
           บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
                                            ประจําปีการศึกษา 2560

                                        อนุมัติวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย

กิต
คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 548210150314 นางสาวสุทินา  ศิลาสิทธ์ิ 42 3.75 ได้

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจําปา 
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา          
 อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น

2 548210150718 นายชัยวัฒนา  ประภาศรี 42 3.81 ได้

ความต้องการและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2 
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง          
 ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา

3 568210150830 นายนคเรศ  ศรีเก้ือกูล 42 3.50 ได้

สภาพการดําเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชกาการระดับชาติ คร้ังที่
 2 "พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
ในภูมิภาคอินโดจีน" ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 
พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4 558210180602 นางสาวกรรณิการ์  สุริยะมาตร 61 3.55 ได้

การพัฒนากิจกรรมเสรีตามแนวคิด
ของไฮสโคปในการพัฒนาพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
 "การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" คร้ังที่ 3 The 3rd  
National Conference on 
Teahnology and Innovation 
Management ระหว่างวันที่ 2 - 3 
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง        
 ผศ.ดร.กฤษณา  สมะวรรธนะ

5 568210180102 นางสาวกรรณิการ์  กมลพันธ์ 67 3.70 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ทักษะปฏิบัติ เร่ือง เซิ้งกระหยัง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : 
โอกาสและความท้อทายของบัณฑิต
ไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ.ดร.สมปอง  ศรีกัลยา          
 รศ.โมฬี  ศรีแสนยงค์

6 548210170114 นางศศนันท์  พรหมบุตร 44 4.00 ได้

การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติ 
เร่ืองการใช้โปรแกรมประมวลคํา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
 "ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 4" วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยา
ลัยาชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา         
 ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย  จัน
ทชุม

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

7 558210080108 นางสาววัชราพรรณ์  สอนจินซือ 51 3.91 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 1 "การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือพัฒนาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในอีสานใต้" ในวันที่ 20 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท      
  อ.ดร.วณิชา  สาคร

8 578210080105 นางสาววรารัฐ  ยัพราษฎร์ 45 3.83 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท      
  ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน

9 588010560113 นายปฏิภาณ  ลือนาม 64 4.00 ได้

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
และการทํางานเป็นทีมด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค
ทีเคโอ สําหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่
 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน      
 อ.ดร.พงศ์ธร  โพธ์ิพูลศักด์ิ

10 568240140104 นางสาวจีรนันท์  ทุมวัน 57 3.85 ได้

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร
ออมสินภาค 11 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย         
 อ.ดร.ศิรินทร  เลียงจินดาถาวร

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

11 568240140112 นางสาวศศิวิมล  ทุมวัน 57 4.00 ได้

ปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มีต่อความผูกพันในองค์การของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย         
 ผศ.ดร.นิศารัตน์  โชติเชย

12 568260190101 นางสาวสุปรียา  ศรีเตชะ 54 4.00 ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วิชรินทร์ สุทธิสัย         
 อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทร์

13 568260190103 นายฉัตรชัย  กุลภัทรเมธา 54 3.95 ได้

ขวัญที่มีผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2 
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย         
  รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

14 548260010814 นายเศรษฐชัย  ธารไชย 63 3.73 ได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง กรณีศึกษา
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลธัญญา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวชาการระดับชาติ
 คร้ังที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน"  
วันที่ 20 เมษายน 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ          
  อ.ดร.ทรงศักิดื จีระสมบัติ      
   รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

15 558260010320 นายพงษ์สิทธ์ิ  โง่นแก้ว 63 3.73 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิก
เทศบาลตําบล : กรณีศึกษาตําบล
ชุมพร อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ "สร้างสรรค์
และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคม
อาเซียน คร้ังที่ 2" วันที่ 18-19 
มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ            
  รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพรรศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

16 568260010507 นายธนากร  ใสโศก 63 3.73 ได้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา  
จังหวัดมหาสารคาม  (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ          
  อ.ดร.ทรงศักด์ิ จีระสมบัติ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

17 578462090113 นางสาววริยารัชต์  วฤทธิพูลศรี 57 3.95 ได้

ปัจจัยที่มีผลสําเร็จต่อการดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 
คร้ังที่ 3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์            
 อ.ดร.ทรงศักด์ิ  จีระสมบัติ

18 578462090118 นายจักรพันธ์  ฉายสถิตย์ 57 3.86 ได้

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลลําพาน อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คร้ังที่ 
10 ประจําปีการศึกษา 2559 15 - 16
 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

อ.ดร.ทรงศักด์ิ จีระสมบัติ        
 รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

19 588262090109 ร้อยตํารวจตรีวิวัฒนไชย  ดอนปรีชา 57 3.91 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร ผศ.ดร.สุธินี  อัตถากร

20 588262090205 นายสําเริง  เพ็งแก้ว 63 3.88 ได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ          
  รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

21 588262090208 นายเดชา  จินตกสิการ 63 3.92 ได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําผิดซ้ําของ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํา
จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

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

22 588262090210 นายชาคริต  ใจปันทา 63 3.92 ได้

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ           
 อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวน

