
           บญัชีรายชือ่เสนอคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา
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ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล

หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

1 G472121638 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก 49 3.75 ได้

แนวทางพฒันาการบริหารจดั
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
(วิทยานิพนธ)์

เขา้เรียนกอ่นปี  2551  ยงัไม่เขา้
หลักเกณฑ์การตีพมิพเ์พือ่ขอส าเร็จ
การศึกษา

รศ.สมชาย วงศ์เกษม                 
  ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช

2 538110150305 นางดวงจติร  สมสวย 42 3.69 ได้

การพฒันาผู้ดูแลเด็กด้านการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาทัน  อ าเภอค าม่วง
 จงัหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม" 
คร้ังที่ 3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ             
  รศ.สมชาย วงศ์เกษม

3 578210200306 นางสาวนุชิดา  สุวแพทย์ 48 3.90 ได้

แนวทางการพฒันาภาวะผู้น าเชงิ
นวัตกรรมของผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ)์

9th International Conference on 
Educational Research 
"Chalenging Education for Future 
Change", November 12-15 2016 
Faculty of Education Khon Kaen 
University

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

4 588210200131 นางชนากานต์  กาหลง 48 4.00 ได้

สภาพและแนวทางการพฒันาการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิตสึกษา 
(Symposium) คร้ังที ่9 ประจ าปี 
2560 วันที ่29 เมษายน 2560ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี                 
   อ.ดร.ปองภพ ภูจอมจติร

5 578210520143 ว่าทีร้่อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ 58 3.28 ได้

การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติกต้ีาร์
ตามแนวคิดของเดวี่ส์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.กฤษณา  สมะวรรธนะ       
   ผศ.ดร.พทิยวัฒน์  พนัธะศรี

6 578010510105 นางสาวจรินันท์  วารีบ่อ 73 3.60 ได้

การศึกษาความสามารถในการ
แกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โดย
ใชก้จิกรรมบาร์โมเดล (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 คร้ังที ่1 "การพฒันางานวิจยัรับใช้
สังคม" เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 2559
 ณ อาคารบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อ.ดร.รามนรี  นนทภา                
   อ.ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง

7 588010510103 นางสาวจฑุารัตน์  พรหมราษฎร์ 73 3.84 ได้

การศึกษาระดับความคิดทาง
เรขาคณิตกบัการแกป้ัญหาทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
    อ.ดร.วิจติรา โสเพง็

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) (แผนวชิาชพีครู)

สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) (แผนวชิาชพีครู)

สาขาวชิาการบริหารจดัการการศึกษา (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

8 588010510104 นางสาวเจนจริา  ศรีหานนท์ 70 3.80 ได้

การศึกษาการก ากบัตนเอง 
(Self-Rerulation) และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
   อ.ดร.นงลักษณ์  จริเมธาภัทร

9 588010510111 นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถานอาจนา 70 3.80 ได้

การศึกษาการตระหนักรู้ในตนเอง 
(Self-Awareness) และความมีวินัย
ในตนเอง (Self-Discipline) ทีม่ีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
  อ.ดร.เสน่ห์  หมายจากกลาง

10 588010510113 นางสาวปัญญาภรณ์  ชุมสวัสด์ิ 70 3.84 ได้

การศึกษาระดับการคิดเชงิพชีคณิต
ด้วย SOLO Model ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
  อ.ดร.วิจติรา โสเพง็

11 588010510122 นางสาวอริยา  ยงประพัฒน์ 70 3.87 ได้

การศึกษาวิธีคิดเลขในใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
ห้องเรียนพเิศษ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
  อ.ดร.วินทิตา  ทะลาสี

12 588010510124 นายกฤษณัฐ  วงษ์สุวรรณ 70 3.84 ได้

การศึกษาความวิตกกงัวลในการ
เรียนคณิตศาสตร์และกระบวนการ
คิดเชงิ อภิปัญญาในทีม่ีต่อการ
แกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
   อ.ดร.นงลักษณ์  จริเมธาภัทร

13 588010510125 นายโกมนิทร์  บุญชู 70 3.87 ได้

การศึกษาการก ากบัตนเอง 
(Self-Rerulation) และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) ทีม่ีต่อความวิตก
กงัวลในการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ด้านนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ 2560 เมื่อวันที ่4 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ยทุธพงศ์  ทิพยช์าติ          
   อ.ดร.นงลักษณ์  จริเมธาภัทร

