
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

1 *,***569210200112 นายกฤต  หมื่นเจริญ 66 3.71 ได้

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

กฤต  หมื่นเจริญ. (2562). รูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
1.วารสารมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยา
เขตร้อยเอด็. 8(2) : กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี          
รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง          
ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ       
ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

2 *,***569210200104 นางฐิตาภรณ์  ปะนะสุนา 66 3.79 ได้

รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1.

ฐิตาภรณ์  ปะนะสุนา. (2562). รูปแบบการพัฒนา
ทักษะชีวติของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1. 
วารสารมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยา
เขตร้อยเอด็. 8(2) : กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี          
รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง          
ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ       
ผศ.ดร.ชยากานต์  เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาเอก สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลย ี(ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แบบ 2 แบบ 2.1)

3 *589270080204 นายกฤษดา  หินเธาว์ 60 3.92 ได้

รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบร่วมมือ

กฤษดา  หินเธาว.์ (2561). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. วารสาร
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม. 
5(1) : 215-224, มกราคม - มิถุนายน 2561.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์   
ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช         
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์         
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

4 *589270080206 นายณัฐพงศ์  พลสยม 60 3.92 ได้

รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
อนิเทอร์เน็ตออฟธงิส์ด้วยเทคโนโลยสีมอง
กลฝังตัว

ณัฐพงศ์  พลสยม. (2561). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการอนิเทอร์เน็ตออฟธงิส์ 
ด้วยเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว. วารสารโครงงาน
วทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ. 
4(2) : 83-92, กรกรฎาคม - ธนัวาคม 2561.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์   
ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช          
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์         
อ.ดร.ธวชัชัย  สหพงษ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

5 *589270080209 นายภาณุวตัร  ร่ืนเรืองฤทธิ์ 60 3.83 ได้

รูปแบบการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

ภาณุวตัร  ร่ืนเรืองฤทธิ์. (2562). การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ. 6(1) : 190-200, 
มกราคม - มิถุนายน 2562.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์   
ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช        
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์    
ผศ.ดร.เนตรชนก  จันทร์สวา่ง

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

บัญชรีายชือ่เสนอคณะกรรมการบัณฑิตวทิยาลยัพิจารณาอนุมัตผิลส าเร็จการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา  2562 (รอบขอจบเดอืน กรกฎาคม 2562)

อนุมัตจิบวนัที ่ 7  สงิหาคม  2562
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก 
ปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แบบ 2 แบบ 2.1)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

6 *589270080214 นายส าราญ  วานนท์ 60 3.92 ได้

การพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

ส าราญ  วานนท์. (2561). การศึกษาเทคนิค
พยากรณ์อาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. 
วารสารการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวตักรรม. 5(1) : 164 - 171, มกราคม - มิถุนายน
 2561.

TCI กลุ่มท่ี  2

ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง       
ผศ.ดร.จิรัฎฐา  ภูบุญอบ        
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์        
ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

7 *589270080222 นายฉัฐระพี  โพธิป์ิติกลุ 57 3.75 ได้

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

ฉัฐระพี  โพธิป์ิติกลุ. (2561). การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงาน. วารสารการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และนวตักรรม. 5(2) : 7-19, กรกฎาคม - ธนัวาคม 
2561.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  
ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช        
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์        
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานกรรมการ)      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

8 **609262090114 นายบุรฉัตร  จันทร์แดง 78 3.94 ได้

รูปแบบการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงต่อยา
เสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
พื้นท่ีตะเข็บชนแดนลุ่มน้ าโขง

บุรฉัตร  จันทร์แดง. (2562). ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมเส่ียงต่อยาเสพติดของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ าโขง.
 วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา. 14(3), กนัยายน
 - ธนัวาคม 2562.

TCI กลุ่มท่ี  1

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง         
รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ         
รศ.ดร.ภักดี  โพธิสิ์งห์            
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผู้ทรงคุณวฒิุ (ประธานการมการ)      
 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร               
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

9 **598010500117 นายวนัปิยะ  จันทรเดช 61 3.86 ได้

ความสัมพันธร์ะหวา่งความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวชิา
ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

วนัปิยะ  จันทรเดช. (2561). ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวชิาฟิสิกส์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจฬุาภรณราช
วทิยาลัย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. ใน การประชุม
วชิาการระดับชาติ ครุศาสตร์วชิาการ คร้ังท่ี 3. 
(น.265-272). มหาสารคาม : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.

