
           บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
                                            ประจําปีการศึกษา 2560

                                        อนุมัติวันที่ 25 มกราคม 2561
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย

กิต
คะแน
น ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 548210150517 นายบุญหลาย ศรีกุดตา 42 4.00 ได้

การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมการอ่านของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 3 และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 1 
"พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ         
  ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา

2 578210200115 ว่าท่ีร้อยตรีภานุวันฒ์  ดรโท 54 4.00 ได้

การปฏิรูปการเรียนรู้ด้านส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ตามแนวทาง "ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้" โรงเรียนบ้านวังโพน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ "สังคมคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคม
ผู้สูงอายุ"  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา          
  ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ

3 588210200115 นางสาวรัตติยา  มะโน 48 3.85 ได้

แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้องเอ็ด เขต 1 
( ิ ิ ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 5  ในวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 

ิ ั ์ ิ

รศ.ดร.ศิริ   ถีอาสนา              
 ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

(วิทยานิพนธ์) ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

4 588210200119 นางสาวสายสุนีย์  ตรีเหลา 48 3.65 ได้

การส้รางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 5  ในวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ         
  ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ

5 588210200120 นางสาวสุกัญญา  จันทร์ลาวงค์ 48 3.75 ได้

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 5  ในวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ         
  ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ

6 588210200133 นางสาวธัญรัตน์  นําภา 48 3.70 ได้

แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สังกัดเทศบาลตําบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ 
คร้ังที่ 5  ในวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี             
  ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม

7 588210200309 นางสาวอมรรัตน์  ศิริกาญจนวงค์ 51 3.83 ได้

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ
กองการศึกษาเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม
 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คร้ังที่ 5/2560  "The 
University of Everywhere : 
international Networking" เมื่อวันที่ 6
 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี             
  ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ



8 548210180704 นางสาวเพ็ญวิสา  ผาจันทร์ 42 3.56 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คร้ังที่ 5/2560  วันที่ 6 
ตุลาคม 2560  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  ทรงสนิท       
 ผศ.ดร.ภูษิต  บุษทองเถิง

9 548210180708 นางวิไลพร  ภูมิเขตร์ 42 3.83 ได้

การพัฒนาทักาะการเป่าขลุ่ยเพียงออ โดย
ใช้กระบวนการปฏิบัติประกอบแบบฝึก
ทักษะ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ัง
ที่ 3 และการประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตวิจัยศึกษา
ระดับชาติ คร้ังที่ 45 ระดับนานาชาติ 
คร้ังที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 
2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง        
 ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร

10 558210180222 นายอภิชน  ฝ่ายรีย์ 59 3.75 ได้

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการ
พัฒนาสังคม สําหรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยมศัย 
อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิต คร้ังที่ 2 วันที่ 
20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง        
   ผศ.ดร.วรวรรณ  อบุลเลิศ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทํานาย-
สังเกต-อธิบาย (POE) ร่วมกับแผนผัง
ความคิด เร่ือง ธาตและสารประกอบ ช้ัน

กาประชุมวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 "ทิศทาง
และข้อเสนอเร่งด่วนส่การแก้ปัญหา

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

11 558210180401 นางสาวกฤษณา อุดมเดช 58 3.80 ได้

ความคด เรอง ธาตุและสารประกอบ ชน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์)

และขอเสนอเรงดวนสูการแกปญหา
การศึกษาของชาติ" วันที่ 24 กันยายน 
2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

12 558210180402 นางสาวกาญจนา  น้อยวิมล 61 3.70 ได้

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวส่งเสริม
ด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์
วิชาการ คร้ังที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอ
เร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของ
ชาติ"  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ         
 อ.ดร.สมปอง  ศรีกัลยา

13 568210180407 พระนิวัฒน์  มหาโชติวฑฺฒโน 51 3.67 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังที่ 1 
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์           
  รศ.ธีรชัย  บุญมาธรรม