14 5112120105 นางสาวทิพยว์ัลย ์ วีรศักด์ิ 51 3.73 ได้

การพฒันาแผนการจดัประสบการณ์ 
โดยกระบวนการกระจา่งค่านิยม 
เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่2 
(วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ ปีที ่14
 ฉบับที ่2(27) เดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560) ISSN : 1685 - 2699

รศ.ดร.ประดิษฐ์  เอกทัศน์           
   ผศ.ดรไพศาล  วรค า

สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน (ปริญญาโท) 



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

15 578210180105 นางสาวบุษบา  มิง่ไธสง 45 3.89 ได้

การพฒันาการจดัประสบการณ์แบบ
โครงการเพือ่แสริมสร้างทักษะ
พืน้ฐานคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (วิทยานิพนธ)์

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.

ผศ.ดร.กฤษณา  สมะวรรธนะ       
  อ.ดร.สมปอง  ศรีกลัยา

16 578210520145 นายศักรินทร์  สวัสด์ิเอือ้ 58 3.51 ได้

ผลการด าเนินงานหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวิถอีสีานของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกลุ 
จงัหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารศึกษาศาสตร์ 
ฉบับวิจยับัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่  ปีที ่11 ฉบับที่
 2 (เมษายน - มิถนุายน 2560)  ISSN
 : 1905 - 9574

รศ.ธีรชยั  บุญมาธรรม               
  รศ.ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม

17 548210180213 นางสาวมณีรัตน์  ภทูะวัง 42 3.67 ได้

การพฒันาการจดักจิกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพือ่ฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ทัศนีย ์ นาคุณทรง            
  ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถงิ

18 548210180506 นางสาวธัญลักษณ์  ชิณวงศ์ 42 3.78 ได้

การพฒันาความสามารถด้านการ
อา่นภาษาองักฤศเพือ่ความเขา้ใจ 
โดยใชก้จิกรรมสแคฟโฟนดิงตาม
กระบวนการของกบิบอนส์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่2 
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที ่25 พฤศจกิายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

 อ.ดร.สมปอง  สรีกลัยา              
   ผศ.ดร.สุรกานต์  จงัหาร

19 558210180427 นายภาณุมาศ  หอมกล่ิน 61 3.63 ได้

การพฒันาทักษะพืน้ฐานการเล่น
ฟตุบอล โดยใชช้ดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะปฏิบัติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่3 "กา้วสู่
ทศวรรษที ่2 :  บูรณาการงานวิจยั ใช้
องค์ความรู้ สู่ความยั่งยนื"  วันที ่7 
มิถนุายน 2559 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา

ผศ.ดร.สมาน  เอกพมิพ ์             
  อาจารย ์ดร.สมปอง  ศรีกลัยา

20 578210520132 นางสาวธันยนันท์  ออ่นหนองหว้า 58 3.90 ได้

ผลการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ร่วมกบัแผนผังมโนมติ 
เร่ือง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 1 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : 
โอกาสและความท้าทายของบัณฑิต
ไทย" วันที ่20 มกราคม 2559 ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.สมาน  เอกพมิพ ์             
   ผศ.ดร.ภูษิต   บุญทองเถงิ

21 568210180201 นางขนิษฐา  เตชะนอก 47 3.90 ได้

การพฒันาชดุการเรียนรู้ตามแนววัฏ
จกัรการเรียนรู้ 7E เร่ือง โมเมนตัม
และการชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่4
 ประจ าปี 2560 หัวขอ้ "การวิจยัเพือ่
สร้างองค์ความรู้สู่ยคุไทยแลนด์ 4.0" 
เมื่อวันที ่30 เมษายน 2560 ณ 
อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี

อ.ดร.สมปอง  ศรีกลัยา               
   ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถงิ

สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท) (แผนวชิาชพีครู)

สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

22 568210180230 นางไอลัดดา  ปามทุา 47 3.84 ได้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ
คงทนทางการเรียนโดยใชช้ดุ
กจิกรรมการเรียนรู้ประกอบการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
เร่ือง สารและการเปล่ียนแปลง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2
 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่2 
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที ่25 พฤศจกิายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถงิ            
  ผศ.ดร.สมาน เอกพมิพ์

