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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

1 *589210200106 นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ์ 66 3.86 ได้

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดมหาสารคาม

อมรวรรณ สุภาพันธ.์ (2562). รูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 
ของ โรงเรียนเอกชน จังหวัดมหาสารคาม. วารสาร
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม. 6(1), 289-302.

TCI กลุ่มที่  2

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา 
รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบติั
อ.ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
รศ.ดร.บญุชม ศรีสะอาด

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

2 **599210200101 นางสาวธมล เกลียวกมลทตั 66 3.79 ได้

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะครู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดชัยภมูิ

ธมล เกลียวกมลทตั. (2562). รูปแบบการพัฒนาค
ตุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน
 จังหวัดชัยภมู.ิ วารสารบณัฑิตศึกษามหาจุฬา
ขอนแก่น. 6(3), กรกฎาคม - กันยายน.

TCI กลุ่มที่  1

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง          
ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ  
ผศ.ดร.ชยากานต์  เรืองสุวรรณ
รศ.ดร.สมเจตน์ ภศูรี
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

3 **599210200102 นางสาวนริศรา ตาปราบ 66 3.71 ได้

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนจังหวัดชัยภมูิ

นริศรา ตาปราบ. (2562). รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนจังหวัดชัยภมู.ิ วารสารบณัฑิตศึกษามหาจุฬา
ขอนแก่น. 6(3), กรกฎาคม - กันยายน.

TCI กลุ่มที่  1

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง          
ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ   
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
รศ.ดร.สมเจตน์ ภศูรี
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

4 *589270080213 นายสมัย สลักศิลป์ 60 4.00 ได้

การพัฒนาคู่มือการประเมินการปฏบิติัที่ดี
ส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR

สมัย สลักศิลป.์ (2562). การสังเคราะห์
องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏบิติัที่ดี
ส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ โดย
ใช้เทคนิค EDFR. วารสารวิชาการการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม. 6(1), 
127-136.

TCI กลุ่มที่  2

ศ.ดร.มนต์ชัย  เทยีนทอง
ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

5 **599270080109 นางสาวหทยัรัตน์ หอมไกรลาศ 63 4.00 ได้

การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านเทค็สตาร์ทอัพ
โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ 

หทยัรัตน์ หอมไกรลาศ. (2562). การสังเคราะห์
องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทค็สตาร์ทอัพ โดยใช้
เทคนิคอีดีเอฟอาร์. วารสารวิชาการการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม. 6(1), 
169-178. TCI กลุ่มที่  2

ผศ.ดร.ละอองทพิย์  มัทธุรศ
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์         
อ.ดร.อภชิาต เหล็กดี
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์
ศ.ดร.มนต์ชัย เทยีนทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

รำยชื่อนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ  ผู้ที่ไดจ้ัดท ำวิทยำนิพน์และค้นคว้ำอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
อนุมตัวิันที่  5 กันยำยน  2562 (รอบเดอืนสิงหำคม 2562)

ระดับปริญญาเอก 
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

6 *569240140105 นางพรวดี  รักษาศรี 66 3.88 ได้

อิทธิพลพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการโซ่
อุปทาน และผลการด าเนินงานของ
องค์กรที่มีต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ทอ่งเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พรวดี  รักษาศรี. (2562). อิทธิพลพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน และผลการด าเนินงาน
ขององค์กร ที่มีต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ทอ่งเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการ
บริหารปกครอง. 8(1), 315-335.

TCI กลุ่มที่  1

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา 
รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
รศ.ดร.วีระกิตต์ เสาร่ม
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

7 *579262090106  นางสาวรวมพร  ไตรคุ้มกัน 75 3.94 ได้

รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ในเขตตรวจราชการที่ 12

รวมพร  ไตรคุ้มกัน. (2560). รูปแบบการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตตรวจราชการที่ 12. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน.์ 17(3), 62-72.

