บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การศึกษากระบวนการเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ได้ ภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความ ท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

548210150309 นางปัทมา ปินะทาใน

42

3.75

ศึกษาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

2

3

548210150424 นายทนงศักดิ์ ทองจันทร์

548210150738 นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์

42

42

3.81

3.88

ได้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในด้านคุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
ได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความ ท้าทาย
ของบัณฑิตไทย" วันที่ 20
มกราคม 2559 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ศึกษาการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขของศูนย์พัฒนา
ได้ เด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยใน
กระแสอาเซียน" ณ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2557

การศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ได้
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์
วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(23) เดือนกรกฏาคม ธันวาคม 2558 ISSN :

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

4

5

548210150712 นางสาววันวิสาข์ โกสีลารัตน์

558210150121 นายจักรพงศ์ จิรวิทยานันท์

42

42

3.88

3.69

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)
การประเมินประสบการณ์
และผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนรู้แบบโครงงาน
(วิทยานิพนธ์)

6

7

538110170609 นางนิทรา กลิ่นใกล้

568210170109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช ชํานาญกิจ

53

42

3.87

3.92

ได้

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องในการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
สําหรับนักเรียน ชั้น
ได้
มัธยมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนา
สู่การบริหารองค์กรในยุค
ดิจิตอล" โดยมหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนาระยอง ระหว่าง
วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.
2558
รายงานการประชุมวิชาการ
และการนําเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและ
ข้อเสนอร่างด่วนสู่การ
แก้ปัญหาการศึกษาของชาติ"
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ณ วันที่ 24
กันยายน 2558

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

8

9

568210170208 นางสาวนฤมล ทามแก้ว

578210530118 นายเจษฎา ประทุมมา

66

58

3.73

3.66

ได้

ได้

การวิจัยและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
และการนําเสนอผลงาน วิจัย
ระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและ
ข้อเสนอร่างด่วนสู่การ
แก้ปัญหาการศึกษาของชาติ"
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ณ วันที่ 24
กันยายน 2558

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบรวม-แยก-รวม
เน้นทักษะการเล่นแบบจับคู่
ในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ครั้งที่ 2 "การพัฒนาการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้แบบรวมแยก-รวมเน้นทักษะ การเล่น
แบบจับคู่ในวิชาดนตรีสากล
ปฏิบัติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4" ในวันที่
28 พฤษภาคม 2559 ณ
อาคารอํานวยการ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

10

548210180502 นางจารุฬี แสงอรุณ

42

3.67

การพัฒนาความสามารถด้าน รายงานการประชุมวิชาการ
การเขียนสรุปความของ
เสนอผลงาน วิจัยระดับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ราชภัฏมหาสารคาม
แผนผังความคิด (วิทยานิพนธ์) (RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
ได้
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)
การพัฒนาความสามารถ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(วิทยานิพนธ์)

11

558210180433 นางสาวจันทนา บรรจงดิษฐ์

59

3.70

ได้

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของ
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา
ได้ สาตร์ (วิทยานิพนธ์)

12

568010180101 นางสาวจิตรา พาเสน่ห์

58

3.91

13

568010180102 นางสาวจิราพร กัลยาวงษ์

58

3.91

14

568010180103 นางสาวจิรารัตน์ ปรีชาเสถียร

58

3.91

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่
การวิจัยระดับโลก Moving
World Class Research" ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙
เมษายน ๒๕๕๘

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การศึกษาปรากฏการณ์
รายงานการประชุมวิชาการ
หลักสูตรแฝงในบริบทของ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
การจัดการเรียนการสอนใน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ชั้นเรียนระดับอาชีวศึกษา
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
ได้ (วิทยานิพนธ์)
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การศึกษาปรากฏการณ์
รายงานการประชุมวิชาการ
หลักสูตรแฝง ในบริบทของ เสนอผลงานวิจัยระดับ
การจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ราชภัฏมหาสารคาม
อาชีพและเทคโนโลยี
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
ได้ (วิทยานิพนธ์)
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

15

16

17

568010180106 นางสาวนุชจรี เนินแสง

568010180111 นางสาวอุไรทิพย์ พิมพ์บุตร

568210180222 นางสาวสงกรานต์ วรรณพฤติ

58

58

58

3.96

3.91

3.93

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝง ในบริบทชั้น
เรียนระดับปฐมวัย
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของ
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสาธิต (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นของสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ได้