23 588210180102 นางชื่นจติ  สุระนาถ 45 4.00 ได้

การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบ
แผนผัง Four Squares 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถงิ            
  ผศ.ดร.สมาน  เอกพมิพ์

24 588210180103 นางจนัทรัสม ์ บุบผา 45 4.00 ได้

การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถด้าน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โดย
ใชก้ารจดัการเยนรู้แบบวัฏจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกบัการใชค้ าถาม
ระดับสูง (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

 ผศ.ดร.สมาน  เอกพมิพ ์            
    ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถงิ

25 548210170108 นางสาวประกาย  เชื้อนิจ 45 3.80 ได้

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียน วิชาเคมีเร่ือง
ปริมาณสัมพนัธ์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที ่2 
Thailand Education 4.0 : บทบาท
ครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
วันที ่25 พฤศจกิายน 2559 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ว่าที ่ร.ต.ดร.อรัญ  วุยกระเด่ือง 
  ผศ.ดร.สุรวาท  ทองบุ

26 578210170208 นางสาวภกัด์ิวดี  รักษาบุญ 42 3.88 ได้

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัความ
เขา้ใจการอา่นภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 ประจ าปี 2559 วันที ่26 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักด์ิ

27 588210170202 นางชไมพร  พจน์พงษ์ 42 3.90 ได้

การวิจยัและพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและ
การเคล่ือนที ่ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา             
   ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

28 588210170203 นางสาวชารดา  จติต์อ ามาตย์ 42 3.94 ได้

การประเมินโครงการสถานศึกา
แบบอยา่งการจดักจิกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจดัการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
(สถานศึกษาพอเพยีง) ของโรงเรยน
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย ์จงัหวัดหนองคาย
 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา             
   ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

29 588210170206 นางปริญฎา  อุน่วิเศษ 42 3.94 ได้

การวิจยัและพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
สืบพนัธุ์และการขยายพนัธุ์พชื 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 5 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา             
   ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

30 588210170207 นางวิไลลักษณ์  ไชยอาจ 42 3.94 ได้

การพฒันาการจดักจิกรรมการเรียนรู้
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการ
อา่นจบัใจความด้วยวิธีการอา่นแบบ
 SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา             
   ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

31 588210170208 ว่าทีร้่อยตรีวิไลลักษณ์  ไร่ไสว 42 3.90 ได้

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัความ
บกพร่องทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวนและการ
ลบจ านวนนับทีม่ีผลลัพธ์และตัวต้ังไม่
เกนิ 100,000 ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า                 
   ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

32 588210170209 นางสนธยา  บุตรสาระ 42 3.94 ได้

การวิจยัและพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง จกัรวาล
และอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า                 
   ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

33 588210170210 นางสุภาพร  พันเหลา 42 3.94 ได้

การวิจยัเพือ่พฒันาแบบฝึกทักษะ
การเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การ
ส่ือสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า                 
   ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

34 588210170211 นางสาวอริญรดา  ฝ่ายเป็น 42 3.90 ได้

การวิจยัและพฒันาชดุฝึกทักษะการ
อา่นภาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา             
   ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

35 588210170212 นายธนภณ  อุน่วิเศษ 42 4.00 ได้

การวิจยัและพฒันากจิกรรมการรัยน
รู้วิชาฟสิิกส์ เร่ือง ความร้อน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5
 (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผลและวิจยัสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่25 วันที ่1 - 3
 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า                 
   ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

36 538170188310 นายนาถดนัย  โชติจ ารัส 51 3.77 ได้

การพฒันาคู่มือการประยกุต์ใช ้
edmodo เพือ่การเรียนการสอน 
(ค้นคว้าอสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

37 538170100108 นายไพโรจน์  ด้านเนาลา 63 3.38 ได้

การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยเีว็บ 2.0 
เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นตอนวิธี
ทางคอมพวิเตอร์ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
ด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คร้ังที ่12 เมื่อวันที ่7 - 8 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแกน่

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์          
  ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์