TCI กลุ่มที่  1

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

8 *58926090118 นายประทปี นรากล่ า 75 3.75 ได้

รูปแบบการแก้ไขปญัหาการแข่ง
รถจักรยายนต์บนทอ้งถนนของเด็กแว้น
ในเขตความรับผิดชอบของต ารวจภธูร
ภาค 3

ประทปี นรากล่ า. (2562). รูปแบบการแก้ไขปญัหา
การแข่งรถจักรยายนต์บนทอ้งถนนของเด็กแว้นใน
เขตความรับผิดชอบของต ารวจภธูรภาค 3. วารสาร
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม. 6(2), กรกฎายน - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่  2

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห์

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

9 *589262080207 นางอรัญญา อินอ่อน 75 3.94 ได้

รูปแบบการพัฒนาเด็กผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมแบบบรูณาการในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด

อรัญญา อินอ่อน. (2562). รูปแบบการพัฒนาเด็ก
ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมแบบบรูณาการ
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสหวิทยาการวิจัย: 
ฉบบับณัฑิตศึกษา. 8(2), กรกฎาคม - ธันวาคม.

SSRN 
(Social 
Science 
Research 
Network)

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

10 **599262080110 นางสาวทพิพา ลุนเผ่ 75 4.00 ได้

รูปแบบภมูิปญัหาทอ้งถิ่นหมอพื้นบา้น 
ด้านสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม

ทพิพา ลุนเผ่. (2562). รูปแบบภมูิปญัหาทอ้งถิ่น
หมอพื้นบา้น ด้านสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม. 
วารสารบณัฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลังสงฆ์
นครสวรรค์. 7(2), พฤษภาคม - สิงหาคม. TCI กลุ่มที่  2

ศ.ดร.เรวัฒร์ ชาตรีวิศิษฏ์
ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร
อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์
ผศ.ดร.วิชรินทร์ สุทธิศัย
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

11 *569260140108 นายธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปญัญา 63 3.42 ได้

การสร้างฐานอ านาจของผู้น าทาง
การเมืองทอ้งถิ่น

ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปญัญา. (2562). การสร้าง
ฐานอ านาจของผู้น าทางการเมืองทอ้งถิ่น. วารสาร
เกษมบณัฑิต, 20(2), กรกฎาคม - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่  1

ผศ.ดร.ธ ารงศักด์ิ เพชรเลิศอนนัต์
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
รศ.ดร.ปยิลักษณ์ โพธิวรรณ์
รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)



3

ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

12 *569230300114 นายวิษณุ บริจาค 84 3.88 ได้

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานในการใหบ้ริการลูกค้าของ
ธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน)

วิษณุ บริจาค. (2562). รูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏบิติังานในการใหบ้ริการลูกค้า
ของธนาคารยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน). วารสาร
ช่อพะยอม. 30(1), 251-260. TCI กลุ่มที่  2

อ.ดร.เพ็ญจันทร์ ประจันตะเสน
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

13 *589130300108 Mr.Boonpeng  Khemmala 78 3.85 ได้

การบริหารจัดเก็บภาษีโดยหลักการ
บริหารความเส่ียง ของด่านภาษีสากล
ภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Boonpeng  Khemala. (2562). Tax 
Administration Based on the Principles of 
Compliance Risk Management for the  
International Borders Customs in the 
Central Region, Lao People's Democratic 
Republic. วารสารช่อพะยอม. 30(3), พฤศจิกายน
 - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่  2

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

14 *589130300111 Mr.Phousong  Somkhit 78 3.75 ได้

การพัฒนาศักยภาพการปฏบิติังานของ
บคุลากร ด้วยระบบ National Single 
Window ของด่านสากลวังเต่า
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Phousong  Somkhit. (2562). การพัฒนา
ศักยภาพการปฏบิติังานของบคุลากรด้วยระบบ 
National Single Window ของด่านสากลวังเต่า
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว. วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ.์ 8(2), กรกฎาคม - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่  1

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

15 *,***578210200104 นางสาวนิศากร  กองอุดม 48 4.00 ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการ
ตามความคิดเหน็ของครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

นิศากร  กองอุดม. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงาน
วิชาการตามความคิดเหน็ของครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27. ใน การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด คร้ังที่ 3. (น.64-65).  
ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด.

