
           บัญชรีายชือ่เสนอคณะกรรมการบัณฑิตวทิยาลยัพิจารณาอนุมัตผิลส าเร็จการศึกษา
                                            ประจ าปีการศึกษา 2559

                                        อนุมัตวินัที ่19 พฤษภาคม 2560
ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล หน่วยกิต คะแนน ได-้ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 538110150323 นายอัครพล  ธรรมสาร์ 42 3.13 ได้

การรับรู้ของผู้บริหารและครูต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการดูและช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต 3 (วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการและการเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังท่ี 2 Thailand 
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน
 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม         
 อ.สุทัศน์ แกว้ค า

2 568210200407 นางศิริกมล  นนทะภา 48 3.95 ได้

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
(วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการและการเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังท่ี 2 Thailand 
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน
 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.อรุสา  พรหมทา               
 อ.อนุสรณ์  ถูสินแกน่

3 548210180516 นายจินต์กว ี แสงอรุณ 42 3.61 ได้

การพัฒนาความสามรถด้านการเขียนสะกด
ค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย
การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ประกอบแบบฝึกทักษะ (วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการการเสนอ
ผลงานวจิัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 วนัที่ 20
 มกราคม 2560 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร             
รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธเิดช

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล หน่วยกิต คะแนน ได-้ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4 558210180512 นางลัดดา  โพธิภ์กัดี 45 3.85 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ค า
ประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์โดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
(วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการระดับชาติ"การ
จัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม"คร้ังที ่2 

The 2nd National Conference on 
Technology and Innovation 
Management ระหวา่งวนัที่30-31 มีนาคม
 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

ผศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธเิดช        
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์

5 568210180209 นางสาวดารุณี  แก้วบุญเรือง 58 3.88 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
ประกอบแบบฝึกทักษะ เร่ือง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
(วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการและการเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังท่ี 2 Thailand 
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน
 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง            
อ.ดร.สมปอง  สรีกลัยา

6 578010520143 นางสาวศุภสุตา  ศรีล าไย 58 3.70 ได้

การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน เร่ือง วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบจิก๊ซอว ์(วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการการเสนอ
ผลงานวจิัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 วนัที่ 20
 มกราคม 2560 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

รศ.ธรีชัย  บุญมาธรรม               
อ.ดร.อ าเพพิศ  เกตุวงศ์

7 5212126503 นางวาสนา  กองณรงค์ 44 3.67 ได้

การพัฒนาแบบวดัทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน และร้อย
ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการและการเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังที ่2 Thailand 
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏรูิปการศึกษา เมื่อวนัที ่25 พฤศจิกายน 
2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราช
ภฏัมหาสารคาม

ผศ.วา่ท่ี ร.ต.ดร.อรัญ  วยุกระเด่ือง 
 ผศ.ดร.สุรวาท  ทองบุ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)



ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล หน่วยกิต คะแนน ได-้ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

8 568240140113 นางสาวสุภาวดี  สีดาว 57 3.69 ได้

คุณภาพการใหบ้ริการทีส่่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกค้าของธนาคารออมสินใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 
(วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวทิยาลัยราช
ภฏัมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่1 
(มกราคม - เมษายน 2561)   ISSN : 
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย           
อ.ดร.กชมน  วงศ์ค า

9 53816001221 นายภทัรพชิญ์  เกตุค า 57 3.68 ได้

ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อการ
ด าเนินงานตามหลักทศธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกส่วาง อ าเภอพนม
ไพร จงัหวดัร้อยเอด็ (วทิยานิพนธ)์

รายงานการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ในงานประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่4
   "พทุธนวตักรรมเพือ่พฒันาประเทศ
ไทย" เมือ่วนัที ่31 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ์ราช
วทิยาลัย วทิยาเขตขอนแกน่

ผศ.ดร.วทิยา  เจริญศิริ              
 อ.ดร.ทรงศักด์ิ  จรีะสมบัติ         
  รศ.ดร.สัญญา เคณาภมูิ

10 558260010120 นายวเิชียร  มุลตะกร 63 3.96 ได้

ทรรศนะของประชาชนต่อบทบาทการ
พฒันาท้องถิ่นของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุม
พสัิย จงัหวดัมหาสารคาม (วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการระดับชาติ 
คร้ังที ่3 "พทุธบูรณาการกบัการวจิยัเพือ่
พฒันาสังคมใหย้ั่งยืน" เมือ่วนัที ่28 
มีนาคม 2559 ณ มหาวทิยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตขอนแกน่

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ               
 ผศ.ดร.วทิยา  เจริญศิริ              
 ผศ.ดร.ภกัดี  โพธิ์สิงห์

11 578462090110 นายวษิณุ  ทองบพติร 57 3.95 ได้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพยีง ของหมูบ่้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ อ าเภอท่าอเุทน
 จงัหวดันครพนม (วทิยานิพนธ)์

