตรวจหนังสือเดินทางของ
ได้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยใน
กระแสอาเซียน" 9 ธันวาคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์

การปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจชุด
ได้ ปราบปรามยาเสพติด สถานี
ตํารวจภูธรในจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

International Conference
on Arts and Cultures in
Creative Economy Maha
Sarakham University,
Thailand, March 23-25,
2015

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

66

67

68

69

568260010119 ดาบตํารวจสุระชัย กํามุชโช

568260010120 นายสุรัตน์ ศรีลาฤทธิ์

568260010123 นายณัฐกฤต ภูกลาง

568260010205 นางสาวสุภาพร พันธไชย

57

57

57

57

3.82

3.95

3.77

3.93

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การปฏิฏบัติหน้าที่งานป้องกัน
ปราบปรามของตํารวจสาย
ได้ ตรวจ 191 สถานีตํารวจภูธร
เมืองมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

International Conference
on Arts and Cultures in
Creative Economy Maha
Sarakham University,
Thailand, March 23-25,
2015

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การดําเนินงานของวัดศรีสวัสดิ์
ตําบลตลาด อําเภอเมือง
ได้ จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน พ.ศ.2558

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลในเขต
ได้ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปืที่ 27
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2559
(เดือนมกราคม - เดือน
มิถุนายน)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสํานักงาน
ได้ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน พ.ศ.2558

70

71

568260010208 นายธนเดช ทิพยวิชิน

568760010109 นางสุกันยา กอชัยศิริกุล

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

63

54

3.71

3.40

ความต้องการในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่ง
เลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12
- 13 เดือน พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลดินแดง อําเภอโนนดิน
ได้ แดง จังหวัดบุรีรัมย์
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหา
วิทยาลับขอนแก่น วันที่ 27
มีนาคม 2558

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตําบลในอําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหา
วิทยาลับขอนแก่น วันที่ 27
มีนาคม 2558

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการด้านสวัสดิการ
สังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
ได้ เทศบาลตําบลโนนดินแดง
อําเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหา
วิทยาลับขอนแก่น วันที่ 27
มีนาคม 2558

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

72

73

568760010118 นายเพิ่มพูน ทองศรี

568760010121 นายฤทธิเดช ภูจีรัง

54

54

3.40

3.63

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

74

75

558240140107 นางสาวเทียมหทัย แซ่ตั้ง

558240140134 นางคนางค
นางคนางค์ ภูถมด
มดี

57

57

3.71

3.88

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่ วารสาร "สยามวิชาการ" ปีที่
มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับ 17 ฉบับที่ 29 ประจําปี
คุณภาพการให้บริการของ
การศึกษา 2559
ได้ ธุรกิจ เวดดิ้งในจังหวัด
ขอนแก่น (วิทยานิพนธ์)
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง วารสาร "สยามวิชาการ" ปีที่
พอใจในการปฏิบัติงานความ 17 ฉบับที่ 29 ประจําปี
ภักดีต่ององค์กรกับ
การศึกษา 2559
ได ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ได้
ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

76

D502131103 นายจิตติ เสือสา

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

66

3.75

การพัฒนารูปแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ได้ อุบลราชธานี เขต 3
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2559)

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

77

78

79

80

559210200104 นางสุจิตรา ไชโยแสง

559210200111 นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์

559210200114 นายไพวัล ไชยทองศรี

559210200116 นายสุรชิน วิเศษลา

60

60

63

60

3.93

3.93

รูปแบบการระดมทุนทางสังคม
เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวอทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุศยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม
2559)

แนวทางการพััฒนาอุทยานการ วารสารวิจิ ัยทางการศึกึ ษา ปีที ี่
เรียนรู้มหาสารคาม สู่องค์การ 10 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2558แห่งการเรียนรู้ที่มี
มกราคม 2559
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ
ได้ บริหารเชิงดุลยภาพ
(Banlanced Scorecard :
BSC) (วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาตัวบ่งชี้การทํางาน
เป็นทีมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(24) เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2559

3.86

ได้

3.93

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุข
ของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
ได้ (วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(24) เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2559

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวพุทธวิธีการสอนเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมนิสิต
ได้ คณะครุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ได
จุฬาลงการณราชวิทยาลัย
(วิทยานิพนธ์)

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินมร์ ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมมิถิ ุนายน 2558

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

81

549210180115 พระณฐพนธ
พระณัฐพนธ์ ชอบม
ชอบมี

66

3 64
3.64

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
82

549260010132 นายสมหมาย กลางหิน

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

72

3.88

คุณภาพการบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ได้ ตําบล จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 8 ณ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
กาฬสินธุ์

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
83

84

559260010102 นางเขมิกา นุ่มพุ่ม

69

559260010129 นายศิริเทพ วีระภัทรกุล

75

3.88

3.88

รูปแบบการพัฒนาศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
ได้ การศึกษาตามอัฐยาศัยอําเภอ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมเมษายน 2559

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
มีผลต่อการดําเนินงานของ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน
มิถุนายน - กันยายน 2560
ได้ เทศบาลตําบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ (ปริญญาเอก)

