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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
จํานวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ

1 618210200105 นางสุพัตรา ภูนาวัง 48 4.00 ได้

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงบันดาล

ใจ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25

สุพัตรา ภูนาวัง. (2019). แนวทางการ

พัฒนาภาวะผู้นําเชิงบันดาลใจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. ใน 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 

(น.628-642). อุดรธานี : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี.

รศ.ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์

ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ

ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม
ผศ.ดร.ชยากานต์  เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

2 618510080101 นางสาวกนิษฐา  พูลลาภ 61 4.00 ได้

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี

กนิษฐา  พูลลาภ. (2563). การส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบ

สร้างสรรค์เป็นฐานสําหรับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี. ใน 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 21. (น.568-575). ขอนแก่น: 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

รศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย

ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  สองสนิท

อ.ดร.ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

3 588210520121 นางสาวอัจฉราพรรณ  ทองนาค 58 3.63 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปประกอบกิจกรรมการเรียน

การสอน

อัจฉราพรรณ  ทองนาค. (2561). 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา

ปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. 

(น. 118-128). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา.

ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม

รศ.ดร.ชวลิต  ชูกําแพง

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

                           คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)

ปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (ภาคปกติ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้ที่ได้จัดทําวิทยานิพน์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ  ประจําปีการศึกษา 2562
อนุมัติวันที่  7  พฤษภาคม  2563 (รอบเดือนเมษายน 2563)

ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
จํานวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ

                           คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

4 588210520129 นายวิษรุจน์  ศรีภูมิ 58 3.55 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะปฏิบัติ เรื่อง การสร้างงาน

นําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

วิษรุจน์  ศรีภูมิ. (2562). การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ 

เรื่อง การสร้างงานนําเสนอข้อมูลด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es). 

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ประจําปี 2562. (น. 859-878). 

กรุงเทพฯ : ที่ประชุมประธานสภา

อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย.

ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร

ผศ.ดร.วิลัน  จุมปาแฝด

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง

อ.ดร.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

5 608010520112 นางสาวพัชลิตา  บุญไทย 55 3.89 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

 ร่วมกับผังกราฟิกสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พัชลิตา  บุญไทย. (2562). การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับผังกราฟิก 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. 

ใน การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2. (น.

329-337). ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภมูิ.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม

ผศ.ดร.พรรณวิไล  ดอกไม้

ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

ผศ.ดร.วนิดา  ผาระนัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

6 588210530115 นายตรีประเสริฐ  แสงศรีเรือง 58 3.35 ได้

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) เรื่อง หินและการ

เปลี่ยนแปลง

ตรีกาล  แสงศรีเรือง. (2563). การพัฒนา

ชุดกิจกรมวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education) เรื่อง หิน

และการเปลี่ยนแปลง. วารสาร

มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. 

9(2), กรกฎาคม - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิ์พูลศักดิ์
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย

กระเดื่อง

อ.ดร.พงศกร  พิมพะนิตย์

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

7 598210170102 นางสาววิภาพร  ศรีสุลัย 42 3.73 ได้

การพัฒนาชุดกิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิภาพร  ศรีสุลัย. (2563). การพัฒนา

ชุดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด.14(3), กันยายน - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิ์พูลศักดิ์

ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา

อ.ดร.อนุสรณ์  จันทร์

ประทักษ์
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย

กระเดื่อง

อ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) (ภาคปกติ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)

ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)

ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
จํานวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ

                           คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

8 598210530109 นางสาวปิยะพร  พิมพิศาล 58 3.89 ได้

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตาม

แนวคิดของมาร์ซาโน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปิยะพร  พิมพิศาล. (2563). การ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ

มาร์ซาโน สําหรับนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6. วารสาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด. 9(2), กรกฎาคม - 

ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิ์พูลศักดิ์

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ

ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

อ.ดร.อนุสรณ์  จันทร์

ประทักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

9 608210350108 พระดบัสวิน  แสนสุริวงค์ 45 3.70 ได้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณี

แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

พระดบัสวิน  แสนสุริวงค์. (2562). การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียน

พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี. วารสาร

สถาบันวิจัยพิมลธรรม. 6(2), 13-24. TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ

อ.ดร.ทัชชวัฒน์  เหล่า

สุวรรณ

รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

รศ.ดร.ธีรชัย บุญมาธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

10 618210350108 นายสาคร  อาร้อน 48 3.95 ได้

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

สาคร อาร้อน. (2564). การศึกษาการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด

การศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต

 1.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 15(2), เมษายน - มิถุนายน.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.ธีระพงษ์  มีไธสง

อ.ดร.วรเวช  ศิริประเสริฐศรี

รศ.ธีรชัย  บุญมาธรรม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย

กระเดื่อง

อ.ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

11 588262090407 นายธณัฐ  วรวัฒน์ 63 3.81 ได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน

จังหวัดนครราชสีมา

ธณัฐ  วรวัฒน์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยว OTOP

 นวัตวิถี ในจังหวัดนครราชสีมา. ใน การ

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6. 

(น. 1716-1724). ขอนแก่น : 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ.

