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หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

1 548210150722 นายธวัช  แบขนุทด 42 3.88 ได้

ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูและพนักงานราชการ
 วิทยาลัยสารพดัชา่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาใน
เขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ           
 รศ.สมชาย  วงศ์เกษม

2 578010520109 นางสาวนฤมล  จนัทร์ศรีโคตร 58 3.55 ได้

การพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วย
การสอนแบบเน้นทักษะ
กระบวนการ เร่ือง การวาด
ภาพเคล่ือนไหวในโปรแกรมผลิต
ส่ือมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วนิดา  ผาระนัด             
อ.ดร.บุษกร  เขจรภักด์ิ

3 578210180119 นายอนันตกานต์  ภถู้ าแกว้ 45 3.72 ได้

การพฒันาทักษะการเขยีน
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบ 3P ประกอบ
แบบฝึกทักษะ (วิทยานิพนธ)์
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ผศ.ดร.สมาน  เอกพมิพ ์           
 ผศ.ดร.สุรกานต์  จงัหาร

4 548210170311 นางสาวนเรศรา  ทองโอษฐ์ 44 3.96 ได้

ปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่ีอทิธิพลต่อจติ
สาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 สังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
 27  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจยัระดับชาติคร้ังที่2 
Thailand Education 4.0 : 
บทบาทครูไทยในการปฏิรูป
การศึกษาเมื่อวันที่25 พฤศจกิายน
2559 ณ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.สุรวาท  ทองบุ              
 ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

5 57826080205 นางนิลุบล  นาสมศรี 54 3.95 ได้

ปัจจยัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทีม่ีผลต่อความส าเร็จการจดัการ
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาสินธุ์ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดกาสินธุ์  
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพทิยา     
 ผศ.ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย

6 578262080210 นางสาวจนัทรา  กมลโรจน์ 54 3.95 ได้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง 
จงัหวัดร้อยเอด็  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย           
 ผศ.ดร.สมเกยีรติ  เกยีรติเจริญ

7 578262080211 นางสุติมา  วรชินา 54 4.00 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง 
อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็  
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย           
 ผศ.ดร.สมเกยีรติ  เกยีรติเจริญ

สาขาวชิาการบริหารจดัการการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

8 578262080213 นายวิจติร  ศรีบ้านโพน 54 3.90 ได้

ปัจจยัทีม่ีผลต่อความเส่ียงของ
คณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีอ าเภอค าม่วง  จงัหวัด
กาฬสินธุ์  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพทิยา     
 ดร.รังสรรค์  อนิทน์จนัทร์

9 568260010612 นางปวีณา  สันคะนุช 57 3.68 ได้

เจตคติของบุคลากรต่อการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัด
กาฬสินธุ์  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการ
เสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที่
 2 วันที ่20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
 ผศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์

10 578262090109 นางวราณี  ผาบุตรา 57 3.86 ได้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัท าแผนพฒันาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัด
มหาสารคาม  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ "การจดัการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม" คร้ังที ่3  the 3nd 
National Conference on 
Technology and Innovation 
Management. เมื่อวันที ่2 - 3 
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์              
อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวล

11 5213126114 นายสมเพชร  มชัปะโม 63 3.94 ได้

การพฒันารูปแบบปัจจยัทีม่ี
อทิธิพลต่อความส าเร็จของผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)   
ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

ผศ.ว่าที ่ร.ต.อรัญ  ซุยกระเด่ือง    
 ผศ.ว่าที ่ร.ท. ดร.ณัฎฐชยั  จนัทชมุ

12 5213126113 นายสมทรัพย ์ ภโูสดา 66 3.78 ได้

การพฒันารูปแบบการประเมินการ
จดัการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาแบบ
บูรณาการ (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)   
ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

ผศ.ว่าที ่ร.ต.อรัญ  ซุยกระเด่ือง   
ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

13 549010180102 นางมาณวิกา  ทิพยศรี 69 3.79 ได้

การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนเพือ่ส่งเสริมทักษะชวีิตด้าน
การจดัการกบัความเครียดของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่
3 (กนัยายน - ธันวาคม 2561)   
ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

 ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถงิ          
 รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช

14 549260010112 นายชาคร  คัยนันทน์ 75 3.94 ได้

รูปแบบพฒันาทุนมนุษยข์อง
อาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)   
ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
 รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ           
  รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี

15 5213144111 นายทวีสุข  โภคทรัพย์ 72 3.67 ได้

การพฒันารูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกฬีา สถาบันการ
พลศึกษา (วิทยานิพนธ)์

รายงานการตีพมิพว์ารสาร
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี ปี
ที ่6 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม
 2559

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์            
ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ดร.สายชล  จนิโจ

สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

16 569280020120 พระฐตรฐ  อธิปญฺโญ  (ศิลาศิลป์) 63 4.00 ได้

การพฒันารูปแบบโรงเรียนพทุธ
ศาสนาวันอาทิตย ์ตามหลักวุฒิ
ธรรม (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่
2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)   
ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม        
รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช

17 579280020114
พระครูจนัทธรรมานุวัตร  (มะลิ  โคตร
แสง)

63 4.00 ได้

นวัตกรรมการจดัการความรู้บน
พืน้ฐานวิถพีทุธประเพณี เพือ่
พฒันาชมุชนทีเ่ขม้แขง็และยั่งยนื 
(วิทยานิพนธ)์

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

รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม        
ผศ.ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกลุ

18 579280020116 พระครูปริยติัชัยการ (ชัยเวช ภแูล่นกี่) 63 4.00 ได้

การพฒันาหลักสูตรเวชธรรม "คืน
คนดีสู่ครอบครัวตน สร้างชมุชนให้
เขม้แขง็" ศูนยส์งเคราะห์และฟืน้ฟู
ผู้ติดยาเสพติดวัดพทุธคามนิคมฯ 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จงัหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที ่11 ฉบับที ่
3 (กนัยายน - ธันวาคม 2560)   
ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม        
ผศ.ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกลุ

                                                                                ตรวจสอบและตรวจทานถูกตอ้งแลว้

                                                                       ผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน

สาขาวชิานวตักรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (ปริญญาเอก)

(ในฐานข้อมูลเป็น พระ)

เปลี่ยนรูปถา่ย