ได้

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

18

19

568210180234 นายภูษิต สุวรรณราช

568710180219 นางสาววัชรา หงษ์เวียง

67

45

3.66

4.00

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT และการ
ได้ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD (วิทยานิพนธ์)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุล
เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแบบ T5 Paper-Based
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม
2559
ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางการศึกษา ครั้งที่ 9 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง "เหลียว
หลังแลหน้า ทิศทางพัฒนาครู
ไทย" ณ คณะศึกษาศาสตร์
อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ 16
กันยายน 2557

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานบริการการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

20

538170100113 นายชาติ ภูดินทราย

54

3.54

ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd
National Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาเคมีศึกษา (ปริญญาโท)

21

538120060101 นางสาวพิชชานัน จันทพรม

51

3.86

การพัฒนาบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ปิโตรเลียมสําหรับนักเรียน
ได้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2559 (เดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 5462

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
สภาพแวดล้อมตามสภาพที่
เป็นจริงและ ที่พึงประสงค์
ของห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กับเจตคติ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กับเจคติเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวาปีปทุม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

22

23

578010500104 นางสาวจีรพร สารบุญ

578010500108 นางสาวนุชนาฎ ไหวดี

64

73

3.73

3.77

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

24

25

26

578010500110 นางสาวปิยนุช ไชยพร

578010500112 นางสาวปิยะรัตน์ ตําตาด

578010500115 นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง

64

64

64

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมการ
จัดการเรียนรู้และเจคติ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนใน
ห้องเรียนฟิสิกส์ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

The 5th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2015 :
Celebrating the 90th
Anniversary of Rajabhat
Maha Sarakham University
and the 150th
Anniversary of Maha
Sarakham province (ICSSS
2015) September 17-18,
2015 at Rajabhat
Maha Sarakham University

3.70

ได้

3.90

ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมใน
ชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนรายบุคคลกับเจตคติ
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
ได้ 2 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
พฤติกรรมการสอนของครู
พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ของ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เพื่อนคู่คิด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

3.75

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

27

28

29

578010500117 นางสาววิภาพร พันธ์พรม

578010500129 นายนพดล มะโนลัย

578010500130 นายวีรยุทธ เทาดี

64

64

64

3.93

3.68

3.65

ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อ
พฤติกรรมของครูในการจัด
สภาพการเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์กับ
เจตคติเกี่ยวกับพิสิกส์ใน
ได้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2 The 2nd National
Conference on
Technology and
Innovation Management
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม
2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูฟิสิกส์ตามความคิด
ของนักเรียนที่ส่งผลต่อเจตคติ
ในรายวิชาฟิสิกส์
(วิทยานิพนธ์)

The 5th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2015 :
Celebrating the 90th
Anniversary of Rajabhat
Maha Sarakham University
th
and the 150
Anniversary of Maha
Sarakham province (ICSSS
2015) September 17-18,
2015 at Rajabhat
Maha Sarakham University

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

คุณภาพการให้บริการงานคดี
ของสํานักงานอัยการจังหวัด
ร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ
เจ้าพนักงานตํารวจ
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

30

31

558260010702 นางสาวปรางทิพย์ ขามชู

568260010203 นางสาวฤชุรณัณ ประทุมทิพย์

57

63

3.86

ได้

3.54

การดําเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลกมลาไสย ตามความ
คิดเห็นของสมาชิกกองทุน
ได้ (วิทยานิพนธ์)

ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตําบลแวงน่าง อําเภอ
เมืองจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

32

568260010407 นางสุพรรณี สุนทรา

57

3.87

ได้

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
รายงานการนําเสนอบทความ
ทางวิชาการงานมหกรรม
วิชาการทางสังศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปีการศึกษา 2557
และโครงการเผยแพร่ความรู้
วันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

33

34

35

568260010409 ร้อยตํารวจโทคมสันต์ บุพตา

568260010704 นางธิฆัมพร อุทัยฉาย

568260010707 นางไพลิน ภูชํานิ

57

63

63

3.86

3.92

3.88

ความคิดเห็นของข้าราชการ
ตํารวจต่อคุณลักษณะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานีตํารวจภูธร
เมืองมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ
90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และ 150 ปี
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
"การพัฒนาองค์ความรู้เชิง
บูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัฒน์" วันพุธที่ 2
กันยายน พ.ศ. 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
(อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ตําบลลําพันชาด
อําเภอวังสามหมอ จังหวัด
อุดรธานี (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงาน วิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนสมบูรณ์
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ได้