รศ.ดร.ประสงค์  สีหานาม      
ผศ.ดร.วนิดา  ผาระนัด         
ผศ.ดร.พรรณวไิล  ดอกไม้      
อ.ดร.กมล  พลค า              
ผศ.ดร.ต้นสกลุ  ศานติบูรณ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท  สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาเอก สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แบบ 2 แบบ 2.1)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

10 **608010500103 นางสาวทิพวรรณ  เมืองพิล 61 3.79 ได้

การศึกษาทักษะการแกป้ัญหา          
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง งานและ
พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ทิพวรรณ  เมืองพิล. (2562). การศึกษาทักษะการ
แกป้ัญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง งานและ
พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4.        
ใน การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ ราชธานีวชิาการ คร้ังที่ 4. 
(น.1746-1756). วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562. 
อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราชธานี.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม     
ผศ.ดร.พรรณวไิล ดอกไม้
อ.ดร.ธนวชัร์  สมตัว
ผศ.ดร.ต้นสกลุ  ศานติบูรณ์  
รศ.ศรินทร์  ทองธรรมชาติ

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

11 **608010500113 นางสาวเอือ้มพร  ธรรมสวาสด์ิ 64 3.82 ได้

การพัฒนาความสามารถการคิดวเิคราะห์
และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์
ด้วยการใช้สถานการณ์จ าลองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

เอือ่มพร  ธรรมสวาสด์ิ. (2562). การพัฒนา
ความสามารถการคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ด้วยการใช้สถานการณ์
จ าลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. 
ใน การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ ราชธานีวชิาการ คร้ังที่ 4. (น.
1713-1722). วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562. 
อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราชธานี.

ผศ.ดร.ฉววีรรณ  สีสม           
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์        
ผศ.ดร.พรรณวไิล  ดอกไม้       
ผศ.ดร.ต้นสกลุ  ศานติบูรณ์  
รศ.ศรินทร์  ทองธรรมชาติ

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

12 **608010500118 นายวฒันา  ทัดวงค์ 64 3.84 ได้

การศึกษาผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   
ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ความสามารถใน
การแกป้ัญหาและผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
เร่ือง ไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

วฒันา  ทัดวงค์. (2562). การศึกษาผลการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาเร่ือง 
ไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรง
เรียนบรบือวทิยาคาร. ใน การประชุมวชิาการและ
น าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ราชธานีวชิาการ 
คร้ังท่ี 4. (น.1757-1762). วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2562. อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราชธานี.

ผศ.ดร.ฉววีรรณ  สีสม           
อ.ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ ์       
อ.ดร.ธนวชัร์  สมตัว            
ผศ.ดร.พรรณวไิล  ดอกไม้       
 อ.ดร.วนัดี  รักไร่

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

13 **608010500120 นายธนาศวรรย ์ สมไพบูลย์ 64 3.76 ได้

การศึกษาความเข้าใจมโนมติ             
ทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกริิยาเคมี     
ของนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบแบบจ าลอง
เป็นฐาน

ธนาศวรรย ์ สมไพบูลย.์ (2562). การศึกษามโนมติ
ทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองปฏิกริิยาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบแบบจ าลองเป็นฐาน. ใน  การประชุม
วชิาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ราชธานี
วชิาการ คร้ังที่ 4. (น.1769-1776). วนัที่ 31 
พฤษภาคม 2562. อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราช
ธาน.ี

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม     
ผศ.ดร.ต้นสกลุ  ศานติบูรณ์
อ.ดร.ธนวชัร์  สมตัว              
ผศ.ดร.พรรณวไิล  ดอกไม้       
อ.ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

14 **608010500124 นางสาวกรว ี นันทชาด 64 3.73 ได้

การจัดการเรียนด้วยรูปแบบเชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวเิคราะห์และผล 
สัมฤทธิท์างการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เร่ือง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

กรว ี นันทชาด. (2562). การจัดการเรียนด้วย
รูปแบบเชิงรุก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง สมบัติ
ของธาตุและสารประกอบ ใน การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 5. (น.37). วนัท่ี 4-5 มีนาคม 
2562. มหาสารคาม : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ฉววีรรณ  สีสม          
ผศ.ดร.สมชาย  แกว้วงัชัย      
ผศ.ดร.ต้นสกลุ  ศานติบูรณ์   
ผศ.ดร.พรรณวไิล  ดอกไม้       
อ.ดร.ธนวชัร์  สมตัว

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท  สาขาวชิาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคปกติ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

15 **608010520108 นางสาวธณัฎฐา  ทิ้งเทพ 55 3.81 ได้

การพัฒนาความสามารถการคิดวเิคราะห์
และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้
วธิคิีดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ธณัฎฐา  ทิ้งเทพ. (2562). การพัฒนาความสามารถ
การคิดวเิคราะห์และพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยใช้กจิกรรมการ
เรียนรู้วธิคิีดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4. ใน การประชุมวชิาการ
ระดับชาติคร้ังท่ี 1. (น.1260-1267). วนัที่ 22 
กมุภาพันธ ์2562.ร้อยเอด็ : มหาวทิยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลัย.