23 568260120107 นางสุภาวดี  คันสินธ์ุ 51 3.17 ได้

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
เทศบาล สังกัดเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(ค้นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
 "การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" คร้ังที่ 3 The 3rd  
National Conference on 
Teahnology and Innovation 
Management ระหว่างวันที่ 2 - 3 
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

อ.ดร.ทัชชวัฒน์  เหล่าสุวรรณ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

24 568260120305 นางธารา  บุญเปร้ียว 54 3.21 ได้

ความต้องการและการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลท่าคันโท 
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(ค้นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
 "การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" คร้ังที่ 3 The 3rd  
National Conference on 
Teahnology and Innovation 
Management ระหว่างวันที่ 2 - 3 
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์

25 569210200117 นายมนตรี  ถํ้าหิน 60 3.64 ได้

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเหนือช้ัน
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดเยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - สิงหาคม  2562)  ISSN :
 1906 - 0181 Impact Factor : 
0.082

รศ.ดร.ศิริ  ถีอาสนา              
  อ.ดร.สมศรี  สุ่มมาตย์

26 579262090111 นางเอือ้นจิต  พานทองวิรียะกุล 75 3.88 ได้

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่าย
สุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารราชภัฏ
เพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2560  ISSN : 
0859 - 8185

รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกิตติ
อัมพรรศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาเอก)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

27 569280020202 นายนพัสชวินทร์  มูลทาทอง 63 4.00 ได้

นวัตกรรมการท่องเที่ยวบนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินตําบลผาต้ัง อําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย  
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม  2561)  ISSN
 : 1906 - 0181 Impact Factor : 
0.082

อ.ดร.อวยชัย  วะทา              
  อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวล

                                                                                ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

                                                                       ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)



           บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
                                            ประจําปีการศึกษา 2560

                                 อนุมัติวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย

กิต
คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 568210200508 นายทะเวศร์  ศรรบศึก 48 3.95 ได้

ศึกษาระดับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามมัธยมศึกษา เขต 24 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติคร้ังที่ 4 "NEUNIC 2017" ในวันศุกร์ที่
 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ        
 รศ.สมชาย  วงศ์เกษม

2 578210180103 นางสาวทิพลัดดา  นิลผาย 45 3.83 ได้

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนคําควบกลํ้าภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC 
(วิทยานิพนธ์)

The 6th International Conference on Sciences 
and Social Sciences 2016 International 
Conference on Sciences and Socal; Sciences 
2016 : Mutual Community Enggagement 
toward Global Understanding and 
Sustainable Well-being  (ICSSS 2016) 
September 22-23,2016  at Rajabhat Maha 
Sarakham University.

รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช     
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

3 578010520110 นางปนัดดา  เค้าแก้ว 58 3.51 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
คิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู่การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2 Thailand 
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ.ดร.สมปอง  ศรีกัลยา         
 ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4 588210520109 นางสาวรพิพรรณ  เจ๊กนอก 58 3.81 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณา
การ เร่ือง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําปี 2560 วันที่ 
30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง        
 อ.ดร.ทัชชวัฒน์  เหล่าสุวรรณ

5 548210170110 นางสาวพิมพ์ลภัส  บัวศรี 44 3.85 ได้

การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณา
การของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) คร้ังที่ 9 ประจําปี 2560 ใน
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ไพศาล  วรคํา            
ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

6 588010560103 นางสาวทับทิม  วงศ์หนองแวง 67 3.87 ได้

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ที่มีเว็บ
สนับสนุน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่
 5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูล
สงครามวิจัย คร้ังที่ 3" พ.ศ. 2560 Thailand
 4.0 นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23 -24 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน     
 ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนสอน (ปริญญาโท)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนสอน (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

7 588010560105 นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม 64 3.97 ได้

การสร้างเสริทความสามรถในการแก้ปัญหา 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน สําหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูล
สงครามวิจัย คร้ังที่ 3" พ.ศ. 2560 Thailand 4.0
 นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย        
รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช

8 588010560110 นายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม 67 3.90 ได้

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
โดยการจัดการเรียนรู้เบบโครงงานเป็นฐาน
ผ่านส่ือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูล
สงครามวิจัย คร้ังที่ 3" พ.ศ. 2560 Thailand 4.0
 นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน     
ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์

9 588010560116 นายอภิรุณห์  ไลไธสง 67 3.90 ได้

การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็น
ฐานที่มีเว็บสนับสนุน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูล
สงครามวิจัย คร้ังที่ 3" พ.ศ. 2560 Thailand 4.0
 นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน      
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา

10 588010560118 นายพีรพงศ์  เพชรกันหา 67 3.93 ได้

การส่งเสริมพฤติกรรมการทพงานกลุ่ม โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนร่วมกับ 
Google Classroom สําหรับช้ันมัธไยม
ศึกษาปีที่ 4  (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูล
สงครามวิจัย คร้ังที่ 3" พ.ศ. 2560 Thailand 4.0
 นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน     
ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

11 5212304106 นายศราวุฒิ  เวียงอินทร์ 47 3.40 ได้

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจเน้ือหาตามบริบทท้องถิ่น โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