ได้

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

36

568260010710 นางสาวศรัณน์พัชร์ ไผ่พูล

63

3.92

37

568260010711 นางสุพรรณี สายโรจน์

57

3.88

38

568260010712 นางสาวสุภาพร สําราญสม

63

3.92

39

568260010716 นายกฤติพงษ์ อาจดวงดี

57

3.92

สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงาน วิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การดําเนินงานขององค์การ รายงานการประชุมวิชาการ
บริหาร ส่วนตําบลในเขต เสนอผลงานวิจัยระดับ
อําเภอยางตลาด จังหวัด
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
ได้
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
แนวทางการดําเนินงานตาม รายงานการประชุมวิชาการ
หลักธรรมาภิบาล ขององค์กร เสนอผลงาน วิจัยระดับ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อําเภอยางตลาด จังหวัด
ราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
ได้
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ความคาดหวังของประชาชน รายงานการประชุมวิชาการ
กับการให้ บริการของ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
องค์การบริหารส่วนตําบลเว่อ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อําเภอยางตลาด จังหวัด
ราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
ได้
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

40

568260010811 จ่าสิบตํารวจอมรสุรพันธ์ ฝ่ายสงฆ์

51

3.68

คุณภาพการให้บริการของ
รายงานการประชุมวิชาการ
สถานีตํารวจภูธรธาตุพนม
เสนอผลงานวิจัยระดับ
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์) บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
ได้
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ปริญญาโท)

41

42

568260120103 นางชลธิชา โสภาพาน

568260120105 นางสาวมานิตา ภูเฉลียว

51

51

3.17

3.33

ได้

ได้

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อ
การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของเทศบาล ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค้นคว้า
อิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 2559
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์(ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 2559
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ปริญญาโท)

43

568260120110 นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล

51

3.67

ความคิดเห็นของประชาชน
ต่องานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลตําบลศรี
สมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด (ค้นคว้า
ได้ อิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
"พุทธบูรณาการกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2559

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้หอพักเอกชนของ
ได้ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา
เขตหนองคาย จังหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการติพิมพ์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับ
พิเศษ 1 (มีนาคม - พฤษภาคม
2559) ISSN : 1686-4409

การศึกษาความรู้ของครูใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้ : กรณีศึกษา เรื่อง ความ
น่าจะเป็น (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน) 2559 ISSN : 2229
- 1210

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท)

44

568260190104 นางสาวทิพพา ลุนเผ่

57

3.95

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาเอก)

45

539110160102 นางวัลลภา บุญวิเศษ

63

3.69

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

46

5213144101

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

นางชฏารัตน์ สุขศีล

ชื่อ - สกุล

72

3.75

ได้

การส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของชุมชนผ่าน
สื่ออีดีแอลทีวีโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานด้วยเทคนิคพี่เลี้ยง
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

แบบตอบรับการตีพิมพ์
วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ ฉบับที่ 33 ปีที่
11 ประจําเดือนกันยายน
2559 - ธันวาคม 2559 (Print
ISSN 2286 - 9832,
Electronic ISSN 2408 1647)

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

47

569010080101 นางสาววัชรี แซงบุญเรือง

72

4.00

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณภายใต้
สภาพแวดล้อมทางการเรียน
ได้ เสมือนจริงสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
(ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ประจําเดือนมกราคม เมษายน พ.ศ. 2559 ISSN :
2228 - 9356

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

48

49

5213423109

ว่าที่ร้อยตํารวจตรีโทสมพงษ์ อินทะ
ชัย

559230300109 นายประคอง กองทุ่งมน

69

72

3.85

4.00

รูปแบบการพัฒนา
แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม
วิทยาลัยเทคนิคให้องค์ การ ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ
แห่งการเรียนรู้ (วิทยานิพนธ์) 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พุทธศักราช
ได้
2559 (เดือนกุมภาพันธุ์)

รูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการ
ได้ จัดการโรงพยาบาลชุมชนใน
เขตสุขภาพที่ 7 (วิทยานิพนธ์)

ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(ประจําเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2559) ISSN :
1906 - 2605

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

50

51

569280020105 นายกมล ศรีล้อม

569280020111 นายไพฑรูย์ จรทะผา

63

63

4.00

การพัฒนากระบวนการ
ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงพหุ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
วัฒนธรรม (วิทยานิพนธ์)
สุขภาพ ปีท่ี 9 ฉบับที่ 2
ได้
(ประจําเดือนกันยายน ธันวาคม 2559) ISSN :
1906 - 2605