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน           
รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธเิดช    
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร         
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์         
อ.ดร.ประยงค์  หัตถพรหม

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

16 **608010520116 นางสาววนิดา  วนัภักดี 55 3.85 ได้

การพัฒนาความสามารถด้านการอา่น    
เชิงวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ด้วยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ
 SQ5R

วนิดา  วนัภักดี. (2562). การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอา่นเชิงวเิคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ5R. ใน การประชุมวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธแ์ห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 5. (น. NICCI050). วนัที่ 4 
มีนาคม 2562. นครราชสีมา : โรงเรียนสีมาธานี.

อ.ดร.ดนิตา  ดวงวไิล            
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง        
ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร         
อ.ดร.ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ ์     
รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธเิดช

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

17 **608010520124 นายนฤเบศ  กาศรุณ 58 3.66 ได้

การพัฒนาทักษะการบรรเลงขลุ่ยเพียงออ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด           
ของโซลตาน โคดาย

นฤเบศ  กาศรุณ. (2562). การพัฒนาทักษะ
การบรรเลงขลุ่ยเพียงออของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย. ใน การประชุม
วชิาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตร
และการสอนสัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5. 
(น. NICCI045). วนัท่ี 4 มีนาคม 2562. 
นครราชสีมา :โรงเรียนสีมาธานี.

ผศ.ดร.จิราพร  ชะโน            
ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง       
อ.ดร.ธญัญลักษณ์  เขจรภักด์ิ 
ผศ.ดร.พิทยวฒัน์  พันธะศรี   
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท  สาขาวชิาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคสมทบ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

18 **608210520113 นางสาวหฤทัย  สัจธรรม 58 3.78 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานท่ีเน้นการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียว

หฤทัย  สัจธรรม. (2562). การพัฒนากจิกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียว. ใน  การประชุม
วชิาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการ
สอนสัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5. 
(NICC1049). วนัที่ 4 มีนาคม 2562. นครราชสีมา :
 โรงแรมสีมาธาน.ี

ผศ.ดร.วลัิน  จุมปาแฝด        
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธเิดช      
ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร         
ผศ.ดร.ยวุดี  อนิส าราญ        
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

19 **608210520114 นางสาวอารยา  วโิรจน์ 58 3.85 ได้

การพัฒนาการอา่นค ายากของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบแบบฝึก

อารดา  วโิรจน์. (2562). การพัฒนาการอา่นค ายาก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบแบบฝึก. 
ใน การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 
หลักสูตรและการสอนสัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ัง
ท่ี 5. (NICC1038). วนัที่ 4 มีนาคม 2562. 
นครราชสีมา : โรงแรมสีมาธาน.ี

อ.ดร.ดนิตา  ดวงวไิล            
ผศ.ดร.กลัยา  กลุสุวรรณ     
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์         
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง        
 รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธเิดช

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

20 **608210520116 นายทิพชาติ  มาลาจันทร์ 58 3.85 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การ
เรียนรู้แบบเชิงรุก

ทิพชาติ  มาลาจันทร์. (2562). การพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
ใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุก.  ใน  การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอน
สัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5. (NICCI044). 
วนัที่ 4 มีนาคม 2562. นครราชสีมา : โรงแรมสีมา
ธาน.ี

ผศ.ดร.วลัิน  จุมปาแฝด         
ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง       
อ.ดร.ชัยวฒัน์  สุภัควรกลุ     
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด         
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

21 **608210520122 นางสาววราภรณ์  หันสา 58 3.93 ได้

การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
วเิคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3

วราภรณ์  หันสา. (2562). การพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวเิคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. ใน การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอน
สัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5. (NICCIO41). 
วนัที่ 4 มีนาคม 2562. นครราชสีมา : โรงแรมสีมา
ธาน.ี

ผศ.ดร.วลัิน  จุมปาแฝด       
ผศ.ดร.กลัยา  กลุสุวรรณ       
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์        
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเ์ดช      
อ.ดร.ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

22 **608210520127 นางสาวปาริชาติ  ฤทธิท์รงเมือง 58 3.74 ได้

การพัฒนาทักษะกระบวนการ             
ทางวทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่5
 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบท านาย - 
สังเกต - อธบิาย

ปาริชาติ  ฤทธิท์รงเมือง. (2562). การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบท านาย - สังเกต - 
อธบิาย. ใน การประชุมวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธแ์ห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 5. (NICCI047). วนัท่ี 4 มีนาคม
 2562. นครราชสีมา : โรงแรมสีมาธาน.ี

ผศ.ดร.วลัิน  จุมปาแฝด        
ผศ.ดร.พรรณวไิล  ดอกไม้       
 ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร       
ผศ.ดร.วนิดา  ผาระนัด        
ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