อ.ดร.มยุรีสิรินทร์  ศิริวรรณ    
 ผศ.ดร.ทิพาพร  สุจารี

12 578462090104 นางสาวสิริรัตน์  ประสารพันธ์ 57 3.86 ได้

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลในเขตเภภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี คร้ังที่ 10 ประจําปีการศึกษา 2559 15
 - 16 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์            
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร

13 578262090118 ร้อยตํารวจโทชัยทวี  พิศักดิ์ 57 3.82 ได้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตํารวจ
และมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตํารวจภูธร
กุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (กันยายน - 
ธันวาคม  2561)   ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์            
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร

14 588262090102 นางสาวชญานุช  พรหมเศรณีย 57 3.91 ได้

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์            
  อ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท

15 588262080103 นางสาวศิริวรรณ  โสหะ 54 3.70 ได้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
 จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมนุษยสาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีท่ี 
36 ฉบับท่ี 6 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2560 ISSN : 0859 - 5992

ผศ.ดร.สมเกียรติ  เกียรติเจริญ 
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ (ปริญญาโท)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

16 558260120316 พันจ่าเอกประชัน  อาจนนลา 51 3.54 ได้

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในอําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 (ค้นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติคร้ังที่ 4 "NEUNIC 2017" ในวันศุกร์ที่
 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์

17 568260120114 ดาบตํารวจทวีทรัพย์  จงสําราญ 51 3.46 ได้

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรร่องคํา 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ (ค้นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" คร้ังที่ 3 The 
3rd  National Conference on Teahnology
 and Innovation Management ระหว่างวันที่
 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ.ทัชชวัฒน์  เหล่าสุวรรณ

18 569210200105 นางนันทพร  ภาวะลี 66 3.71 ได้

รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 
เมษายน  2562)    ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.ศิริ  ถีอาสนา              
 อ.ดร.ดิเรก  พรสีมา

19 569210200106 นางสาวพิรดา  มาลาม 66 3.79 ได้

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 
เมษายน  2562)    ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี            
 อ.ดร.เสน่ห์ คําสมหมาย

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

20 5213126112 นายศุภสิทธ์ิ  ดีรักษา 69 3.89 ได้

การวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝัง
ความเป็นนักการเกษตรในอนาคต 
(วิทยานิพนธ์)

International Journal of GEOMATE , 
Sept., 2017, Vol. 13 Issue 40 pp. 22-26, 
Special Issue on Engineering and 
Enviromment, ISSN : 2186 - 2990

ผศ.ดร.ไพศาล  วรคํา            
ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

21 569210080107 นายเจษฎา  นาจันทอง 72 4.00 ได้

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสังคมเชิง
รุกออนไลน์  ท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมสําหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - 
เมษายน  2561)   ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย         
ดร.พงศ์ธร  โพธ์ิพูลศักด์ิ

22 579262090112 นายคําภีระ  แสนกุง 75 4.00 ได้

ตัวเบบการพัฒนาภาวะผู้นําเบบใฝ่บริการ
สําหรับผู้บริหารสถานบริการสาธารณสุข 
ระดับปฐมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ        
รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์

23 579280020105 นางสาวดวงดาว  สารัตน์ 63 4.00 ได้

นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วย
กระบวนการจิตตนิยามเชิงพุทธเพื่อลด
ภาวะเส่ียงเบาหวาน  (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
 มกราคม - มิถุนายน 2560                      
  ISSN : 1906-1641

อ.ดร.อวยชัย  วะทา             
 รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท) 

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาเอก)



ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต

คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

24 579280020118 นางณัฐชา  บุญเมือง 63 4.00 ได้

การพัฒนายุวชนต้นแบบด้านการอนุ
รักษณ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ศูนย์การ
เรียนรู้สีนวลสมุนไพร (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 
เมษายน  2562)     ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม      
ผศ.ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล

25 579280020109 นางสาวรักขณา  สิงห์เทพ 63 4.00 ได้

การจัดการความเส่ียงด้านสุขภาพ
ประชากรวัยทํางาน ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - 
ธันวาคม  2561)   ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม     
ผศ.ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล

26 579280020112 นายกิตติชัย  พิมพ์จ่อง 63 4.00 ได้

การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเสบียงบุญ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาชน ตําบลบ่อใหญ่ 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - 
ธันวาคม  2561)  ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

อ.ดร.อวยชัย  วะทา             
 รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม

                                                                                ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

                                                                       ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)



           บัญชีรายช่ือเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
                                            ประจําปีการศึกษา 2560

                                 อนุมัติวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (เพิ่มเติม 2)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย

กิต
คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 589262090108 นางสาววัชราภรณ์  จันทนุกูล 75 4.00 ได้

โมเดลบทบาทความเป็นมหาวิทยาลัย
 เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2561) ISSN : 
2229 - 0141

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ            
    รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

2 589262090120 นายปรีดี  ทุมเมฆ 75 4.00 ได้

การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2561) ISSN : 
2229 - 0141

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ         
    รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศล
กิตติอัมพร

                                                                                ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

                                                                       ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาเอก)