85

559280020110 นายทรงศักดิ์ ภูขามคม

73

4.00

กลุ่มอาชีพบนฐานความ
วารสารการบัญชีและการ
ใกล้ชิดทางสังคม (วิทยานิพนธ์) จัดการ คณะการบัญชีและ
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ได้
มหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม - กันยายน
พ.ศ. 2558

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
ได้-ตก
กิต น
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

548210150703 นางสาวธิดารัตน์ สุจิตตกุล

558210150410 นางเรวดี ภูชมศรี

48

42

การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนระดับ ปวช.1
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ได้ (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 9
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2558)

การพัฒนาครูในด้านงาน
เสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลคําใหญ่ อําเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
(วิทยานิพนธ์)
(วทยานพนธ)

3.81

ได้

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

3.89

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียนระดับ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สํานักงานคณะกรรมการการ
ได้ อาชีวศึกษา (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยในการแส
อาเซียน" วันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์

3.69

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

3

568210200123 ว่าที่ร้อยตรีลําปาง พันธ์เพชร 51

่

ิ

ิ

์ ้

้ ิ

ี ิ ์

ิั

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

4

568210200216 นางสาวพัชรชนก ไร่วิบูลย์

54

3.85

ความพร้อมในการก้าวสุ่
ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ เรื่องทิศทาง
และแนวโน้มหลักสูตรและการ
สอนในศตวรรษที่ 21 :
หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม
2558 ณ คณะศึกษาษสาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักร 5E โดยใช้
บทเรียนบนเครือข่ายเป็นสื่อ
ประกอบการเรียน วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบ
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
กล่มสาระการเรยนรู
สาระการเรียนร้การงาน
ได้ กลุ
ได
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 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

การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อ
การเรียนรู้การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ค้นคว้าอิสระ)

The 10th National
Conference on Computing
and Information
Teahnology at King
Mongkut's University of
Technology North Bankok
Phuket, Thailand at 10th
National Conference on
Computing and
Information Tehnology 8th
- 9th May 2014 at NCCIT
2014, Phuket

ได้

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

5

558210180308 นางชนกนนท
นางชนกนันท์ วเศษนนท
วิเศษนันท์

42

3 67
3.67

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

6

M502144121 นายสิทธิพร อิทธสมบัติ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว
ิ

ิ

์ ึ

ิ

ชื่อ - สกุล
โ

48

3.60

ได้

หน่วย คะแน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
ได้-ตก
กิต น
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์

7

8

9

538170100203 นางสาวดวงเนตร ยศคําลือ

538170100213 นางสาวเสาวณี ขันติโล

568610080111 นางสาวอังคณา แนบสําโรง

48

48

45

3.71

3.83

4.00

การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี
เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา
แอพพลิเคชั่น เรื่อง รูปทรง
เรขาคณิต (ค้นคว้าอิสระ)

The 10th National
Conference on Computing
and Information
Teahnology at King
Mongkut's University of
Technology North Bankok
Phuket, Thailand at 10th
National Conference on
Computing and
Information Tehnology 8th
- 9th May 2014 at NCCIT
2014, Phuket

การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี
เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพ
พลิเคชัน เรื่อง จํานวนนับ
(ค้นคว้าอิสระ)

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

ได้

ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิด
ได้ วิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์

การประเมินความแตกต่าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์กับการจัดการเรียนรู้ปกติ
(วิทยานิพนธ์)

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

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

10

538110170110 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู

44

3.67

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
ได้-ตก
กิต น
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

11

12

538110170518 นายชาญชัย สุดสะอาด

538110170616 นางพวงผกา ศักดิ์คําดวง

44

52

3.79

การสร้างเครื่องมือประเมินงาน
เกษตร เรื่อง การปลูกผักสวนครัว
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ได้ และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

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

3.96

การพัฒนาแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2558 วันที่ 23
มกราคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาโท)
13

5212254204 นางอุดมลักษณ์ นิลศิริ

45

4.00

ผลของน้ํามะพร้าวหมักต่อการ วารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่
ฎ เจริญเติบโตและผลผลิตของ
11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
ได้ ดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ธันวาคม 2557)
พันธุ์ซอฟเวอร์เรน (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

14

5212144614 นายกฤษณะพงษ์ สงคง

57

3.58

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การ
ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการ
ได้ เรียนรู้ ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12
- 13 เดือน พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลโนนดิน
ได้ แดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่
27 มีนาคม 2558

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

15

่

568760010124 นายสมชัย กอชัยศิริกุล

่

54

3.40

หน่วย คะแน

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย

16

549210200123 นายศิริพงษ์ วีระภัทรกุล

75

3.94

รูปแบบการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ได้ ในเขตอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการ "รมยสาร"
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ 14
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2559

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์
โดยใช้วิธีปฏิบัติตามหลักการ
ได้ วิปัสสนากรรมฐานสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์)

"วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผล
การดําเนินงานโครงการพัฒนา
ได้ ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
(SML) ของจังหวัดยโสธร
(วิทยานิพนธ์)
(วทยานพนธ)
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาค
ได้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 63
ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2558

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

17

549210180120 พระสิทธิชัย เดชกุลรัมย์

66

3.64

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)
18

19

D502423123 นายยุทธนา ยุพฤทธิ์

549230300113 นายวิทยา วรชิน

69

33

3.64

3.88

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม มิถุนายน 2559)

