บัญชีรายชือ่ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตผิ ลสาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
อนุมัตวิ นั ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

538110150323 นายอัครพล ธรรมสาร์

42

3.13

การรับรู้ของผู้บริหารและครูต่อการ
ดาเนินงานตามระบบการดูและช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม
เขต 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand อ.สุทัศน์ แก้วคา
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

2

568210200407 นางศิริกมล นนทะภา

48

3.95

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

3

548210180516 นายจินต์กวี แสงอรุณ

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

42

3.61

การพัฒนาความสามรถด้านการเขียนสะกด รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
คาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วย ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ได้ การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL)
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบแบบฝึกทักษะ (วิทยานิพนธ์)
มหาสารคาม

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

5

6

558210180512 นางลัดดา โพธิภ์ กั ดี

568210180209 นางสาวดารุณี แก้วบุญเรือง

578010520143 นางสาวศุภสุตา ศรีลาไย

45

58

58

3.85

3.88

3.70

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง คา
ประวิสรรชนียแ์ ละไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ได้ ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การ ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
The 2nd National Conference on
Technology and Innovation
Management ระหว่างวันที่30-31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT
ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ
ได้ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand อ.ดร.สมปอง สรีกลั ยา
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบจิก๊ ซอว์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 อ.ดร.อาเพพิศ เกตุวงศ์
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

7

5212126503 นางวาสนา กองณรงค์

44

3.67

ได้

การพัฒนาแบบวัดทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อย
ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ วุยกระเดื่อง
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

8

568240140113 นางสาวสุภาวดี สีดาว

57

คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าของธนาคารออมสินใน
ได้ เขตอาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
อ.ดร.กชมน วงศ์คา
(มกราคม - เมษายน 2561) ISSN :
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

3.68

ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีต่อการ
ดาเนินงานตามหลักทศธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกส่วาง อาเภอพนม
ได้ ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
"พุทธนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาประเทศ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ไทย" เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

3.96

ทรรศนะของประชาชนต่อบทบาทการ
พัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอโกสุม
ได้ พิสัย จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ครั้งที่ 3 "พุทธบูรณาการกับการวิจยั เพือ่ ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" เมือ่ วันที่ 28
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

3.95

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบ่ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อาเภอท่าอุเทน
ได้ จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 1 สร้าง
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
เสริมวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทย
ก้าวอย่างมัน่ ใจเข้าสู่ AC เมือ่ วันที่ 29
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

3.69

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

9

10

11

53816001221 นายภัทรพิชญ์ เกตุคา

558260010120 นายวิเชียร มุลตะกร

578462090110 นายวิษณุ ทองบพิตร

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

57

63

57

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

12

13

549260010117 นายบุญช่วย ภูทองเงิน

579262090123 นายวัฒนชัย ศิริญาณ

75

75

3.75

4.00

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นาท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ได้ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารวิชาการแพรวา
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 3 ประจาเดือน กันยายน ธันวาคม 2560 ISSN : 2351-0455

รูปแบบทีส่ ่งเสริมให้เกิดองค์การแห่ง
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ ผศ.ดร.ภักดี โพธิส์ ิงห์
1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)
ISSN : 2229 - 0141

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี
ในจังหวัดยโสธร (วิทยานิพนธ์)

14

57926090134 นางวิภาพรรณ อุปนิสากร

75

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

แบบตอบรับวารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ฉบับที่ 3 ประจาเดือน พฤศจิกายน
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ISSN :
1513-5845 Impact Factor : N/A*

4.00

ได้

3.94

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บทีมแข่งขันทีม่ ี
การช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน เรื่อง
ได้ การสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
(มกราคม- เมษายน 2561) ISSN :
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

การพัฒนารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิ
เคชั่นออนไลน์ เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ได้ เรียนรู้และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (วิทยานิพนธ์)

รายงารการตีพมิ พ์วารสารวิทยาลัย
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และ
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม
- มิถุนายน 2559 ISSN : 1906 - 1056

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

15

16

568610080118 นายมุนี กุลชาติ

569210080108 นายชานาญ ด่านคา

48

72

4.00

ลาดับที่ รหัสประจาตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)
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18

19

579280020102 นางจารินี ม้าแก้ว

579280020126 นายสิทธิพงค์ ค้าเจริญ

579280020123 นายสรรเพชร เพียรจัด

63

66

63

4.00

4.00

4.00
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