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง
ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสานา
อ.ดร.เสน่ห ์ค าสมหมาย

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

16 *588210200203 นายธนบดี  ศรีโคตร 54 3.80 ได้

สภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
แบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2

ธนบดี  ศรีโคตร. (2561). สภาพและแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2. 
ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บณัฑิตศึกษาแหง่ชาติ คร้ังที่ 47. (น.601-612). 
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อ.ดร.สุรัตน์ ดสงชาทม
ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม
อ.ดร.ปองภพ  ภจูอมจิตร

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

17 *588210200303 นางสาวชุลีพร  บตุรพรม 51 3.70 ได้

แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2

ชุลีพร  บตุรพรม. (2562). แนวทางการพัฒนา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลชุลีพร ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด. 13(1), 
185-194.

TCI กลุ่มที่  2

รศ.ดร.สมเจตน์  ภศูรี
อ.ดร.ปองภพ  ภจูอมจิตร
ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ
ผศ.ดร.สมบติั  ฤทธิเดช

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

18 **608010520104 นางสาวชนัญธิดา  สุริโย 55 3.85 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

ชนัญธิดา  สุริโย. (2562). การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 4. การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 14. (น.60-66). 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม   
ผศ.ดร.พรรณวิไล  ดอกไม้       
ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

19 **608010520110 นางสาวปารวัณ  เหง้าโคกงาม 55 3.70 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ทกัษะการค านวณ เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
การสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

ปารวัณ  เหง้าโคกงาม. (2562). การพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทกัษะการค านวณ เร่ือง
 ปริมาณสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการ
สืบเสาะหา ความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค KWDL ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4. ใน การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. 
(น.234-242). ชัยภมูิ : มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู.ิ

รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ 
ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ภาคปกติ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

20 **608010520114 นางสาวภทัราภรณ์  จ าลองเพ็ง 55 3.74 ได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
แผนผังกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 2

ภทัราภรณ์  จ าลองเพ็ง. (2562).การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
แผนผังกราฟิก (Graphic organizer) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2. ใน การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. 
(น.28-37). ชัยภมูิ : มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู.ิ

ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด 
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ 
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง 
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
ผศ.ดร.ทพิาพร สุจารี

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

21 **608010520115 นางสาวเมษยา  มิทรานนท์ 55 3.85 ได้

การพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 2 โดยใช้กระบวนการของเฮวินส์

เมษยา  มิทรานนท.์ (2562). การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โดยเน้นกระบวนการ
ของเฮวินส์.  ใน การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. (น.21-27). ชัยภมูิ :
 มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู.ิ

ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด 
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ 
อ.ดร.ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์
ผศ.ดร.ทพิาพร สุจารี

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

22 **608010520118 นางสาวหทยัา  อุปแก้ว 58 3.81 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ทกัษะปฏบิติั เร่ือง การจัดดอกไม้สด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏบิติัของเดวีส์ ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 2

หทยัา  อุปแก้ว. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทกัษะปฏบิติั เร่ือง การจัดดอกไม้
สดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏบิติัของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2. ใน การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 2. (น.45-56).  ชัยภมูิ : มหาวิทยาลัยราชภฏั
ชัยภมู.ิ

รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง
ผศ.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

23 **608010520121 นายกวิน  นารานฤมล 55 3.65 ได้

การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline เพื่อ
การส่ือสารภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

กวิน  นารานฤมล. (2562). การจัดการเรียนรู้แบบ 
Storyline เพื่อการส่ือสารภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 4. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด คร้ังที่ 3. (น.314-322). ร้อยเอ็ด : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด.

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
อ.ดร.ประยงค์ หตัถพรหม
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

24 **608010520122 นายเกรียงไกร  แน่นหนา 58 3.39 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง 
ความปลอดภยัในชีวิต โดยใช้ส่ือวิดีทศัน์
ประกอบการจัดการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สูข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ศึกษาปทีี่ 6

เกรียงไกร  แน่นหนา. (2562). การพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ความปลอดภยัในชีวิต
 โดยใช้ส่ือวิดีทศัน์ประกอบการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สูขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาศึกษาปทีี่ 6. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แหง่ประเทศไทย 
คร้ังที่ 5. (น. NICCI064). นครราชสีมา : โรงแรม
สีมาธานี.

รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง
อ.ดร.ประยงค์ หตัถพรหม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อ.ดร.ชัยวัฒน์ สุภคัวรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

25 **608010520125 นายนัฐกุล  เกตุชาติ 58 3.89 ได้

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง ทศันศิลป์
กับการประกอบอาชีพ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

นัฐกุล  เกตุชาติ. (2562). การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
เร่ือง ทศันศิลปก์ับการประกอบอาชีพ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการ
เรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3. ใน การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. 
(น.13-20). ชัยภมูิ : มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู.ิ

รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง
อ.ดร.ประยงค์ หตัถพรหม
ผศ.ดร.พิทยวัฒย์ พันธะศรี
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

26 **608010520126 นายปยิณัฐ อุปแก้ว 58 3.63 ได้

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหา
เปน็ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เร่ือง ความปลอดภยัในชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

ปยิณัฐ อุปแก้ว. (2562). การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง ความปลอดภยัในชีวิต 
กลุ่มสาระกาเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5. ใน การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. (น.38-44). 
ชัยภมูิ : มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู.ิ

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
อ.ดร.ประยงค์ หตัถพรหม 
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

27 **608010520127 นายพงศกร แพ่งสองคร 58 3.85 ได้

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง การ
ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

พงศกร แพร่สองคร. (2562). การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ เร่ือง การประกอบคอมพิวเตอร์ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5. ใน การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2. 
(น.224-233). ชัยภมู:ิ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมู.ิ

รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง
อ.ดร.ชัยวัฒน์  สุภคัวรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

28 **608010520129 นายรุ่งสมทรัพย์  เรืองศรีอรัญ 58 3.50 ได้

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปญัหา
เปน็ฐาน (PBL) เร่ือง ความปลอดภยัใน
ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2

รุ่งสมทรัพย์  เรืองศรีอรัญ. (2562). การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน PBL เร่ือง 
ความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2.  ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตร
และการสอนสัมพันธ์แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 5. 
(น. NICCI052). นครราชสีมา : โรงแรมสีมาธาน.ี

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
อ.ดร.ประยงค์ หตัถพรหม 
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

29 **608010520134 นางสาวมิ่งขวัญ  สุขสบาย 55 3.70 ได้

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาไทยเชิงวิเคราะหด้์วยเทคนิค KWL 
Plus ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

มิ่งขวัญ  สุขสบาย. (2562). การพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค KWL Plus ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6. ใน 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 2. (น.105-110).  ชัยภมูิ : มหาวิทยาลัย
ราชภฏัชัยภมู.ิ

ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด 
ผศ.ดร.ไพศาล วรค า
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ 
รศ.ดร.ทศันีย์ นาคุณทรง
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

30 *,***578210520141 นางสาวปรารถนา  สาระกุล 58 3.48 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและการหารพหนุาม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ประกอบแบบฝึกทกัษะ

ปรารถนา  สาระกุล. (2562). การเปรียบเทยีบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ
และการหารพหนุาม ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบแบบฝึกทกัษะกับการจัดการเรียนรู้
เเบบปกติ. ใน การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 10. (น.944-950). 
ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด.

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.อรุณี  จันทร์ศิลา
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

31 **598210520107 นางสาวเชิญพร  สีสุดทา 55 3.55 ได้

การพัฒนาการเขียนส่ือสารภาษาไทย โดย
ใช้แบบฝึกทกัษะนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เชิญพร  สีสุดทา. (2562). การพัฒนาการเขียน
ส่ือสารภาษาไทย ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยใช้แผนผังความคิดประกอบแบบ
ฝึกทกัษะ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด. 
13(3), กันยายน-ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

32 **608210520125 นางสาวนิศาชล  บตุรมาตร์ 58 3.74 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้และ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นิศาชล  บตุรมาตร์. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้.  ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการ
สอนสัมพันธ์แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 5. 
(น. NICCI042).  นครราชสีมา : โรงแรมสีมาธาน.ี

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ภาคสมทบ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

33 **608210520129 นางสาวศรีสุดา  เจษฎาภสัิก 55 3.74 ได้

การพัฒนาความสามารถในการอ่านออก
เสียงภาษาจีน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปทีี่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT

ศรีสุดา  เจษฎาภสัิก. (2562). การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาจีน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตร
และการสอนสัมพันธ์แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 5. 
(น. NICCI040). นครราชสีมา : โรงแรมสีมาธาน.ี