3.75

โรงเรียนนวัตกรรมหุ้นส่วน ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์
แห่งการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
(วิทยานิพนธ์)
สุขภาพ ปีท่ี 9 ฉบับที่ 2
ได้
(ประจําเดือนกันยายน ธันวาคม 2559) ISSN :
1906 - 2605

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
เรื่อง
กิต
น ตก

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

52

559210200105 นายกฤษฎา ศรีสุชาติ

60

3.86

การพัฒนาตัวบ่งชี้และคู่มือ
โรงเรียนปลอดภัยของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
ได้ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตอบรับการตีพิมพ์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2559) ISSN : 1906-0181

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

1

2

3

4

568010180104 นางสาวชุติมา จอดนอก

568010180105 นางสาวดวงตา นามวงษา

568010180107 นางสาวพรพิมล ภูดินทราย

568010180108 นางสาวมณีกาล ศรีมงคล

58

58

58

58

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ได้ ศาสนาและวัฒนธรรม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่ม
ได้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม
2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

3.91

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.96

การศึกษาปรากฎการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนระดับมัธยมศึกษา
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.91

4.00

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

5

6

7

8

568010180109

นางสาวมนต์ทิพย์ แก้ว
ประสิทธิ์

568010180110 นางสาวรัชนีวรรณ พัฒนโชติ

568010180113 นายปริญญา อําภวา

568710180112 นางสิริพร คําภูธร

58

58

58

45

4.00

การศึกษาปรากฎการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.88

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
ได้ พลศึกษา (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาปรากฏการณ์
หลักสูตรแฝงในบริบทของการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.87

4.00

ได้

การพัฒนาเอกสาร
The 4th International
ประกอบการเรียนการสอน
Conference on Sciences and
เรื่อง คุณหมิงเมืองเลยกลุ่ม Social Sciences 2014
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Intergrated Creative Research
และเทคโนโลยี สําหรับชั้น
for Local Development
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์) toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19,2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University.

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

9

568710180220 นางวิชชุลดา นามวิจิตร

45

3.75

การพัฒนาหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การทํา
ขนมพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ได้ ที่ 5 (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.

3.77

การวิเคราะห์อัตราเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออก
กลางคันของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในอําเภอ
ได้ จตุรพักตรพิมาน (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การสร้างแบบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านมีจิต
สาธารณะสําหรับนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานา
วิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่
10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น

รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 "บัณฑิตศึกษา
กับการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์" (The
38th National Graduate
Reseach Comnference)
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์
2559 ณ อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

10

11

12

538110170622 นางมะลิ วรรณสินธิ์

538110170651 นายอภิชาติ ถูสินแก่น

558210170111 นางสาวสุกัญญา นาชัยดุลย์

44

44

45

3.75

3.91

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

13

14

15

16

558210170307 นางสุชานาฎ คําพินันท์

568210170102 นางสาวลภัสชวัล วิจิตพรวงศ์

568210170108 นางรัตติมา เจริญสุข

568210170119 นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง

44

42

42

42

3.83

3.85

3.96

3.96

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ข้อบกพร่องในการเรียนวิชา ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนเต็ม แห่งชาติ ครั้งที่ 37 "บัณฑิตศึกษา
สําหรับนักเรียน ชั้น
กับการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์" (The
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์) 38th National Graduate
ได้
Reseach Comnference)
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์
2559 ณ อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ได้ ราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี
พ.ศ. 2551 - 2557
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1
หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอ
เร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษา
ของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเต
อร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Tenses สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1
หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอ
เร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษา
ของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิจัยและพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ได้ 2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเขต 21
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1
หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอ
เร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษา
ของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ได้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

17

18

19

20

568210170204 นางสาวจันทร์ทิพย์ สุขรมย์

578210170202 นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม

578210170218 นางสาวตุลย์พร นาครทรรพ

5782101530106 นางสาวชลิดา กาลเขว้า

66

42

42

58

3.82

3.88

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC 2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินโครงการการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English
Program) ของโรงเรียนปทุม
ได้ เทพวิทยาคาร จังหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนา
วิชาการการวัดผลและการวิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
"มโนทัศน์ด้านการวัดผล การ
ประเมินผลเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม
2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินทักษะการฟัง-พูด
ภาษาเยอรมันสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมสัมมนา
วิชาการการวัดผลและการวิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
"มโนทัศน์ด้านการวัดผล การ
ประเมินผลเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม
2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