38 548010080108 นายธนากฤต  นามบุญเรือง 60 3.86 ได้

การพฒันาบทเรียนบนเว็บตาม
รูปแบบการสอนคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ วิชาการ
โฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

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

39 558210080129 นางสาวมณฑิรา  ประดิษฐ์อารีกลุ 57 3.91 ได้

กการพฒันาบทเรียนบนเว็บ โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ตามวัฎจกัร 5E ทีส่่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5  (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่3 
(กนัยายน - ธันวาคม  2561)   ISSN :
 1906 - 0181 Impact Factor : 
0.082

ผศ.ดร.ประวิทย ์สิมมาทัน            
 ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ สองสนิท

40 558210080207 นางศิรภสัสร์  อนิทรพาณิชย์ 60 3.95 ได้

การพฒันาบทเรียนบนเว็บตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิสซ่ึงวิชาโปรแกรม
ประยกุต์ ด้านการจดัการส านักงาน
อตัโนมัติ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการทางการ

ศึกษาระดับชาติ คร้ังที ่4  The 4th  
National Symposium on 
Education 2017 วันที ่ 8 - 9 
มกราคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

ผศ.ดร.ประวิทย ์สิมมาทัน            
 อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักด์ิ

41 G492125102 นางสาวจนัทิรา  สะอาดดี 53 3.34 ได้

การพฒันากจิกรรมการเรียนแบบ
ผสานบนระบบเครือขา่ยทางสังคม
วิชาผสมจติวิทยาและการแนะแนว
ส าหรับครู ส าหรับนักเรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
(วิทยานิพนธ)์

เขา้เรียนกอ่นปี  2551  ยงัไม่เขา้
หลักเกณฑ์การตีพมิพเ์พือ่ขอส าเร็จ
การศึกษา

ผศ.ดร.ประวิทย ์ สิมมาทัน           
  อ.ปรีดา  เพยีรอดวงษ์              
     อ.ขนุเพชร  ใจปันทา

42 G492322101 นางอดุม  อาจศิริ 45 4.00 ได้

ปัจจยัทีม่ีผลต่อความส าเร็จของ
วิสาหกจิชมุชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร จงัหวัดมหาสารคาม  
(วิทยานิพนธ)์

เขา้เรียนกอ่นปี  2551  ยงัไม่เขา้
หลักเกณฑ์การตีพมิพเ์พือ่ขอส าเร็จ
การศึกษา

ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ             
  ผศ.ดร.สมสงวน  ปัสสาโก

43 588270080103 นายภทัรพงษ์  อกัษร 54 3.85 ได้

การพฒันาระบบจดัการเว็บไซต์
ต้นแบบส าหรับหน่วยงานทาง
การศึกษา  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์              
   อ.ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวชิาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ปริญญาโท)

สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ี(ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

44 568260120304 นายอทุัย  ศิริภกัด์ิ 51 3.29 ได้

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"

 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

อาจารยธ์ีรภัทร์ ลอยวิรัตน์

45 558260130106 นางพิชญาภา  แกว้ไกรสร 51 3.25 ได้

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการ ส านักงานทีดิ่นจงัหวัด
มหาสารคาม  (ค้นคว้าอสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คร้ังที ่2/2557 "นานา
วิทยาการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การ
พฒันาทีย่ั่งยนืสู่เอเซีย" เมื่อวันที ่10 
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ขอนแกน่

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์

46 558260120116 นายณัฐวุฒิ  วะทา 51 3.21 ได้

การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
เทศบาลต าบลเมืองบัว อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็  
(ค้นคว้าอสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

อ.วาสนา  บรรลือหาญ

47 568260120121 นายวรินทร  ศรีแนน 51 3.13 ได้

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าไฮงาม และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉุิ
นาราย ์จงัหวัดกาฬสินธุ์  (ค้นคว้า
อสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์

48 568260120123 นายสมเชาว์  ภพูลผัน 51 3.29 ได้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนน
สูง อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์
  (ค้นคว้าอสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์

49 568260120211 นายณัฐพล  ไชยทอง 51 3.25 ได้

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต
 3 อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็  
(ค้นคว้าอสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

อ.วาสนา  บรรลือหาญ

50 568260120213 นายประยงค์  ภสุูโคตร 51 3.42 ได้

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลโกสุมพสัิย 
อ าเภอโกสุมพสัิย จงัหวัด
มหาสารคาม  (ค้นคว้าอสิระ)