14 568210180403 นางนาฏยา  ใบบ้ง 45 3.89 ได้

พัฒนาการจัดประสบการณ์ทักษะปฏิบัติ
ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถด้านการเขียน
สําหรับเด็กปฐมวัย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังที่ 1 
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช     
 รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

15 588210520117 นางสาวศิริณัญฑ์  หาชื่น 58 3.85 ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
การเกิดดินและสมบัติของดินและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ึนพื้นฐาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
ชดกิจกรรม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ัง
ที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมประภาภรคอนเวนช่ันฮอล 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์           
 ดร.บุษกร  เขจรภักด์ิ

ชุดกจกรรม (วทยานพนธ) มหาวทยาลยภาคตะวนออกเฉยงหนอ



16 588210530120 นายอริย์ธัช  ฉํ่ามณี 58 3.72 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอร่ี
ไลน์ โดยประยุกต์ใช้ส่ือออนไลน์วิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความวารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 
2561  ISSN : 1905-9922

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเด่ือง  ดร.อาทิตย์ อาจหาญ

17 548210080109 นางสาวสุจริตรา  นาครัตน์ 51 3.86 ได้

การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ 
โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง 
ชนิดและหน้าที่ของคํา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สําหรับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 
(RMU - GRC2016)  วันที่ 20 มกราคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท       
  ดร.พงศ์ธร  โพธ์ิพูลศักด์ิ

18 548210080117 นายนิพพิชฌน์  ขรรค์ทัพไทย 51 4.00 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบ 
CoPBL  ด้วยเทคนิคการส่งต่อปัญหาที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15
 ฉบับที่ 1 (28) เดือน มกราคม - 
มิถุนายน 2561  ISSN :  1685-2699

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย         
  อ.ดร.พงศ์ธร  โพธ์ิพูลศักด์ิ

19 548210080205 นางสาวพจมาน  เหล่าเจริญ 60 3.86 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บจําลอง
สถานการณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
โครงสร้างของพืช สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 
(RMU - GRC2016)  วันที่ 20 มกราคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

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

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท) 

20 588010510102 นางสางจุฑาทิพย์  หลักคําพันธ์ 70 3.87 ได้

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความรู้สึกเชิง
ปริภูมิแตกต่างกัน โรงเรียนวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
"การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ประจําปี 2560"  วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม
 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

อ.ดร.นิตยา  จันตะคุณ           
   ผศ.ดร.พูนศักด์ิ ศิริโสม

21 588010510120 นางสาวสกุลนุช  คํายัง 70 3.77 ได้

การศึกษาการสร้างโจทย์ปัญหาเพื่อเสริม
กระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง ทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2561) ISSN :  
1906 - 4284

อ.ดร.นวพล  นนทภา             
  อ.ดร.รามนรี  นนทภา

22 578240140202 นางสาวพินิจตา  คํากรฤาชา 54 4.00 ได้

วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากร สํานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 
ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560   
ISSN :  2287-0121

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  โสภา         
  ผศ.ดร.ลดาวัลย์  วัฒนบุตร

23 588270080106 นางสาวอารดา  สุทธิไชยา 54 3.80 ได้

การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมัลติพอยท์ สําหรับครูผู้สอน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม (วิทยานิพนธ์)

The 12th National Conference on 
Computing and Information 

Technology  7th - 8th  July  2016 at 
Cantara Hotel  and Convention 
Centre Khon Kaen, Thailand

ผศ.ดร.วราปภา  อารีราษฎร์     
  อ.นิรุติ  ไล้รักษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาโท)



24 578462090106 นางสาวพิชญดา  นารีนุช 57 3.91 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลคํา
เตย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2559
 ราชธานีวิชาการ คร้ังที่ 1 ในวันที่ 29 
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

อ.ดร.ทรงศักด์ิ จีระสมบัติ        
  รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

25 578262090219 นายกฤชนนท์  พรมมาดวง 60 3.73 ได้

การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงิน ในส่วนราชการจังหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ัง
ที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมประภาภรคอนเวนช่ันฮอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร ผศ.ดร.แดนวิชัย  สาย
รักษา

