บัญชีรายชือ่ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
อนุมัติวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชือ่ - สกุล

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

G472121638 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก

49

3.75

แนวทางพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขยาย
ได้ โอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
หลักเกณฑ์การตีพมิ พ์เพือ่ ขอสาเร็จ
การศึกษา

รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช

การพัฒนาผู้ดแู ลเด็กด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลนาทัน อาเภอคาม่วง
ได้
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.จาเนียร พลหาญ
รศ.สมชาย วงศ์เกษม

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

2

538110150305 นางดวงจิตร สมสวย

42

3.69

3

578210200306 นางสาวนุชิดา สุวแพทย์

48

3.90

4

588210200131 นางชนากานต์ กาหลง

48

4.00

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

9th International Conference on ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
Educational Research
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
"Chalenging Education for Future
Change", November 12-15 2016
Faculty of Education Khon Kaen
University
สภาพและแนวทางการพัฒนาการ รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตสึกษา
อ.ดร.ปองภพ ภูจอมจิตร
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 9 ประจาปี
ได้ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 2560 วันที่ 29 เมษายน 2560ณ
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
(วิทยานิพนธ์)
อุบลราชธานี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) (แผนวิชาชีพครู)

5

578210520143 ว่าทีร่ ้อยตรีอรรถวัตร ทิพยเลิศ

58

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัตกิ ตี า้ ร์
ได้ ตามแนวคิดของเดวี่ส์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศลิ ปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

3.60

การศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ได้ ใช้กจิ กรรมบาร์โมเดล (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.ดร.รามนรี นนทภา
ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจยั รับใช้
อ.ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
สังคม" เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3.84

การศึกษาระดับความคิดทาง
เรขาคณิตกับการแก้ปัญหาทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.วิจติ รา โสเพ็ง
สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.28

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) (แผนวิชาชีพครู)

6

7

578010510105 นางสาวจิรนันท์ วารีบ่อ

588010510103 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมราษฎร์

73

73

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

8

9

10

11

12

13

ชือ่ - สกุล

588010510104 นางสาวเจนจิรา ศรีหานนท์

588010510111 นางสาวเบ็ญจวรรณ ถานอาจนา

588010510113 นางสาวปัญญาภรณ์ ชุมสวัสดิ์

588010510122 นางสาวอริยา ยงประพัฒน์

588010510124 นายกฤษณัฐ วงษ์สุวรรณ

588010510125 นายโกมินทร์ บุญชู

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

70

70

70

70

70

70

3.80

3.80

3.84

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

การศึกษาการกากับตนเอง
(Self-Rerulation) และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
ได้ (Self-Efficacy) ทีม่ ีตอ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.นงลักษณ์ จิรเมธาภัทร
สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาการตระหนักรู้ในตนเอง
(Self-Awareness) และความมีวินัย
ในตนเอง (Self-Discipline) ทีม่ ีตอ่
ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิต รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้วย SOLO Model ของนักเรียน
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.วิจติ รา โสเพ็ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์) สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมือ่ วันที่ 4
ได้
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาวิธีคดิ เลขในใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.วินทิตา ทะลาสี
สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.87

ได้

3.84

การศึกษาความวิตกกังวลในการ
เรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการ
คิดเชิง อภิปัญญาในทีม่ ีตอ่ การ
ได้ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.นงลักษณ์ จิรเมธาภัทร
สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาการกากับตนเอง
(Self-Rerulation) และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
(Self-Efficacy) ทีม่ ีตอ่ ความวิตก
ได้ กังวลในการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ และ
อ.ดร.นงลักษณ์ จิรเมธาภัทร
สิ่งประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.87

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท)

14

5112120105 นางสาวทิพย์วัลย์ วีรศักดิ์

51

3.73

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ ปีที่ 14 รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์
โดยกระบวนการกระจ่างค่านิยม
ฉบับที่ 2(27) เดือน กรกฎาคม ผศ.ดรไพศาล วรคา
เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ธันวาคม 2560) ISSN : 1685 - 2699
ได้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท) (แผนวิชาชีพครู)
ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชือ่ - สกุล

การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเพือ่ แสริมสร้างทักษะ
พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย (วิทยานิพนธ์)

15

16

578210180105 นางสาวบุษบา มิง่ ไธสง

578210520145 นายศักรินทร์ สวัสดิเ์ อือ้

45

58

3.89

3.51

ได้

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

The 6th International Conference ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
on Sciences and Social Sciences อ.ดร.สมปอง ศรีกลั ยา
2016 International Conference
on Sciences and Socal; Sciences
2016 : Mutual Community
Enggagement toward Global
Understanding and Sustainable
Well-being (ICSSS 2016)
September 22-23,2016 at
Rajabhat Maha Sarakham
University.

ผลการดาเนินงานหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวิถอี สี านของ
ได้ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกลุ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารศึกษาศาสตร์
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ฉบับวิจยั บัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่
2 (เมษายน - มิถนุ ายน 2560) ISSN
: 1905 - 9574

การพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพือ่ ฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤศเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้กจิ กรรมสแคฟโฟนดิงตาม
กระบวนการของกิบบอนส์ ของ
ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 2
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการเล่น
ฟุตบอล โดยใช้ชดุ กิจกรรมการ
เรียนรู้ทเี่ น้นทักษะปฏิบัติ ชั้น
ได้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกลั ยา
ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจยั ใช้
องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" วันที่ 7
มิถนุ ายน 2559 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

17

18

19

20

21

548210180213 นางสาวมณีรัตน์ ภูทะวัง

548210180506 นางสาวธัญลักษณ์ ชิณวงศ์

558210180427 นายภาณุมาศ หอมกลิ่น

578210520132 นางสาวธันยนันท์ อ่อนหนองหว้า

568210180201 นางขนิษฐา เตชะนอก

42

42

61

58

47

3.67

3.78

3.63

3.90

3.90

อ.ดร.สมปอง สรีกลั ยา
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติ
เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.ภูษติ บุญทองเถิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของบัณฑิต
ไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนววัฏ
จักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง โมเมนตัม
และการชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
อ.ดร.สมปอง ศรีกลั ยา
นาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ผศ.ดร.ภูษติ บุญทองเถิง
ประจาปี 2560 หัวข้อ "การวิจยั เพือ่
สร้างองค์ความรู้สู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ
อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี

ได้

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

22

23

24

ชือ่ - สกุล

568210180230 นางไอลัดดา ปามุทา

588210180102 นางชื่นจิต สุระนาถ

588210180103 นางจันทรัสม์ บุบผา

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

47

45

45

3.84

4.00

4.00

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ
คงทนทางการเรียนโดยใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่ม
ได้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
เสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
ได้ จัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบ
แผนผัง Four Squares
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ได้ ใช้การจัดการเยนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้คาถาม
ระดับสูง (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.ภูษติ บุญทองเถิง
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

25

26

27

28

548210170108 นางสาวประกาย เชื้อนิจ

578210170208 นางสาวภักดิว์ ดี รักษาบุญ

588210170202 นางชไมพร พจน์พงษ์

588210170203 นางสาวชารดา จิตต์อามาตย์

45

42

42

42

3.80

3.88

3.90

3.94

ได้

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียน วิชาเคมีเรื่อง
ปริมาณสัมพันธ์สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ วุยกระเดื่อง
เสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
เข้าใจการอ่านภาษาไทย สาหรับ
ประจาปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลู ศักดิ์
2559 ณ มหาวิทยาลัยภาค
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิจยั และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ สาหรับนักเรียนชั้น
ได้ ประถมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประเมินโครงการสถานศึกา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลัก
ได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรยน
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จังหวัดหนองคาย
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

29

30

31

32

33

34

35

ชือ่ - สกุล

588210170206 นางปริญฎา อุน่ วิเศษ

588210170207 นางวิไลลักษณ์ ไชยอาจ

588210170208 ว่าทีร่ ้อยตรีวิไลลักษณ์ ไร่ไสว

588210170209 นางสนธยา บุตรสาระ

588210170210 นางสุภาพร พันเหลา

588210170211 นางสาวอริญรดา ฝ่ายเป็น

588210170212 นายธนภณ อุน่ วิเศษ

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

42

42

42

42

42

42

42

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

การวิจยั และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
สืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พชื
ได้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ
ได้ SQ4R สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความ
บกพร่องทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวนและการ
ได้ ลบจานวนนับทีม่ ีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100,000 สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.94

การวิจยั และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรวาล
และอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้น
ได้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.94

การวิจยั เพือ่ พัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.94

3.94

3.90

3.90

4.00

การวิจยั และพัฒนาชุดฝึกทักษะการ รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อ่านภาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
ได้ (วิทยานิพนธ์)
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวิจยั และพัฒนากิจกรรมการรัยน
รู้วิชาฟิสกิ ส์ เรื่อง ความร้อน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
การวัดผล ประเมินผลและวิจยั สัมพันธ์ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ปริญญาโท)
การพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้
edmodo เพือ่ การเรียนการสอน
(ค้นคว้าอิสระ)

36

538170188310 นายนาถดนัย โชติจารัส

51

3.77

ได้

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

37

38

39

40

ชือ่ - สกุล

538170100108 นายไพโรจน์ ด้านเนาลา

548010080108 นายธนากฤต นามบุญเรือง

558210080129 นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ์อารีกลุ

558210080207 นางศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

63

60

57

60

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

3.38

ได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นตอนวิธี
ทางคอมพิวเตอร์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
สารสนเทศ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 7 - 8
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