23 **608210520131 นางสาวสุภาภรณ์  ถิรศิลาเวทย์ 58 3.89 ได้

การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและ
การพูดภาษาจีนเพื่อการส่ือสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
กจิกรรมตามรูปแบบ B-SLIM ประกอบ
ส่ือมัลติมีเดีย

สุภาภรณ์  ถิรศิลาเวทย์. (2562). การพัฒนา
ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
กจิกรรมตามรูปแบบ B-SLIM ประกอบส่ือ
มัลติมีเดีย. ใน การประชุมวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธแ์ห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 5. (NICCI062). วนัท่ี 4 มีนาคม
 2562. นครราชสีมา : โรงแรมสีมาธาน.ี

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

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

24 *,***558210180502 นางสาวกศุลวรรณ  กาลพัฒน์ 53 3.93 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติของสารและการ
จ าแนกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใช้วฏัจักรการเรียนรูปแบบ 5E 
ประกอบการเขียนบันทึกการเรียนรู้

กศุลวรรณ  กาลพัฒน์. (2561). การพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติ
ของสารและการจ าแนกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้แบบ 5E 
ประกอบการเขียนบันทึกการเรียนรู้ (Leavning 
Logs). ใน การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 3. (น.
A-775-784). วนัที่ 11 มกราคม 2562. 
มหาสารคาม : มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ผศ.ดร.สุรกานต์  จงัหาร          
รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม      
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์           
ผศ.ดร.ภษูิต บุญทองเถิง

ประธานกรรมการ                       
ผู้ทรงคุณวฒิุ                      
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

25 **,****608210180306 นางสาวภิญญาภัสส์  ทิพยโ์ยธา 54 3.79 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้การเขียน
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6

ภิญญาภัสส์  ทิพยโ์ยธา. (2563). การพัฒนา
กจิกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6. วารสารครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 
1(32) เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563.

TCI กลุ่มท่ี  1

ผศ.ดร.วลัิน จมุปาแฝด           
ผศ.ดร.สุรกานต์  จงัหาร           
 อ.ดร.ธญัญลักษณ์  เขจรภกัด์ิ    
ผศ.ดร.ภษูิต  บุญทองเถิง         
รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธเิดช

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท  สาขาวชิาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

26 **608010570102 นางสาวกฤติยา  นิพรรัมย์ 64 3.77 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบโครงงานเป็นฐาน วชิา
ประวติัศาสตร์ไทย เร่ือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5

กฤติยา  นิพรรัมย.์ (2562). การพัฒนากจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานวชิา
ประวติัศาสตร์ไทย เร่ือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5. ใน การ
ประชุมสัมมนาทางวชิาการระดับชาติและงาน
บริหารสัมพันธป์ระจ าปี 2562. (น.203-212). วนัท่ี 
26 เมษายน 2562. ชลบุรี : โรงแรมแอมบาสซา
เอดร์ซิต้ี จอมเทียน.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม     
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ธรีชัย  บุญมาธรรม           
ผศ.วา่ที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย  จนัทชุม
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ  ซุยกระเด่ือง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

27 **608210570101 นางสาวนวลฉว ี โยธาทูล 67 3.67 ได้

การพัฒนากจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD เร่ือง เงินทองของมี
ค่า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

นวลฉว ี โยธาทูล. (2562). การพัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เร่ือง 
เงินทองของมีค่า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3. ใน การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 
ประจ าปี 2562. (น. 1219-1230). วนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

28 **608210570102 นางสาวปราณวดี  ธรรมไมตรี 64 3.7 ได้

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการคิดแกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค์
 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวชิาชีพ 1

ปราณวดี  ธรรมไมตรี. (2562). การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดแกป้ัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ ของนักเรียนประกาศนียบัตร
วชิาชีพ 1. ใน การประชุมสัมมนาทางวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิัยการระดับชาติและงานบริหาร
สัมพันธป์ระจ าปี 2562. (น.213-220). วนัที่ 26 
เมษายน 2562. ชลบุรี : โรงเรียนแอมบาสซาเดอร์ 
ซิต้ี จองเทียน.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

29 **608210570104 นางมลิวลัย ์ เทียบจันทึก 67 3.59 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สาระเศรษฐศาสตร์ เร่ือง การ
ผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2

มลิวลัย ์ เทียบจันทึก. (2562). การพัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สาระเศรษฐศาสตร์
 เร่ือง การผลิตสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2.  ใน การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562. (น. 
1347-1358). วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ
 : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท  สาขาวชิาสังคมศึกษา (ภาคปกติ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวชิาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

30 **608210570105 นางสาวรัตติกาล  ปานกล่ิน 61 3.71 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
เร่ือง หน้าที่พลเมืองและการด าเนินชีวติ
ในสังคมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