26 588262090301 นางสาวจิราภรณ์  เกษร 57 3.95 ได้

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด
หนองคาย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 10 
ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 
ตุลาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ            
   รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร

27 588262090310 นางสาวประนอม  แสนบุญศิริ 57 3.82 ได้

ความคิดเห็นพนักงานส่วนตําบลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 
 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์

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

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท) 

28 578262070101 นางสาวภัทรวดี  ประชารุ่ง 51 3.38 ได้

ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 11 
ประจําปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 
ธันวาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์  โพธิวรรณ์

29 548230180101 นางนํ้าฝน  สารคุณ 48 3.65 ได้

ภาพการ์ตูนจาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2557 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 1  วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

รศ.กฤษฎา  ศรีธรรมา            
  รศ.ดร.บุญยงค์  เกศเทศ

30 578230310110 นางสาวอรวรรณ  โพธ์ิขี 54 3.50 ได้

The Development of  English 
Vocabulary Learning Ability by Using
 Games For Mathayom Suksa 3 
Students (วิทยานิพนธ์)

Report of The 7th International 
Conference on Sciences and 
Social Sciences 2017  On  11 - 12 
January 2018  at Rajabhat  Maha 
Sasakham University

ดร.มยุรีสิรินทร์  ศิริวรรณ        
  ผศ.ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริญญาโท)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ปริญญาโท)



31 588221020101 นางสาวธณิชา  ดวงจันทิพย์ 42 3.31 ได้

การประยุกต์ใช้เศษก้อนเช้ือเห็ดร่วมกับ
เถ้าลอยเป็นตัวเติมสําหรับกระบวนการ
ผลิตอิฐมอญ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 3  การ
ประชุมสภาคณบดีเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 24 
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.นนทพงษ์  พลพวก       
 ผศ.ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์

32 588221060102 นายทศพล  ช่ําชอง 42 3.44 ได้

การใช้เศษแก้วและเถ้าลอยต่อสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติเชิงกลของอิฐก่อสร้าง 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 3  การ
ประชุมสภาคณบดีเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 24 
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.นนทพงษ์  พลพวก       
  ผศ.ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์

33 588220160103 นายชวลิต  เสาร์วิบูลย์ 42 3.50 ได้

การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ํา
ปะปา และการจัดเก็บค่าน้ําประปาที่
เหมาะสม กรณีศึกษา กองประปาเทศบาล
ตําบลบ้านนิเวศน์ อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 3  การ
ประชุมสภาคณบดีเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 24 
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.นนทพงษ์  พลพวก       
   ผศ.ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์

34 588221060104 นายคมสัน นาโควงค์ 42 3 56 ได้

ผลของการเติมเศษซังข้าวโพดและเถ้าลอย
ในกระบวนการผลิตอิฐมอญ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 3  การ
ประชุมสภาคณบดีเทคโนโลยี
อตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 24

ผศ.ดร.นนทพงษ์  พลพวก       
   ผศ.ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย์

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริญญาโท) 

34 588221060104 นายคมสน  นาโควงค 42 3.56 ได อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ครงท 24 
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

35 568220070101 นางสาวกานต์จวรรณ  วงค์ศักดิ์ 50 3.63 ได้

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในเกษตรกรทํานา อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ัง
ที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมประภาภรคอนเวนช่ันฮอล 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ

ผศ.ดร.ยุวดี  อินสําราญ          
   ผศ.ดร.กนกพร  ทองสอดแสง

36 5213126101 นางธริจรรยา  ศรีสุธัญญาวงศ์ 60 3.86 ได้

การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิมาน
มาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15
 ฉบับที่ 1 (28) เดือน มกราคม- มิถุนายน
  2561  ISSN :  1685-2699