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา 
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
ผศ.ดร.ทพิาพร  สุจารี

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

34 **608210520134 นางสาวอินธุอร อัปมะโน 58 3.78 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น

อินธุอร อัปมะโน. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น.  ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตร
และการสอนสัมพันธ์แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 5. 
(น. NICCI043). นครราชสีมา :โรงแรมสีมาธาน.ี

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
ผศ.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

35 **608210180102 นางสาวธัญพร  ผุยบวัค้อ 42 3.94 ได้

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเมล็ดพืช
 เพื่อส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ธัญพร  ผุยบวัค้อ. (2562). การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจากเมล็ดพืช เพื่อส่งเสริมทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์คร้ังที่ 1. (น.150). กาฬสินธุ ์: 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ.์

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
อ.ดร.ดรุณรภา นาชัยฤทธิ์
รศ.ดร.ทศันีย์ นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

36 608210180505 นายกันตพัฒน์  สุวรรณเรือง 45 3.89 ได้

การพัฒนาทกัษะการเขียนสะกดค าตาม
มาตราตัวสะกด  โดยใช้ชุดฝึกทกัษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 3

กันตพัฒน์  สุวรรณเรือง. (2562). การพัฒนาทกัษะ
การเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด  โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 13(2), 143 - 
152.

TCI กลุ่มที่ 1

อ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล 
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ 
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง 
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช 

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

37 608210180502* นางเต็มดวง  ปากวิเศษ 45 3.89 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับชุดการ
เรียนเร่ือง ความน่าจะเปน็ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5

เต็มดวง  ปากวิเศษ. (2562). การพัฒนาทกัษะการ
แก้โจทย์ปญัหา เร่ือง ความน่าจะเปน็ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับชุดการเรียน.
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 13 (1), 
129-136.

TCI กลุ่มที่ 1

ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด 
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา 
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 
ผศ.ดร.ภษูิต บญุทองเถิง 
อ.ดร. ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

38 *608210180504 นายวิทยา  เอื้อการ 66 3.54 ได้

การพัฒนาทกัษะปฏบิติัเคร่ืองดนตรีโหวด
 ตามแนวคิดของครูภมูิปญัญาไทย 
ประกอบชุดฝึก

วิทยา  เอื้อการ. (2562). การพัฒนาทกัษะปฏบิติั
เคร่ืองดนตรีโหวด ตามแนวคิดครูภมูิปญํญาไทย 
ประกอบชุดฝึก. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. (น.254-261). 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา.

ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
อาจารย์ประจ าหลักสูตร      
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

39 **598010500104 นางสาวจีระกานต์  สุขปญัญา 61 3.93 ได้

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ การ
มีส่วนร่วมและความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ตามโครงการ
ขับเคล่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

จีระกานต์  สุขปญัญา. (2561). การมีส่วนร่วมและ
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ
สะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ตาม
โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในสถานศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ครุศาสตร์วิชาการ 
คร้ังที่ 3" (น.920-930). มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ ภสีูอ่อน
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.พรรณวิไล  ดอกไม้
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบรูณ์
รศ.ศรินทร์  ทองธรรมชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

40 **608010500128 นายภทัรกฤต  ไชยวงษ์ 61 3.61 ได้

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ เพื่อศึกษามโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคล่ือนที่แบบ
โพรเจกไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ปทีี่ 5

ภทัรกฤต  ไชยวงษ.์ (2562). การจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคล่ือนที่แบบ
โพรเจกไทล์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
5. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชธานีวิชาการ คร้ังที่ 4. (น.1737 -
1745). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชธาน.ี

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.พรรณวิไล  ดอกไม้
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ผศ.ดร.ต้นสกุล  ศานติบรูณ์
อ.ดร.กมล  พลค า

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

41 **598010570122 นายจีรพล  จิตต์น้อม 67 3.33 ได้

พฤติกรรมความปลอดภยัในการใช้
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ของเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

จีรพล  จิตต์น้อม. (2562). พฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม. ใน การ
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด คร้ังที่ 3. 
(น.665-672). ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด.