3.94

ได้

4.00

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการประชุมวิชาการ
แบบร่วมมือตามวิธี STAD
ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
เพื่อพัฒนา การอ่านจับ
"การพัฒนาประสบการณ์ การ
ใจความของนักเรียนชั้น
เรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสต
ได้
วรรษที่ 21" ณ คณะครุศาสตร์
อุตศาสหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในวันศุกร์ที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

21

578210530137 นางสาวศิริพร เรืองสมบัติ

58

3.66

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กับชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2
"สรรค์สร้างงานวิจัย เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ระหว่าง
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก

การเปรียบเทียบการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียน
ปฏิบัติการชีววิทยาและเจตคติ
ต่อการเรียนชีววิทยาของ
ได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่มีเพศต่างกัน (วิทยานิพนธ์)

International Conference for
Science Educatora and
Teachers Kasetsart University,
Thailand July 17-19, 2015

ได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

22

23

578010500113 นางสาวผกามาศ แสงไสย

578010500132 นายอธิพงษ์ แสงรัตน์

64

64

3.71

3.71

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ The 5th International
จัดสภาพแวดล้อมของการ
Conference on Sciennce and
เรียนรู้และเจตคติ
Social Science 2015 :
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งพัฒนา
Celebrating 90th Anniversary
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ of RajaBhat Maha Sarakham
นักเรียนในห้องปฏิบัติการ
University and the 150th
ได้ วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น
Anniversary of maha
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)
Sarakham province (ICSSS
2015) September 17-18, 2015

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

24

558210080119 นายปริญณ์ สุริยะ

60

3.82

การพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนการ
นําเสนอวิชาเทคโนโลยี
ได้ สารสนเทศเพื่อชีวิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายนธันวาคม 2559) ISSN : 1906 0181

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

25

26

27

28

29

568210080102 นางสาวสุรินญา แคนติ

568210080112 นางสาวอนุสรา แสนพาน

578510080106 นางสาววรางคณา เวชพูล

578510080115 นายสุทธิกร กรมทอง

578510080118 นางสาวสุพัตรา โคตะวงค์

51

45

61

61

61

3.78

3.78

3.93

3.86

3.86

การพัฒนาบทเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป้น
ฐานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ได้ ผักและผลไม้ สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์)

รายการงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธฐูรณา
การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2559

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
รายการงานประชุมวิชาการ
แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับ
ช่วยเสริมศักยภาพทางการ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณา
เรียนที่ส่งเสริมความคิดเห็น การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ได้ สร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้น ให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์) จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2559
การพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน สําหรับ
ได้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
(วิทยานิพนธ์)

รายการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับ
ใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม
พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดย
ใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน
ได้ สําหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วาปีปทุม (วิทยานิพนธ์)

รายการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับ
ใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม
พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

การส่งเสริมทักษะการทํางาน
เป็นทีมด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษา
ได้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา
(วิทยานิพนธ์)

รายการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับ
ใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม
พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

30

578510080126 นายสมชาย วงศา

61

3.93

การพัฒนาทักษะการทํางาน
เป็นทีมโดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับเว็บสนับสนุน
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
"การพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21" ในวันศุกร์ที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

3.86

ความภักดีต่อองค์การที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การส่วนตําบลทุ่ง
เขา จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอบรบือ
ได้ จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU-GIRC2016) "อาเซียน :
โอกาสและความท้าทายของ
บัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การคลังตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลในจังหวัด
ได้ ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการ
งานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความ
ยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน
2559 วิทยาลัยนครราชสีมา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

31

32

33

558240140305 นางเพ็ญศรี ชมภูวิเศษ

558240140316 นางสาวฐิติกร ประสิทธิ์

568240140107 นางสาวปรานี คะหาราช

57

57

57

3.86

3.92

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

34

35

568240140114 นางสาวสุมาลี ไหลหาโคตร

568240140120 นางสาวอภิชา แสนเมือง

57

57

3.96

4.00

กระบวนการบริหารที่ส่งผล
ต่อบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลใน
ได้ เขตจังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการ
งานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความ
ยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน
2559 วิทยาลัยนครราชสีมา

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจออม
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส.
มอบรัก 1/1 ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
ได้
สหกรณ์การเกษตร จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการ
งานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความ
ยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน
2559 วิทยาลัยนครราชสีมา

สาขาวิชาเคมีศึกษา (ปริญญาโท)