รัตติกาล  ปานกล่ิน. (2562). การพัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์โดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก เร่ือง หน้าท่ีพลเมืองและการด าเนินชีวติ
ในสังคมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. ใน การ
ประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2562. 
(น. 1231-1242). วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562. 
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

31 **608210570108 นางสาวอภิญญา  นันทะเสน 64 3.57 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค จิก๊ซอว ์เร่ือง การพัฒนา
ความเป็นชาวพุทธท่ีดี ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 4

อภิญญา  นันทะเสน. (2562). การพัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค จิก๊ซอว ์เร่ือง 
การพัฒนาความเป็นชาวพุทธท่ีดี ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 4. ใน การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562. (น. 183-192). 
วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

32 **608210570111 นายลักษณ์สิน  พาคลัง 64 3.62 ได้

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิค CO-op Co-op เร่ือง
พลเมืองดีของชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

ลักษณ์สิน  พาคลัง. (2562). การพัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CO-op 
Co-op เร่ืองพลเมืองดีของชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี
 3.  ใน การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2562. (น. 1368-1377). วนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

33 **608210570112 นายสุพัฒน์  ฉัตรธรรมนารถ 61 3.9 ได้

การพัฒนากจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา เร่ือง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

สุพัฒน์  ฉัตรธรรมนารถ. (2562). การพัฒนา
กจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง การ
ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3. ใน การประชุมวชิาการระดับชาติ
 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562. (น. 11-20). วนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.

รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม    
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอีย่ม    
รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

34 **608210350103 นางสาวบัณฑิตา  บัวรัตน์ 45 3.8 ได้

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ของผู้ปกครองศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวงัยาวเขวาไร่ดอนกลาง สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3

บัณฑิตา  บัวรัตน.์ (2562). การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนของผู้ปกครองศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพการศึกษาวงัยาวเขวาไร่ดอนกลาง สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต 3. ใน การประชุมวชิาการและน าเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาติ ประจ าปี 2562 ราชธานี
วชิาการ คร้ังที่ 4. (น. 1940-1948). วนัที่ 31 
พฤษภาคม 2562. อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราช
ธาน.ี

ผศ.ดร.วนิัย  ผลเจริญ           
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง 
อ.ดร.ทัชชวฒัน์ เหล่าสุวรรณ   
รศ.ดร.ทัศนีย ์ นาคุณทรง

ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

35 **608210350112 นายเวชยนัต์  ศรีแกว้รัตนะ 48 3.75 ได้

การปฏิบัติตนด้านจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ 
เขต 5

เวชยนัต์  ศรีแกว้รัตนะ. (2562). การปฏิบัติตนด้าน
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5. 
ใน การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ราชธานีวชิาการ คร้ังที่ 
4. (น.1845-1856). อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัย
ราชธาน.ี

ผศ.ดร.วนิัย ผลเจริญ            
อ.ดร.ทัชชวฒัน์  เหล่าสุวรรณ  
รศ.ดร.ทัศนีย ์ นาคุณทรง       
รศ.ธรีชัย  บุญมาธรรม

ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

36 **608010510109 นางสาวพรพรรณ  แซ่ต้ัง 70 3.79 ได้

การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์และการก ากบัตนเอง 
โดยใช้กจิกรรมจิตตปัญญาศึกษา

พรพรรณ  แซ่ต้ัง. (2562). การศึกษาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิท์างคณิตศาสตร์และการก ากบัตนเอง 
โดยใช้กจิกรรมจิตตปัญญาศึกษา. ใน การศึกษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างคณิตศาสตร์และการก ากบั
ตนเอง โดยใช้กจิกรรมจิตตปัญญาศึกษา. ใน การ
ประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 14. (น. 201-208). ปทุมธานี : 
มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น.

ผศ.ดร.มะลิวลัย์  ถุนาพรรณ์     
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.นวพล  นนทภา          
ผศ.ดร.รามนรี  นนทภา

 ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

37 **608010510110 นางสาวพรพิมล  แกว้ละมุล 67 3.97 ได้

การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่ง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน
กบัการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

พรพิมล  แกว้ละมุน. (2562). การศึกษา
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสัดส่วนกบัการ
แกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. ใน การประชุมวชิาการและ
น าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังที่ 14. (น.
210-218). วนัที่ 27-28 เมษายน 2562. กรุงเทพฯ :
 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น.

อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สวา่งบุญ  
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.พูนศักด์ิ  ศิริโสม         
 ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ

 ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

ปริญญาโท  สาขาวชิาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

38 *,***578210170101 นางสาวกรีติ  สุวรรณโน 42 3.88 ได้

การสร้างแบบวดัทักษะชีวติและอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3

กรีติ  สุวรรณโน. (2560). การสร้างแบบวดัทักษะ
ชีวติและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3. ใน การประชุมวชิาการและ
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 4. (น. 621-629). 
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2560. ขอนแกน่ : 
มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.

ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ
ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า            
ผศ.ดร.ปิยะธดิา  ปัญญา        
อ.ดร.อาทิตย ์ อาจหาญ

 ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

39 **,****608210170203 นางสุรียพ์ร  ไชยศรีสุทธิ์ 42 3.77 ได้

การสร้างแบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัมหาสารคาม

สุรียพ์ร  ไชยศรีสุทธิ์. (2561). การสร้าง
แบบทดสอบวดัการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัมหาสารคาม. ใน การ
ประชุมวชิาการระดับชาติ "ครุศาสตร์วชิาการ คร้ังท่ี
 3. (น.812-821). มหาสารคาม : มหาวทิยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม.

อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิพ์ูลศักด์ิ       
ผศ.ดร.อรุณี  จันทร์ศิลา         
อ.ดร.อจัฉริยา  พรมท้าว       
ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

 ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

40 **,****608210170206 วา่ที่ร้อยตรีวทิวฒัน์  บูระพันธ์ 42 3.71 ได้

การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชวนิิต
  โดยใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Model).

วา่ท่ีร้อยตรีวทิวฒัน์  บูระพันธ์. (2561). การ
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนราชวนิิต มัธยมโดยใช้การประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model). ใน การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ "ครุศาสตร์วชิาการ คร้ังท่ี 3". (น.
1121-1129). มหาสารคาม : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.

รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร        
ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า           
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.ปยิะธดิา  ปญัญา

ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

41 *,***568210170210 นางสาวนาตยา  พลพาหะ 48 3.65 ได้

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศของนักศึกษาปริญญาตรี

นาตยา  พลพาหะ. (2561). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรี
 ในจังหวดัมหาสารคาม. ในการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ เร่ือง คุณภาพของการบริหี่จัดการและ
นวตักรรม คร้ังที่ 3. (น.35). วนัที่ 19 พฤษภาคม 
2561.  อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยอีสีเทิร์น.

ผศ.ดร.กนกพร  ทองสอดแสง   
ผศ.ดร.วลัิน จุมปาแฝด          
ผศ.ดร.ปิยะธดิา  ปัญญา        
อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิพ์ูลศักด์ิ

ประธานกรรมการ      
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

42 **598210530118 นางสาววรรณาภรณ์  พระเมเด 55 3.93 ได้

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอา่นและการ
เขียนภาษาไทยเพื่อแกป้ัญหาการอา่น
ไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5

วรรณาภรณ์  พระเมเด. (2562). การพัฒนา
ชุดฝึกทักษะการอา่นและการเขียนภาษาไทย 
เพื่อแกป้ัญหาการอา่นไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. วารสาร
มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็. 13(3), กนัยายน - 
ธนัวาคม 2562.

อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิพ์ูลศักด์ิ          
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ  ซุยกระเด่ือง 
อ.ดร.อพันตรี  พูลพุทธา            
ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า        
อ.ดร.อาทิตย์  อาจหาญ

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท  สาขาวชิาวจิัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวชิาวจิัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคสมทบ) (แผนวชิาชีพครู) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

43 **598210530225 นางสาวอญัชลี  ถีระสา 55 3.81 ได้

คุณลักษณะการรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25

อญัชลี  ถีระสา. (2562). คุณลักษณะการรู้ด้านการ
เป็นพลเมืองดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
 25. วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็. 13(3) ; 
กนัยายน - ธนัวาคม 2562.

ผศ.ดร.ญาณภัทร  สีหะมงคล   
 ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ  ซุยกระเด่ือง 
อ.ดร.รัตติกาล  สารกอง         
อ.ดร.อจัฉริยา  พรมท้าว         
อ.ดร.อาทิตย ์อาจหาญ

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

44 *,***548210080111 นายกาจวาที  ประทุมแสง 60 3.68 ได้

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิค
เพื่อคู่คิด วชิาหลักการตลาด นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ

กาจวาที  ประทุมแสง. (2561). การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิด วชิาหลักการตลาด นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ใน 
การประชุมวชิาการวจิัยระดับชาติ คร้ังที่ 10. (น.
239-252). วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561. สุรินทร์ :
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท      
อ.ดร.มานิตย ์ อาษานอก       
ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย        
ผศ.ดร.ประวทิย ์ สิมมาทัน

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

45 *,***578210180104 นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 45 3.72 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเวบ็โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้สมองเป็นฐาน ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4

ปาริฉัตร  จันทะเขียง. (2561). การพัฒนาบทเรียน
บนเวบ็โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4. ใน การประชุมวชิาการและ
เสนอผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังท่ี 2. (น.491-501). 
วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย       
รศ.ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ     
  ผศ.ดร.ประวทิย ์ สิมมาทัน    
 ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท

ประธานกรรมการ                 
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

46 **598270080101 นางสาวกาญจนา  แซ่เฮ้ง 54 3.78 ได้

การประยกุต์ใช้ Social Media เพื่อ
ส่งเสริมการอบรมชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ
ครู TM-PLC

กาญจนา  แซ่เฮ้ง. (2562). การประยกุต์ใช้ Social
 Media เพื่อส่งเสริมการอบรมชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพครู TM-PLC. วารสารการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรม. 6(1) : 29-40, มกราคม -
 มิถุนายน 2562.