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

อ.ปรียานุช  วัฒนกลู

สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

51 558260010619 นางสาวสุภาพร  เตียงงา 57 3.82 ได้

ความคิดเห็นของผู้เอาประกนัภัย
รถยนต์ต่อการให้บริการของบริษัทิ 
สินมั่นคงประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)
 สาขาร้อยเอด็ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่
7 ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที ่
28 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ                
   อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวล         
      ผศ.ดร.สมเกยีรติ  เกยีรติเจริญ

52 558260010621 นางสาวอรวรรณ โคตุนันท์ 57 3.64 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อ
การด าเนินงานตามหลักทศธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สว่าง อ าเภอพนมไพร จงัหวัด
ร้อยเอด็ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่
7 ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที ่
28 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกติติ
อมัพร รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ     
           ผศ.ดร.สุธินี  อตัถากร

53 568260010602 เบญจมาภรณ์  ยอดวงกอง 57 3.82 ได้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัท าแผนพฒันาต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเครือ อ าเภอ
หนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์                 
   ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ

54 568260010605 นางอจัฉรา  ภเูด่นไสย์ 57 3.86 ได้

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอยางตลาด จงัหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์                
   อ.ดร.ทรงศักด์ิ  จรีะสมบัติ

55 568260010606 นายรัฐพงศ์  ภเูด่นไสย์ 57 3.77 ได้

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์การเกษตรอ าเภอ
ยางตลาดตามความคิดเห็นของ
สมาชกิสหกรณ์การเกษตร 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ                
  รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกติติ
อมัพร

56 578262090102 นางนงนุช  โพธิ์สาน 57 3.73 ได้

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวัดมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ
รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ

57 578262090113 นางสาววันณปภา  สุขจนัทร์ 57 3.86 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์                 
   รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกติติ
อมัพร

58 578262090131 จา่เอกสุธวัฒน์  เทีย่งดีฤทธิ์ 57 3.86 ได้

การใชเ้หตุผลในการตัดสินใจเลือก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัน
ป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ              
   รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

59 578262090209 นางอสิรา  เส็งค าปาน 60 3.85 ได้

การตัดสินใจเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพืน้ทีต่ าบล
จมุพล อ าเภอโพนพสัิย จงัหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ)์

รายงานการน าเสนอผลงานวิจยั
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที ่10 ประจ าปี
การศึกษา 2559 วันที ่15-16 ตุลาคม
 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี

อ.ดร.ทรงศักด์ิ จรีะสมบัติ            
   ผศ.ดร.สุธินี  อตัถากร

60 578262090404 นางปณิชา  สาราจนัทร์ 57 4.00 ได้

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานพฒันาชมุชน
 จงัหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ                
   ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ

61 588262090106 นางสาววรรณิศา  ภบูุญมา 57 3.91 ได้

การด าเนินชวีิตตามวิถพีอเพยีงของ
ประชาชนในเขตต าบลยางตลาด 
อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ              
   อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวล

62 588262090202 นายบุรฉตัร  จนัทร์แดง 63 3.89 ได้

ปัจจยัทีม่ีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อยา
เสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมุกดาหาร 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกติติ
อมัพร ผศ.ดร.สุธินี  อตัถากร

63 588262080102 นางสาวกติติยา  ออ่นศรี 54 3.85 ได้

ความพงึพอใจของนักศึกษาภาค
พเิศษ ทีม่ีต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนของส านักสง่สเริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.สมเกยีรติ  เกยีรติเจริญ      
   อ.ดร.รังสรรค์ อนิทน์จนัทร์

64 588262080104 นายเสกสรรค์  จติพงษ์ 54 3.95 ได้

แนวทางการพฒันาฝีมือแรงงานใน
จงัหวัดยโสธร รองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยัระดับบัณฑิต คร้ังที ่2 วันที่
 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพทิยา
อ.ดร.รังสรรค์ อนิทน์จนัทน์