รายงานการประชุมวชิาการเสนอ
ผลงานวจิยัระดับชาติ คร้ังที ่1 สร้าง
เสริมวทิยาการผสมผสานวฒันธรรมไทย 
กา้วอย่างมัน่ใจเข้าสู่ AC เมือ่วนัที ่29 
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวทิยาลัยราชธานี

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ               
 อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวน

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล หน่วยกิต คะแนน ได-้ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

12 549260010117 นายบุญช่วย  ภทูองเงิน 75 3.75 ได้

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผู้น าท้องถิ่น
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมุกดาหาร 
(วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารวชิาการแพรวา
กาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที ่4 
ฉบับที ่3  ประจ าเดือน กนัยายน - 
ธนัวาคม 2560    ISSN : 2351-0455

ผศ.ดร.วทิยา  เจริญศิริ              
 รศ.ดร.สัญญา  เคณาภมูิ

13 579262090123 นายวฒันชัย  ศิริญาณ 75 4.00 ได้

รูปแบบทีส่่งเสริมใหเ้กดิองค์การแหง่
นวตักรรมของมหาวทิยาลัยราชภฏั
  ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(วทิยานิพนธ)์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี ปีที ่9 ฉบับที ่
1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)  
ISSN : 2229 - 0141

ผศ.ดร.วทิยา  เจริญศิริ              
 ผศ.ดร.ภกัดี  โพธิ์สิงห์

14 57926090134 นางวภิาพรรณ  อุปนิสากร 75 4.00 ได้

การพฒันาบทบาททางการเมืองของสตรี
ในจงัหวดัยโสธร (วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารธรรมทรรศน์ ปีที ่17
 ฉบับที ่3 ประจ าเดือน พฤศจกิายน 
2560 - กมุภาพนัธ ์2561  ISSN : 
1513-5845 Impact Factor : N/A*

ผศ.ดร.ภกัดี  โพธิ์สิงห ์              
 รศ.ดร.สัญญา  เคณาภมูิ

15 568610080118 นายมุนี  กุลชาติ 48 3.94 ได้

การพฒันาบทเรียนบนเวบ็ทีมแข่งขันทีม่ี
การช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน เร่ือง 
การส่ือสารข้อมูลส าหรับเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
(วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวทิยาลัยราช
ภฏัมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่1 
(มกราคม- เมษายน 2561)   ISSN : 
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท         
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

16 569210080108 นายช านาญ  ด่านค า 72 4.00 ได้

การพฒันารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิ
เคชั่นออนไลน์ เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี (วทิยานิพนธ)์

รายงารการตีพมิพว์ารสารวทิยาลัย
นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที ่10 ฉบับที ่1 มกราคม
 - มิถุนายน 2559  ISSN : 1906 - 1056

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย            
 ผศ.ดร.ประวทิย์ สิมมาทัน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ปริญญาโท)



ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล หน่วยกิต คะแนน ได-้ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

17 579280020102 นางจารินี  ม้าแก้ว 63 4.00 ได้

รูปแบบการพฒันาผู้น าเยาวชนวศิวกรรม
บูรณทการเพือ่การพฒันาชุมชน 
(วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารวชิาการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ ปีที ่9 ฉบับ
ที ่2 ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 
2560   ISSN : 1906 - 7062

อ.ดร.อวยชัย  วะทา                 
 ผศ.ดร.วมิลมาศ  ปฐมวนิชกลุ

18 579280020126 นายสิทธพิงค์  ค้าเจริญ 66 4.00 ได้

การพฒันาผู้น าเครือข่ายเกษตรกรวริิยะ
บารมีเพือ่ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ต าบล
หนองจกิ อ าเภอบรบือ จงัหวดั
มหาสารคาม (วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์  ปีที ่12 
ฉบับที ่1 ประจ าเดือน มกราคม - 
มิถุนายน 2560  ISSN : 1906-1641

อ.ดร.อวยชัย  วะทา                 
รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอีย่ม

19 579280020123 นายสรรเพชร  เพยีรจัด 63 4.00 ได้

รูปแบบการพฒันาผู้น าเกษตรกรสุนทรียก
สิกรรมเพือ่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
(วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารวชิาการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ปีที ่9 ฉบับที่
 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 
2560  ISSN : 1906 - 7062

อ.ดร.อวยชัย  วะทา                 
รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอีย่ม

20 5113423104 นายพษิณุ  เข็มพลิา 72 3.88 ได้

ความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหา
พฒันาการรูปแบบการแสดงพืน้บ้านจาก
ภมูิปัญญาท้องถิ่นอสีาน (วทิยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวทิยาลัยราช
ภฏัมหาสารคาม ปีที ่11 ฉบับที ่3 
(กนัยายน - ธนัวาคม  2560)   ISSN : 
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082
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