TCI กลุ่มท่ี  2

ผศ.ดร.ละอองทิพย ์ มัทธรุศ    
 ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์    
อ.ดร.สุนันทา  กล่ินถาวร    
อ.ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร                
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

47 **608270080101 นายจักรกริช  ค าสม 54 3.83 ได้

ระบบสารสนเทศเพื่อให้ค าปรึกษาการท า
วทิยานิพนธร์ะดับบัณฑิตศึกษา

จักรกริช  ค าสม. (2562). ระบบสารสนเทศเพื่อให้
ค าปรึกษาการท าวทิยานิพนธร์ะดับบัณฑิตศึกษา. 
วารสารการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวตักรรม. 6(1) : 12 - 21, มกราคม - มิถุนายน 
2562. TCI กลุ่มท่ี  2

ผศ.ดร.จิรัฎฐา  ภูบุญอบ       
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์     
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์        
อ.ดร.อภิชาติ  เหล็กดี            
อ.ดร.ธวชัชัย  สหพงษ์

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร                
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลย ี(ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

48 **598262080210 นางสาวอรอมุา  กลาบทอง 54 3.9 ได้

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธภิาพการบริการ
จัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว 
จังหวดัชุมพร

อรอมุา  กลาบทอง. (2561). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธภิาพการบริการการจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว
 จังหวดัชุมพร. ใน การประชุมวชิาการน าเสนอ
ผลงานวจิยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 2. (น. 
824-831). วนัที่ 26 กรกฎาคม 2561. ร้อยเอด็ : 
มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็.

ศ.ดร.เรวตัร์  ชาตรีวศิิษฎ์        
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา  
อ.ดร.รังสรรค์ อนิทน์จันทน์    
ผศ.ดร.สมกยีรติ  เกยีรติเจริญ 
ผศ.ดร.วชัรินทร์  สุทธศัิย

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร                
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

49 **598262080218 จ่าเอกพงษ์ศักด์ิ  ขุนมาลี 54 3.9 ได้

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผล
ต่อประสิทธผิลการด าเนินงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทะเล
ทรัพย ์อ าเภอปะทิว จังหวดัชุมพร

จ่าเอกพงษ์ศักด์ิ  ขุนมาลี. (2561). ปัจจัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลการ
ด าเนินงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลทะเลทรัพย ์อ าเภอปะทิว  จังหวดัชุมพร. ใน 
การประชุมวชิาการน าเสนอผลงานวจิยระดับชาติ
และนานาชาติ คร้ังที่ 2. (น. 903-912). วนัท่ี 26 
กรกฎาคม 2561. ร้อยเอด็ : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอด็.

ศ.ดร.เรวตัร  ชาตรีวศิิษฐ์        
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ผศ.ดร.สมเกยีรติ  เกยีรติเจริญ 
ผศ.ดร.สิทธพิรร์  สุนทร

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร          
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร                
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

50 *,***578230310112 Mr. Justin  Akiyo Yoshida 54 3.94 ได้

The Perceptions of Native English 
Speakers Regarding Thai Nicknames 
Based on English Loanwords

Justin  Akiyo Yoshida. (2016). How It Sounds: 
The Effect of English-Language Thai 

Nicknames. In The 6Th International 
Conference on Sciences and Social Sciences 
2016 (ICSSS 2016). (pp. 710-714). September 
22-23, 2016. Mahasarakham : Rajabhat Maha 
Sarakham University.

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา         
อ.ดร.ธนาภรณ์  พันทว ี       
ผศ.ดร.สุขศิลป์  ประสงค์สุข    
ผศ.ดร.มยรีุสิรินทร์  ศิริวรรณ

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

51 *,***578230310119 นายอตถพร  รุ่งสิทธชิัย 54 3.93 ได้

An anlysis of writing errors in English 
Abstract of Mahasarakham 
University Veterinary Students

Atthaporn  Roongsitthichai. (2019). Error 
Analysis in English Abstracts written by 
Veterinary Students at a  University 
Veterinary Students in Northeast Thailand. 
วารสารช่อพะยอม, 30(3) : พฤศจิกายน - ธนัวาคม
 2562.