65 588262080203 นายนวภทัร  โตสุวรรณ 54 3.96 ได้

วัด พระสงฆก์บัการพฒันาชมุชน 
กรณีศึกษาวัดป่าหนองชาด ต าบล
ดอนเงิน อ าเภอเซียงยนื จงัหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ 
"การจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม"
 คร้ังที ่3 The 3rd  National 
Conference on Teahnology and 
Innovation Management ระหว่าง
วันที ่2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

66 548230180104 นายราตรี  ทิพนา 48 3.65 ได้

ภาษาพาดปกนิตยสารรายสัปดาห์ 
วิเคราะห์แนวการเมืองไทยปี
พทุธศักราช 2554 - 2557  
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ
 คร้ังที ่1  ในวันที ่20 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์

รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ผศ.ดร.กลัยา กลุสุวรรณ

67 558230180202 นางสาวดวงเนตร  อรัญทอง 45 3.44 ได้

ความหมายเชงิปริลักษณ์ของค า
ในผญาภาษิตอสีาน (วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เร่ือง "พลังปัญญาเพือ่
ขบัเคล่ือนสังคมไทย : ภาษา 
วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างวันที ่16-17 พฤษภาคม 2559
 ณ โรงแรมเคยโูฮม  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.ประจญั จนัเติบ                 
  รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท)

สาขาวชิาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริญญาโท)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

68 558230180205 นางนิภา  จนัทิชัย 45 3.44 ได้

บทนิพนธ์การสู่ขวัญในประเทศไทย :
 สถานภาพการศึกษาและวิจยั 
(วิทยานิพนธ)์

รายงานการประชมุสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เร่ือง "พลังปัญญาเพือ่
ขบัเคล่ือนสังคมไทย : ภาษา 
วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระหว่างวันที ่16-17 พฤษภาคม 2559
 ณ โรงแรมเคยโูฮม  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.กลัยา กลุสุวรรณ              
   รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

69 5213126106 นายประยทุธ  เทเวลา 62 4.00 ได้

การพฒันารูปแบบการคิดใน
รายวิชาฟสิิกส์ โดยใชว้ิธีการล าดับ
ขั้นคุณลักษณะ (วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่1 
(มกราคม - สิงหาคม  2561)  ISSN : 
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

ผศ.ดรไพศาล วรค า                   
   ผศ.ว่าทีร้่อยตรี ดร.อรัญ ซุย
กระเด่ือง

70 5213126107 นายประสงค์  สกลุซ้ง 62 4.00 ได้

โมเดลสมการโครงสร้างแบบผสม
ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อสมรรถนะการ
บริหารจดัการชั้นเรียนของครู 
(วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่2 
(พฤษภาคม - สิงหาม  2561)   ISSN :
 1906 - 0181 Impact Factor : 
0.082

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา             
  ผศ.ดร.ไพศาล วรค า

71 5213126108 นายปรีชา  การสอาด 63 4.00 ได้

การพฒันารูปแบบการประเมินการ
จดัการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมทักษะชวีิต
ในศตวรรษที ่21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยานิพนธ)์

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

ผศ.ว่าทีร้่อยตรี ดร.อรัญ ซุย
กระเด่ือง ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

72

5213126109 นายไพทูล  พรมมากลุ

63 3.88 ได้

ปัจจยัเชงิสาเหตุและแนวทางเพิม่
ประสิทธิผล ด้านคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (วิทยานิพนธ)์

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

ผศ.ว่าทีร้่อยตรี ดร.อรัญ ซุย
กระเด่ือง ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

73 559210200106 นายกฤษฎิ ์ ยนืสุข 66 3.93 ได้

แนวทางการพฒันาลักษณะความ
เป็นครูทีดี่ของท้องถิ่น โดย
กระบวนการ Six Sigma 
(วิทยานิพนธ)์

เอกสารตีพมิพว์ารสารการบริหาร
การศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีที ่5 ฉบับที ่18 
มกราคม - มีนาคม 2560        ISSN :
 2286-8003

รศ.ดร.ศิริ  ถอีาสนา                  
  นอ.ผศ.ดร.สรายทุธ  กนัหลง

74 569210200119 นายสมพงษ์  อสัสาภยั 60 3.71 ได้

การพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการการศึกษาปฐมวัยทีม่ี
ประสิทธิผลของโรงเรียนทีสั่งกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 
(วิทยานิพนธ)์

แบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปีที ่13 ฉบับที่
 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  ISSN
 : 1686 - 6916

อ.ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง            
  ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ

75 579210200116 นายไพรวัลย ์ ผลชู 66 3.93 ได้

รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เชงิ
พืน้ทีโ่รงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 (วิทยานิพนธ)์ 
(วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที ่3 
(กนัยายน - ธันวาคม  2561)  ISSN : 
1906 - 0181 Impact Factor : 0.082

ผศ.ดร.อรุสา  พรหมทา              
  รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช

76 539110180104 นางสุธิดา  หงษ์ศรีหมน่ 66 3.93 ได้

การพฒันารูปแบบการจดั
ประสบการณ์ตามแนวคิด 3H เพือ่
ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (วิทยานิพนธ)์

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

รศ.ดร.ทัศนีย ์นาคุณทรง
ผศ.ว่าที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง

สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

สาขาวชิาการบริหารจดัการการศึกษา (ปริญญาเอก)



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชือ่ - สกุล
หน่วย
กิต

คะแนน ได้-ตก วทิยานิพนธ์/ค้นควา้อิสระ เรื่อง
การตพิีมพ์บทความวจิยั

จากวทิยานิพนธ์
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์

77 569260010126 จา่เอกพุทธพงศ์  ผาจนัทร์ดา 75 3.83 ได้

ตัวแบบพฒันาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกลุ่ม
พฒันาจงัหวัดร้อยแกน่สารสินธุ์ 
(วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารชอ่พะยอม ปีที ่29
 ฉบับที ่1 พทุธศักราช 2561 
(มกราคม - เมษายน)    ISSN : 
1513-5462

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ              
   รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกติติ
อมัพร

78 579240140107 นายกติติชัย  เจริญชัย 66 3.90 ได้

รูปแบบการจดัการโลจสีติกส์เพือ่
สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั
ของอตุสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
(วิทยานิพนธ)์

เอกสารตีพมิพว์ารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที ่6 ฉบับที ่
2 ฉบับพเิศษ พฤษภาคม 2560   ISSN
 : 2287-0121

รศ.ดร.วีระกติต์ิ เสาร่ม               
   ผศ.ดร.นิศารัตน์  โชติเชย

79 579280020106 นางสาวประภาพรรณ  โคมหอม 63 4.00 ได้

การพฒันาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
สมองเส่ือมตามหลักเบญจสุข 
(วิทยานิพนธ)์

วารสารวิจยัและพฒันาระบบสุขภาพ 
 ปีที ่10 ฉบับที ่3 (ประจ าเดือน
กนัยายน - ธันวาคม 2560)  ISSN : 
1906 - 2605

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม           
  ผศ.ดร.วิมลมาศ  ปฐมวนิชกลุ

80 549230300104 นายเกรียงไกร  ภมูเิหล่าแจง้ 69 3.59 ได้

การพัฒนาการมส่ีวนร่วมทางการ
เมอืงของประชาชนจงัหวัด
กาฬสินธุ์  (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภฏัมหาสารคาม ปีที ่12 ฉบับที่
 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม  2561)  
 ISSN : 1906 - 0181 Impact 
Factor : 0.082

ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ          
   ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์

81 549230300213 นายณัฏฐพล  ศรีพันธุ์ 72 3.88 ได้

รูปแบบการพฒันาชมุชนเขม้แขง็
แบบพอเพยีงบ้านนาทราย ต าบลนา
บัว อ าเภอเพญ็ จงัหวัดอดุรธานี 
(วิทยานิพนธ)์

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

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ              
  อ.ดร.อวยชยั  วะทา

82 549230300219 นายฟ้าประทาน  เติมขนุทด 75 3.25 ได้

รูปแบบการพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
พืน้ทีอ่ าเภอห้วยราช จงัหวัดบุรีรัมย ์
(วิทยานิพนธ)์

แบบตอบรับวารสารวิชาการ รมยสาร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ฉบับปีที ่
15 ฉบับที ่2 เดือนพฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560                           
  ISSN :  1686 - 0101

ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ             
   รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาเอก)

สาขาวชิายทุธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค (ปริญญาเอก)

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  (ปริญญาเอก)

สาขาวชิานวตักรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (ปริญญาเอก)