36

568620060106 นางสาวอรัญนี ลอยหา

48

3.52

การจัดการเรียนแบบสืบเสาะ รายงานการประชุมวิชาการและ
5 ขั้น ประกอบผังมโนทัศน์
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และนานาชาติประจํา ปี 2558
สําหรับนักเรียน ชั้น
"การเชื่อมโยงและบูรณาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์) ระหว่างศาสตร์ระดับ
ได้
บัณฑิตศึกษา" ณ อาคารยุพราช
เบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาระหว่างวันที่ 24-25
ตุลาคม 2558

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

37

558260010605 นางสาวจุฬาลักษณ์ มหาแสน

57

3.86

ความสัมพันธ์ของแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศกับความเข้มแข็งของ
ชุมชนเทศบาลตําบลภูปอ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557
เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้
ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 11
กรกฏาคม พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

38

39

40

558260010704 นางสาวชนาเทพ เทพวงศ์

568260010125 นางสาวจีรรัตน์ จีระสมบัติ

568260010506 นายเฉลิมวุฒิ พลศักดิ์

63

57

60

4.00

3.95

3.67

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของนายยกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขต อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามและ 150 ปี
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่
อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ใน
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี
ตําบลโคกศรีอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

รายงานกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง "ผู้นําการศึกษากับการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน" งาน
บริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36 ในวันที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการพัฒนางานสาร
บรรณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามและ 150 ปี
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่
อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ใน
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ได้

ได้

ได้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

41

42

568260010703 นางดวงเดือน ผิวศรี

578262090116 นางอํานวยพร บํารุงบุญ

57

51

3.92

3.91

ความต้องการในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลลําพันชาด
อําเภอวังสามหมอ จังหวัด
ได้ อุดรธานี (วิทยานิพนธ์)

รายงานการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรณา
การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
2559

ความผูกพันต่อองค์กรของ
แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม ได้
สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 0181

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)
การปฏิบัติงานของอาสา
พัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(ค้นคว้าอิสระ)

43

568260120109 นายกฤษณะพงศ์ หงษ์ทะนี

51

รายการงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณา
การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2559

3.46

ได้

3.94

แผนยุทธศาสตร์การค้ามัน
สําปะหลังเส้นของไทยไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอมปีที่
28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462

รูปแบบการส่งเสริมครู
ประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ได้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความ
ลงวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน) 2559 ISSN :
2229-1210

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

44

559260010118 นายชาญวิทย์ เรืองชัยทวีสุข

75

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

45

5213144125

นายเดชพล ใจปันทา

72

3.67

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
กิต
น

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

46

569280020201 นางสาวชลธิชา มาลาหอม

63

4.00

ภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภค แบบตอบรับการตีพิมพ์สารสาร
อย่างยั่งยืนระดับครัวเรือน
รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
(วิทยานิพนธ์)
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ได้
ภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
ISSN : 1686 - 0101

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

47

48

D492423403

นางสาวสุวิดา ตัณฑประศาสน์ 72

549230300221 นายวีระพันธ์ มาทมูล

81

3.89

3.61

รูปแบบการพัฒนาชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชนเผ่าลื้อ
บ้านน้ําเงินเมืองเวียงภูคา
ได้ แขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปี
ที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462

รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อ
แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปี
ส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการ ที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น (เดือนกรกฎาคม - เดือน
สําคัญ ของมหาวิทยาลัยมหา ธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ได้ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยา
เขตในภาค (วิทยานิพนธ์)
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (เพิ่มเติม 2 )
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต
น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

5212121112 นายเทอด เทพบาท

49

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา
โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน
2560) ISSN : 1906 - 0181

สภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

3.85

ได้

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่
nd
2 The 2 National
Conference on Technology
and Innovation
Management ระหว่างวันที่
30 - 31 มีนาคม 2559 ณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

3.70

การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สําหรับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอําเภอน้ําโสม
ได้ จังหวัดอุดรธานี (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม
ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ
90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พุทธศักราช 2559
(เดือนกุมภาพันธ์)

3.73

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

2

568210200408 นางสาวสุดารัตน์ อุปปะ

48

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

3

539130300119

นายพัฒนธรณ์ กีรติ
รัฐวัฒน์

78

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (เพิ่มเติม 3 )
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่วย
คะแนน ได้-ตก
เรื่อง
กิต

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต อําเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2
"พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโด
จีน" โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน
2558

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

1

568260010504

นางภัทรธิดา พิเคราะห์แน่

63

3.69

ได้

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