ผศ.ดร.ธีรพงษ์  มีไธสง
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทชัชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
รศ.ธีรชัย  บญุมาธรรม

 ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) (แผนวิชาชีพครู)  (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

42 **608010570104 นางสาวจิรภทัร  ศรีทมุ 67 3.64 ได้

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สาระ
ภมูิศาสตร์และความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปญัหาเปน็ฐาน

จิรภทัร  ศรีทมุ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปญัหาเปน็ฐาน. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหาร
สัมพันธ์ ประจ าป ี2562. (น.174-183). ชลบรีุ : 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมทยีน.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
รศ.ธีรชัย  บญุมาธรรม
อ.ดร.ทชัชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
รศ.ดร.ทศันีย์ นาคุณทรง
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

43 **608010570105 นางสาวเจนจิรา  ถาอิ่นแก้ว 67 3.57 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภมูิศาสตร์เร่ือง ทวีปเอเซีย โดยใช้รูปแบบ
กลุ่มสืบสวนสอบสวน ร่วมกับผังกราฟิก 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

เจนจิรา  ถาอิ่นแก้ว. (2562). การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิชาภมูิศาสตร์ เร่ือง ทวีปเอเซีย โดยใช้
รูปแบบกลุ่มสืบสวน สอบสวน ร่วมกับผังกราฟิก 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5. (น.157-164). 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทชัชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
อาจารย์ประจ าหลักสูตร      
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

44 **608010570107 นางสาวนภาเพ็ญ  พานเมือง 67 3.80 ได้

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Ennis

นภาเพ็ญ  พานเมือง. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Ennis. ใน 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน
วิจันระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจ าป ี
2562. (น. 184-194). ชลบรีุ : โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ ซิต้ี จอมทยีน.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
รศ.ธีรชัย  บญุมาธรรม
อ.ดร.ทชัชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
รศ.ดร.ทศันีย์ นาคุณทรง
อ.ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภกัด์ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

45 **608210350104 นางสาวอุทยัวรรณ  ทองค า 51 3.60 ได้

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

อุทยัวรรณ  ทองค า. (2562). การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญของครูในโรงเรียน สังกัด
เทศบาล เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. ใน
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชธานีวิชาการ คร้ังที่ 4. (น.1882-1889). 
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชธาน.ี

ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทชัชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
รศ.ดร.ทศันีย์ นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)



11

ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

46 *,***548210080305 นางสาววณิรตา  ค าก้อน 60 3.75 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่มีวิธีการสอน
โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับส่ือสังคมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6

วณิรตา  ค าก้อน. (2562). การพัฒนาบทเรียนบน
เว็บที่มีวิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับส่ือ
สังคมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6. ใน การประชุม
น าเสนอผลงานวิจัยบณัฑิตศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 
12. (น.469-477). อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุดรธาน.ี

อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทนั
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิพ์ูลศักด์ิ

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

47 *,***578210080109 สิบเอกพงษ์สวัสด์ิ  สรรพสอน 54 3.61 ได้

การพัฒนาบทเรียนผ่านส่ือสังคมโดยใช้
โครงงานเปน็ฐาน สาระทกัษะการด าเนิน
ชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

พงษ์สวัสด์ิ  สรรพสอน. (2561). การพัฒนา
บทเรียนผ่านส่ือสังคมโดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย.  ใน การประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ระดับบณัฑิตศึกษา
แหง่ชาติ คร้ังที่ 47. (น.123-134). ขอนแก่น : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

รศ.ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ
ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทนั
ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ สองสนิท
อ.ดร.ช านาญ  ด่านค า

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

48 **598210560102 นางสาวจิราภา สุทธิประภา 687 3.83 ได้

การเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคม
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
เกมิฟิเคชั่น โดยใช้นิทานมัลติมีเดีย 
ส าหรับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปทีี่ 1 โรงเรียนบา้นคานหกัโนนใหญ่
(ศิริเกตุประชาวิทย)์

จิราภา สุทธิประภา. (2562). การเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านสังคมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชั่น โดยใช้นิทานมัลติมีเดีย ส าหรับ
นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียน
บา้นคานหกัโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย)์. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรม
เพื่การเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าป ี
2561. (น.183-194). ปทมุธานี : มหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบรีุ

อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทนั 
อ.ดร.วณิชา สาคร
ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ สองสนิท

