บัญชีรายชือ่ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
อนุมัติวันที่ 21 เมษายน 2560
ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชือ่ - สกุล

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

1

548210150722 นายธวัช แบขุนทด

42

3.88

ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการ
บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและพนักงานราชการ
ได้ วิทยาลัยสารพัดช่าง สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการ
ผศ.ดร.จาเนียร พลหาญ
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ รศ.สมชาย วงศ์เกษม
2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดว้ ย
การสอนแบบเน้นทักษะ
กระบวนการ เรื่อง การวาด
ได้ ภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมผลิต
สื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
ได้ จัดการเรียนรู้แบบ 3P ประกอบ
แบบฝึกทักษะ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการ
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ ีอทิ ธิพลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
ได้ 27 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
เสนอผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่2
ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
Thailand Education 4.0 :
บทบาทครูไทยในการปฏิรูป
การศึกษาเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

2

3

578010520109 นางสาวนฤมล จันทร์ศรีโคตร

578210180119 นายอนันตกานต์ ภูถ้าแก้ว

58

45

3.55

3.72

Report of International
Conference and Social Sciences
2016 : Mutual Community
Engagement toward Global
Understanding and Sustainable
Well-being (ICSSS 2016)
September 22 - 23, 2016

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

4

548210170311 นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์

44

3.96

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท)

5

6

7

57826080205 นางนิลุบล นาสมศรี

578262080210 นางสาวจันทรา กมลโรจน์

578262080211 นางสุตมิ า วรชินา

54

54

54

3.95

3.95

4.00

ปัจจัยการมีสว่ นร่วมของประชาชน รายงานการประชุมวิชาการการ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ทีม่ ีผลต่อความสาเร็จการจัดการ เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศยั
ได้ ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาสินธุ์ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
อาเภอเมือง จังหวัดกาสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ได้ ส่วนตาบลสว่าง อาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการ
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศยั
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ รายงานการประชุมวิชาการการ
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศยั
ให้บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน ของ
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลสว่าง
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

8

ชือ่ - สกุล

578262080213 นายวิจติ ร ศรีบ้านโพน

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

54

3.90

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความเสี่ยงของ
รายงานการประชุมวิชาการการ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ ดร.รังสรรค์ อินทน์จนั ทร์
ได้ บทบาทสตรีอาเภอคาม่วง จังหวัด 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

9

10

568260010612 นางปวีณา สันคะนุช

578262090109 นางวราณี ผาบุตรา

57

57

3.68

3.86

เจตคติของบุคลากรต่อการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบล
ได้ ในอาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

ได้

การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกิ้ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รายงานการประชุมวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สงิ ห์
2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 the 3nd
National Conference on
Technology and Innovation
Management. เมื่อวันที่ 2 - 3
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สงิ ห์
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

11

12

5213126114 นายสมเพชร มัชปะโม

5213126113 นายสมทรัพย์ ภูโสดา

63

66

3.94

3.78

การพัฒนารูปแบบปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความสาเร็จของผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของ
ได้ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฎฐชัย จันทชุม
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact
Factor : 0.082

การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาแบบ
ได้ บูรณาการ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ ผศ.ดร.ไพศาล วรคา
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact
Factor : 0.082

การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพือ่ ส่งเสริมทักษะชีวิตด้าน
การจัดการกับความเครียดของ
ได้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่
3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact
Factor : 0.082

รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact
Factor : 0.082

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ได้ วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการ
พลศึกษา (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพมิ พ์วารสาร
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ดร.สายชล จินโจ
ที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
2559

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

13

549010180102 นางมาณวิกา ทิพยศรี

69

3.79

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

14

549260010112 นายชาคร คัยนันทน์

75

3.94

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ปริญญาเอก)

15

5213144111 นายทวีสุข โภคทรัพย์

72

3.67

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชือ่ - สกุล

หน่วย
คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ (ปริญญาเอก)

16

17

18

569280020120 พระฐตรฐ อธิปญฺโญ (ศิลาศิลป์)

579280020114

พระครูจนั ทธรรมานุวัตร (มะลิ โคตร
แสง)
เปลี่ยนรูปถ่าย

579280020116 พระครูปริยตั ชิ ัยการ (ชัยเวช ภูแล่นกี่)
(ในฐานข้อมูลเป็น พระ)

63

63

63

การพัฒนารูปแบบโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ตามหลักวุฒิ
ธรรม (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact
Factor : 0.082

4.00

ได้

4.00

นวัตกรรมการจัดการความรู้บน
พืน้ ฐานวิถพี ทุ ธประเพณี เพือ่
พัฒนาชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืน
ได้ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามปีที่12 ฉบับที1่
(มกราคม-เมษายน 2561) ISSN :
1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

การพัฒนาหลักสูตรเวชธรรม "คืน
คนดีสู่ครอบครัวตน สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง" ศูนย์สงเคราะห์และฟืน้ ฟู
ได้ ผู้ตดิ ยาเสพติดวัดพุทธคามนิคมฯ
ตาบลภูดนิ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
ISSN : 1906 - 0181 Impact
Factor : 0.082

4.00

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล