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

12 608262090501 นายกัณฑ์คุปต์  พุ่มทอง 60 3.54 ได้

สาเหตุด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อปริมาณ

นักโทษคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ที่เพิ่มขึ้น

กัณฑ์คุปต์  พุ่มทอง. (2562). สาเหตุด้าน

กฎหมายที่ส่งผลต่อปริมาณนักโทษที่

เพิ่มขึ้น. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 5. 

(น. 762-776). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)

ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2)



4

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
จํานวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ

                           คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

13 608262090505 จ่าสิบเอกธงชัย  ทองคํา 60 3.54 ได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ต้องขังเรือนจํา จังหวัดมหาสารคาม

ธงชัย  ทองคํา. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจํา จังหวัด

มหาสารคาม. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 5. (น. 836-847). 

ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ

รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

14 618262090214 นายภาวัช  พุฒพันธ์ 60 3.73 ได้

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน

ตําบลดู่ลาด อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร

ภาวัช  พุฒพันธ์. (2562). การดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชนในตําบลดู่ลาด อําเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5. (น.704 - 

715). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

15 618262090216 พันตรีมงคล  เถาชาลี 60 3.81 ได้

คุณภาพการให้บริการของสัสดีอําเภอ

ป่าติ้วจังหวัดยโสธร

มงคล  เถาชาลี. (2562). คุณภาพ

การให้บริการของสัสดีอําเภอป่าติ้ว 

จังหวัดยโสธร. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

ครั้งที่ 5. (น.694-703). ขอนแก่น :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

รศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

ระดับปริญญาเอก

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคปกติ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

16 589010540102 นายอาวรณ์  อาจหาญ 81 3.88 ได้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยใช้หลักทาง

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสํานึก

รักท้องถิ่น

อาวรณ์  อาจหาญ. (2563). รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนและชุมชน ในการปลูกข้าว

อินทรีย์ โดยใช้หลักทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

เพื่อพัฒนาจิตสํานึกรักท้องถิ่น. วารสาร

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 17(1), 157-170.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ

อ.ดร.ทักษิณ  สิทธิศักดิ์

อ.ดร.อุดร  อรกุล

อ.ดร.ทรงศักดิ์  จีระสมบัติ

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
จํานวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ

                           คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

17 579240140104 นางวาทินี  ศรีมหา 66 3.94 ได้

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ประเภทการผลิต ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

วาทินี  ศรีมหา. (2562). การจัดการ

เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ประเภทการผลิต 

ในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

จุฬาขอนแก่น. 6(4), 670-687.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง

รศ.ดร.วีระกิตต์  เสาร่ม

อ.ดร.กชธมน  วงศ์คํา

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

18 609262090101 นางสาวนภธร ศิวารัตน์ 75 4.00 ได้

การยกระดับการจัดการการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมโดยชุมชนสร้างสรรค์

ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

นภธร ศิวารัตน์. (2562). การยกระดับ

การจัดการการท่องเที่ยงทางวัฒนธรรม

โดยชุมชนสร้างสรรค์ในกลุ่มร้อยแก่น

สารสินธุ์.วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬา

ขอนแก่น. 6(3), 533-547.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิ

ประเสริฐ

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

19 609262090105 ร้อยตํารวจเอกคมสันต์ บุพตา 78 3.94 ได้

ตัวแบบพัฒนาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์

ของหัวหน้าสถานีตํารวจ ในสังกัด

ตํารวจภูธร ภาค 4

คมสันต์ บุพตา. (2563). ระดับภาวะผู้นํา

เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสถานีตํารวจ ใน

สังกัดตํารวจภูธร ภาค 4. วารสารครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 17(2), กรกฎาคม - 

ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิ

ประเสริฐ

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

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

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



6

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
จํานวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ

                           คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

20 609262090106 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 72 4.00 ได้

รูปแบบการเลือกผู้แทนราษฎร 

ของประชาชน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์. (2563). ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกผู้แทนราษฎรของ

ประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. 

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 17(2), กรกฎาคม - 

ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิ

ประเสริฐ

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

21 609262090119 นายภวัต  พัฒนนิภากร 78 3.69 ได้

รูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองใน

ระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่

จังหวัดภาคหนือตอนล่าง 1 ภายใต้

อิทธิพล

ของพลวัตทางการเมือง

ภวัต  พัฒนนิภากร. (2563). พฤติกรรม

ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของกลุ่ม

ชาติพันธุ์

ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ภายใต้อิทธิพลของพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง. วารสารครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 17(2), กรกฎาคม - 

ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิ

ประเสริฐ

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ

อัมพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ประจําหลักสูตร          

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2558

22 579262070112 พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์ 63 3.33 ได้

สิทธิการพัฒนาของประชาชนภายใต้

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์. (2562). 

สิทธิการพัฒนาของประชาชนภายใต้

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร. 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. 19(1), 

133 - 150.

TCI กลุ่มที่ 1

รศ.ดร.พรอัมรินทร์  พรหม

เกิด

ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

23 579262070114 นายประพิศ  โบราณมูล 63 3.50 ได้

การเมืองว่าด้วยการเคลื่อนไหวทาง

สังคม

ของภิกษุณี

ประพิศ  โบราณมูล. (2562). การเมือง

ว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมของ

ภิกษุณี. วารสารการบริหารปกครอง. 

8(1), 140-159. TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข

รศ.ดร.พรอัมรินทร์  พรหม

เกิด

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ               

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

2548

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

    ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  จันทรศิริ)