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

49 *,***568240140117 นายพรชัย จิรพัฒนางกูร 57 3.95 ได้

ปจัจัยในการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตกับบริษัท เอไอเอ จ ากัด ของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

พรชัย จิรพัฒนางกูร. (2562). ปจัจัยในการเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท เอไอเอ จ ากัด ของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 6(1), 157-168.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย 
อ.ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

ปริญญาโท  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคสมทบ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

50 **598262080204 นางสาวปานทพิย์  ใจดี 54 3.90 ได้

ปจัจัยส่งเสริมพัฒนากับการค้าส่งออก
ทเุรียนไปต่างประเทศ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร.

ปานทพิย์  ใจดี. (2562). ปจัจัยส่งเสริมพัฒนากับ
การค้าส่งออกทเุรียนไปต่างประเทศ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 2. 
(น. 807-814). ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด.

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์
ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

51 **598262080215 นายศุภสัณฑ์ แก้วเดชะ 51 3.95 ได้

การบริหารจัดการกรณีเกิดอุทกภยัของ
เทศบาลต าบลนาโพธิ ์อ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร

ศุภสัณฑ์ แก้วเดชะ. (2561). การบริหารจัดการกรณี
เกิดอุทกภยัของเทศบาลต าบลนาโพธิ ์อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 2. 
(น.884-895). ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด.

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ผศ.ดร.วิชรินทร์ สุทธิศัย
อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

52 **598262090202 นางสาวปณุญณุช  วานิชย์ 60 3.63 ได้

การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการ
ในเทศบาลต าบลบา้นจั่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี

ปณุญณุช  วานิชย.์ (2562). แนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการในเทศบาลต าบล
บา้นจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน.ี 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1.
(น.1143-1148). ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ   
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห ์  
รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภมูิ   
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
  

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

53 **598262090416 นางสาวขวัญณภทัร  ภาชนะวรรณ 60 3.88 ได้

ปจัจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจ
ของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ขวัญภทัร  ภาชนะวรรณ. (2562). ปจัจัยที่มีผลต่อ
ขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3. ใน การประชุมวิชาการและ
การเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1. (น.
1335-1344). ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ   
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห ์    
รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภมูิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

54 **598130300212 Mr.Souknilanh Soumpholpakdy 45 3.72 ได้

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาหา้ป ี
ขององค์การปกครองเมืองปากเซ แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Souknilanh Soumpholpakdy. (2562). แนว
ทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาหา้ป ีขององค์การปกครองเมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 5. (น.142-148). มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
รศ.ดร.ธนัณชัย สิงหม์าตย์      
ผศ.ดร.แดนวิชัย  สายรักษา
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อ.ดร.อุทยั  โคตรดก

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

55 **598130300219 Mr. Khongthong  Inthalath 45 3.78 ได้

การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ของ
ประชาชนเมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Khongthong  Inthalath. (2561). การส่งเสริม
การปลูกข้าวอินทรีย์ของประชาชนเมืองปากเซ  
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบณัฑิตศึกษา คร้ังที่ 47. (น.932-941). 
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

รศ.สมชาย  วงศ์เกษม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์โสภา
ผศ.ดร.พูนศักด์ิ  ศิริโสม
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์ 
ผศ.ดร.อุทยั  โคตรดก

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

56 **598130300211 Mr.Somsavanh Xouyphasith 45 3.72 ได้

แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการ
ปฏบิติังานของบคุลากรแผนกแผนการ
และการลงทนุ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว.

Somsavanh Xouyphasith. (2562). แนว
ทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏบิติังานของ
บคุลากรแผนกแผนการและการลงทนุ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม" คร้ังที่ 5 (น.135-141). 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.

ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
ผศ.ดร.อุทยั  โคตรดก   
ผศ.ดร.แดนวิชัย  สายรักษา  
ผศ.ดร.ธนัณชัย สิงหม์าตย์      
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

                  *** นักศึกษาขยายระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 11 ของข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  จันทรศิริ)

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

                  ****นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพการเปน็นักศึกษาที่ใช้ระยะเวลาเกินก าหนดของหลักสูตร  

                   ** นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมายเหตุ       * นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550