TCI กลุ่มท่ี  2

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา         
อ.ดร.ธนาภรณ์  พันทว ี       
ผศ.ดร.สุขศิลป์  ประสงค์สุข    
อ.ดร.ดวงพร  ศรีบุญเรือง

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

52 **598262090412 พันจ่าอากาศเอกวชิัย  ศรีษะเกษ 60 3.88 ได้

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิช์ัย 
อ าเภอพนมไพร จังหวดัร้อยเอด็

พันจ่าอากาศเอกวชิัย  ศรีษะเกษ. (2562). การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบล
โพธิช์ัย อ าเภอพนมไพร จังหวดัร้อยเอด็. ใน การ
ประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 1. (น. 
1149-1161). วนัท่ี 22 กมุภาพันธ ์2562. ร้อยเอด็ :
 วทิยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลัย.

ผศ.ดร.วทิยา  เจริญศิริ        
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ          
รศ.ดร.ภักดี  โพธิสิ์งห์           
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

53 **598262090103 นางสาวนพวรรณ  นาสมตรอง 60 3.86 ได้

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของผู้น าสตรีในองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม

นพวรรณ  นาสมตรอง. (2562). ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้น าสตรีในองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม. วารสารสถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 6(1) ; 123-130 
มกราคม - มิถุนายน 2562.

TCI กลุ่มท่ี 2

อ.ดร.เนติพัฒน์  รู้ยืนยง             
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 
รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ         
รศ.ดร.ภักดี  โพธิสิ์งห์          
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

54 *588220060201 นางสาวอาภาพร  กัว้พรม 48 3.78 ได้

วสัดุผสมไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ร่วมกบัสาร
สกดักลุ่มฟลาโวนอยด์จากเปลือกกล้วย
หอมในมอนต์มอริลโลไนต์

อาภาพร  กัว้พรม. (2561). วสัดุผสมไทเทเนี่ยม
ไดออกไซด์ร่วมกบัสารสกดักลุ่มฟลาโวนอยด์
จากเปลือกกล้วยหอมในมอนต์มอริลโลไนต์ . 
ใน การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 
"ราชภัฏวจิัย คร้ังที่ 5" (น.325-331). วนัท่ี 2-5 
ธนัวาคม 2561. เพชรบุรี : มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.

อ.ดร.นุกลู  กดุแถลง             
อ.ดร.อารีพร  เบ้าอฬุาล         
ผศ.ดร.พัชราภรณ์  พิมพ์จันทร์ 
 อ.ดร.พรพิมล  พลค า

ประธานกรรมการ                       
ผู้ทรงคุณวฒิุ                       
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

55 **598130300215 Mr.Vilay  Khamme 45 3.69 ได้

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ า
ชลประทาน ด้านการบริหารจัดการการใช้
น้ า โครงการฝายน้ าล้น ห้วยปาหลาย 
เมืองบาเจียงจะเลีนสุก แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

วไิล  ค าม.ี (2561). การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน ด้านการบริหาร
จัดการการใช้น้ า โครงการฝายน้ าล้น ห้วยปาหลาย 
เมืองบาเจียง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว. ใน การประชุม
วชิาการน าเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังท่ี 47. (น.953-964). วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562. 
ขอนแกน่ : มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

รศ.สมชาย  วงศ์เกษม          
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์        
ผศ.ดร.พูนศักด์ิ  สิริโสม        
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา       
ผศ.ดร.อทุัย  โคตรดก

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

ปริญญาโท สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวชิาเคมีศึกษา (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท สาขาวชิายทุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ภาคสมทบ) (วทิยานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2)



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

56 **598130300225 Mr.Sisouphanh  Vaengthisan 45 3.75 ได้

การบริหารจัดการน้ าชลประทานแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าโครงการ
ชลประทาน บ้านท่าแสง เมืองสุขุมา 
จังหวดัจ าปาสักประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว

สีสุพัน  แวงทิสาน. (2561). การบริหารจัดการน้ า
ชลประทานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ า
โครงการชลประทาน บ้านท่าแสง เมืองสุขุมา 
จังหวดัจ าปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว. ใน การประชุมวชิาการน าเสนอ
ผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 47. (น.
942-952). วนัที่ 6 ธนัวาคม 2562. ขอนแกน่ : 
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

รศ.สมชาย  วงศ์เกษม          
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์     
ผศ.ดร.อทุัย  โคตรดก          
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา       
ผศ.ดร.พูนศักด์ิ  สิริโสม

ผู้ทรงคุณวฒิุ                        
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร            
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร           
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธห์ลัก
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธร่์วม

*** นักศึกษาขยายระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

* นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
** นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จักรกฤษณ์  จันทรศิริ)

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

****นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่ใช้ระยะเวลาเกนิก าหนดของหลักสูตร  



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
จ านวน

หน่วยกิต
คะแนน
เฉลี่ย

ผล
การ 
ศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์






























