3.86

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
รูปแบบการสอนคอนสตรัคติวิสต์ที่
ได้ ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ วิชาการ
โฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

กการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ตามวัฎจักร 5E ทีส่ ง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
ได้ เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
(กันยายน - ธันวาคม 2561) ISSN :
1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิสซึ่งวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ ด้านการจัดการสานักงาน
ได้ อัตโนมัติ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการทางการ ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลู ศักดิ์
ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th
National Symposium on
Education 2017 วันที่ 8 - 9
มกราคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
หลักเกณฑ์การตีพมิ พ์เพือ่ ขอสาเร็จ
การศึกษา

ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อ.ปรีดา เพียรอดวงษ์
อ.ขุนเพชร ใจปันทา

3.34

การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบ
ผสานบนระบบเครือข่ายทางสังคม
วิชาผสมจิตวิทยาและการแนะแนว
ได้ สาหรับครู สาหรับนักเรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

4.00

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
ได้ อาหาร จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
หลักเกณฑ์การตีพมิ พ์เพือ่ ขอสาเร็จ
การศึกษา

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก

3.91

3.95

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ปริญญาโท)

41

G492125102 นางสาวจันทิรา สะอาดดี

53

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปริญญาโท)
42

G492322101 นางอุดม อาจศิริ

45

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาโท)
การพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์
ต้นแบบสาหรับหน่วยงานทาง
การศึกษา (วิทยานิพนธ์)

43

588270080103 นายภัทรพงษ์ อักษร

54

3.85

ได้

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
อ.ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ
ครั้งที่ 3 The 3rd National
สกลนคร
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชือ่ - สกุล

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

44

568260120304 นายอุทัย ศิริภกั ดิ์

51

3.29

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 3 The 3rd National
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
ได้
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
ข้าราชการ สานักงานทีด่ นิ จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

45

46

47

48

49

558260130106 นางพิชญาภา แก้วไกรสร

558260120116 นายณัฐวุฒิ วะทา

568260120121 นายวรินทร ศรีแนน

568260120123 นายสมเชาว์ ภูพลผัน

568260120211 นายณัฐพล ไชยทอง

51

51

51

51

51

3.25

ได้

3.21

การมีสว่ นร่วมของประชาคมหมู่บ้าน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลตาบลเมืองบัว อาเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ (ค้นคว้าอิสระ)

3.13

3.29

3.25

568260120213 นายประยงค์ ภูสุโคตร

51

3.42

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.วาสนา บรรลือหาญ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

การปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่
ตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เหล่
า
ไฮงาม
และองค์
ก
ารบริ
ห
าร
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ได้
ส่วนตาบลสมสะอาด อาเภอกุฉิ
นาราย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค้นคว้า
อิสระ)
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนน
ได้ สูง อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
(ค้นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต
3 อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
(ค้
ได้ นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.วาสนา บรรลือหาญ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรเทศบาลตาบลโกสุมพิสยั
อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

50

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานา
วิทยาการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ ั่งยืนสู่เอเซีย" เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ขอนแก่น

ได้

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ อ.ปรียานุช วัฒนกูล
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชือ่ - สกุล

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

51

52

53

54

55

558260010619 นางสาวสุภาพร เตียงงา

558260010621 นางสาวอรวรรณ โคตุนันท์

568260010602 เบญจมาภรณ์ ยอดวงกอง

568260010605 นางอัจฉรา ภูเด่นไสย์

568260010606 นายรัฐพงศ์ ภูเด่นไสย์

57

57

57

57

57

3.82

3.64

3.82

3.86

3.77

ความคิดเห็นของผู้เอาประกันภัย
รถยนต์ตอ่ การให้บริการของบริษัทิ
สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
ได้ สาขาร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
7 ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
28 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
การดาเนินงานตามหลักทศธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคก
ได้ สว่าง อาเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ อัมพร รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
7 ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
28 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สงิ ห์
จัดทาแผนพัฒนาตาบลขององค์การ ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ได้ บริหารส่วนตาบลโคกเครือ อาเภอ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ ในเขตอาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สงิ ห์
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์การเกษตรอาเภอ
ได้ ยางตลาดตามความคิดเห็นของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย อัมพร
ราชภัฏมหาสารคาม

การปฏิบัตงิ านตามอานาจหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอกันทร
วิชยั จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

56

57

578262090102 นางนงนุช โพธิ์สาน

578262090113 นางสาววันณปภา สุขจันทร์

57

57

3.73

ได้

3.86

ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
การดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสัน
ป่าตอง อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

58

578262090131 จ่าเอกสุธวัฒน์ เทีย่ งดีฤทธิ์

57

3.86

ได้

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สงิ ห์
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
ครั้งที่ 3 The 3rd National
อัมพร
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สงิ ห์
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