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

37 549210170101 นางกรนันท์  วรรณทวี 63 3.88 ได้

การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัด
การศึกษาแบบคู่ขนานของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคระกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15
 ฉบับที่ 1 (28) เดือน มกราคม - 
มิถุนายน 2561  ISSN :  1685-2699

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

38 549210180108 นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน 66 4.00 ได้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัย สําหรับครูคณิตศาตร์ 
ระดับประถมศึกษา (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความวารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2  เมษายน - มิถุนายน 
2562  ISSN :  1905-9922

อ.ดร.สมปอง  ศรีกัลยา           
 ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)



39 549010080102 นางสาวปัณญาพัฒน์  ขันทอง 72 3.93 ได้

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานบนเว็บที่ส่งเสริม
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15
 ฉบับที่ 1 (28) เดือน มกราคม- มิถุนายน
  2561  ISSN :  1685-2699

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

40 549010080104 นางสาวอุบลวรรณ  กิจคณะ 72 4.00 ได้

การพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์แบบ
กลุ่มสืบเสาะที่มีแคฟโฟลด์ที่ส่งเสริม
ความสามารถการคิดเชิงประมวลผล 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์  ปีที่
 14 ฉบับที่ 2(27)  กรกฎาคม - ธันวาคม
 2560   ISSN : 1906-0181

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย          
 อ.ดร.พงศ์ธร  โพธ์ิพูลศักด์ิ

41 559260010107 นางสาวณัฐปราย์  ชัยสินคุณานน 75 3.81 ได้

กลยุทธ์การบริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดชัยภูมิเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ปีที่ 13ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 
 2562)  ISSN : 1906-0181

ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ           
 ดร.สิทธิพรร์  สุนทร

42 579262090105 นางทัศนียา  วงศ์มาศ 75 4.00 ได้

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานสรรพกรพ้ืนที่ในสังกัดสํานักงาน
สรรพกร ภาค 10 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน 
กันยายน - ธันวาคม 2560 ฉบับพิเศษ

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ            
   ผศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์

43 579262090107 นางลําดวน  ดวงคมทา 75 4.00 ได้

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกลางของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ปีที่ 12ฉบับที่ 3  (กันยายน - ธันวาคม 
 2561)  ISSN : 1906-0181

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

์ โ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

44 579262090109 นางสกาวเดือน  พิมพิศาล 75 3.94 ได้

รูปแบบภาวะผู้นําเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารการบริหารปกครอง
 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 
2561)

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร  ดร.ทรงศักด์ิ จีระสมบัติ

45 589262090101 นางสาวปฏิมาภรณ์  วิสุงเร 75 3.94 ได้

ตัวแบบความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารศรีวนาลัยวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
 - ธันวาคม 2560)  ISSN :  2229-2268

รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์             
  รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

46 589262090104 นางสาวระพีพร  คณะพล 75 4.00 ได้

นวัตกรรมการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ทางการบริหารงานท้องถ่ิน ในจังหวัดถนน
ยุทธศาสตร์ลุ่มแม่น้ําโขงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารการบริหาร
ท้องถ่ิน วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)                 
ISSN 1906-103X

รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ          
  รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาส

47 589270080211 นายวีรศักดิ์  ฟองเงิน 60 3.92 ได้

การพยากรณ์ปริมาณน้ําในเข่ือน โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิทยาการ
จัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 
2408-2619

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์      
  อ.ดร.เผด็จ พรหมสาขาณ 
สกลนคร

                                                                                ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

                                                                       ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาเอก)



           บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
                                              ประจําปีการศึกษา 2560
                                               วันที่ 25 มกราคม 2561
ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ช่ือ - สกุล วันเดือนปีเกิด หน่วย

กิต คะแนน ได้-ตก หมายเหตุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1 597210140125 นายชนินทร  พิมพ์ดี 27 กันยายน 2526 40 3.65 ได้
2 597210140134 นายอาทิตย์  รักษ์พลพันธ์ 13 ตุลาคม 2528 40 3.32 ได้

                                         ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

                               ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