59

60

61

62

ชือ่ - สกุล

578262090209 นางอิสรา เส็งคาปาน

578262090404 นางปณิชา สาราจันทร์

588262090106 นางสาววรรณิศา ภูบุญมา

588262090202 นายบุรฉัตร จันทร์แดง

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

60

57

57

63

3.85

4.00

3.91

การตัดสินใจเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในพืน้ ทีต่ าบล
จุมพล อาเภอโพนพิสยั จังหวัด
ได้ หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

รายงานการนาเสนอผลงานวิจยั
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุธนิ ี อัตถากร
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 15-16 ตุลาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ าน
รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชน ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
ราชภัฏมหาสารคาม
การดาเนินชีวิตตามวิถพี อเพียงของ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ประชาชนในเขตตาบลยางตลาด
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ได้ อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
(วิทยานิพนธ์)
ราชภัฏมหาสารคาม

3.89

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยา
เสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ได้ ตอนต้น โรงเรียนดงหลวงวิทยา
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ อัมพร ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

3.85

ความพึงพอใจของนักศึกษาภาค
พิเศษ ทีม่ ีตอ่ การให้บริการงาน
ได้ ทะเบียนของสานักสง่สเริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จนั ทร์
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
จังหวัดยโสธร รองรับการเปิด
ได้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จนั ทน์
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท)

63

64

65

588262080102 นางสาวกิตติยา อ่อนศรี

588262080104 นายเสกสรรค์ จิตพงษ์

588262080203 นายนวภัทร โตสุวรรณ

54

54

54

3.95

3.96

วัด พระสงฆ์กบั การพัฒนาชุมชน
กรณีศกึ ษาวัดป่าหนองชาด ตาบล
ดอนเงิน อาเภอเซียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศยั
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 3 The 3rd National
Conference on Teahnology and
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ภาษาพาดปกนิตยสารรายสัปดาห์
วิเคราะห์แนวการเมืองไทยปี
ได้ พุทธศักราช 2554 - 2557
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ได้

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริญญาโท)

66

548230180104 นายราตรี ทิพนา

48

3.65

ความหมายเชิงปริลกั ษณ์ของคา
ในผญาภาษิตอีสาน (วิทยานิพนธ์)

67

558230180202 นางสาวดวงเนตร อรัญทอง

45

3.44

ได้

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
ระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพือ่
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา
วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

68

ชือ่ - สกุล

558230180205 นางนิภา จันทิชัย

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

45

3.44

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

บทนิพนธ์การสู่ขวัญในประเทศไทย : รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
สถานภาพการศึกษาและวิจยั
ระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพือ่
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
(วิทยานิพนธ์)
ขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา
วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

69

70

71

5213126106 นายประยุทธ เทเวลา

5213126107 นายประสงค์ สกุลซ้ง

5213126108 นายปรีชา การสอาด

62

62

63

การพัฒนารูปแบบการคิดใน
รายวิชาฟิสกิ ส์ โดยใช้วิธีการลาดับ
ได้ ขั้นคุณลักษณะ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช ผศ.ดรไพศาล วรคา
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ผศ.ว่าทีร่ ้อยตรี ดร.อรัญ ซุย
(มกราคม - สิงหาคม 2561) ISSN : กระเดื่อง
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

โมเดลสมการโครงสร้างแบบผสม
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อสมรรถนะการ
ได้ บริหารจัดการชั้นเรียนของครู
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
(พฤษภาคม - สิงหาม 2561) ISSN :
1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
จัดการเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมทักษะชีวิต
ได้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช ผศ.ว่าทีร่ ้อยตรี ดร.อรัญ ซุย
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
กระเดือ่ ง ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN
: 1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางเพิม่
ประสิทธิผล ด้านคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ได้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช ผศ.ว่าทีร่ ้อยตรี ดร.อรัญ ซุย
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
กระเดือ่ ง ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN
: 1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

แนวทางการพัฒนาลักษณะความ
เป็นครูทดี่ ขี องท้องถิ่น โดย
ได้ กระบวนการ Six Sigma
(วิทยานิพนธ์)

เอกสารตีพมิ พ์วารสารการบริหาร
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
การศึกษาและภาวะผู้นา มหาวิทยาลัย นอ.ผศ.ดร.สรายุทธ กันหลง
ราชภัฏสกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 18
มกราคม - มีนาคม 2560
ISSN :
2286-8003

3.71

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการศึกษาปฐมวัยทีม่ ี
ประสิทธิผลของโรงเรียนทีส่ งั กัด
ได้ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
(วิทยานิพนธ์)

แบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา อ.ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ ผศ.ดร.จาเนียร พลหาญ
2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN
: 1686 - 6916

3.93

รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เชิง
พืน้ ทีโ่ รงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ได้ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 (วิทยานิพนธ์)
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