
1

           บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
                                            ประจําปีการศึกษา 2560

                                        อนุมัติวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย

กิต คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 548210150304 นางทิพย์วรรณ์  กุลนิตย์ 42 3.81 ได้

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
(วิทยานิพนธ์)

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

ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล              
อ.สุทัศน์ แก้วคํา

2 578210530123 ว่าท่ีร้อยตรีวโรดม  สุขใจ 58 3.81 ได้

การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(วิทยานิพนธ์)

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

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

3 588010500125 นายพีระกรณ์  ทะชิตะสิงห์ 64 3.97 ได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับเทคนิคเพื่อ
คู่คิดที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ 
เร่ือง สมดุลเคมี สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

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

ผศ.ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง  
   
ผศ.ดร.พรรณวิไล  ชมชิด

4 558210080110 นางสาวสุดารัตน์  ทองปัญญา 60 3.86 ได้

บทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบอริยสัจ 4 ที่ส่งเสริมความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน      
  
อ.ดร.พงศ์ธร  โพธิพูลศักด์ิ

5 588010560102 นางสาวฐิติวรรณ  พิมพ์เทศ 67 3.97 ได้

การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับเว็บสนับสนุนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
และนานาชาติ 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย         
ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา

6 578210080114 นายอานนท์  พัสดร 45 4.00 ได้

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ วิชา
ระบบจัดการฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
 สิงหาคม  2560)  ISSN : 1906 - 0181 
Impact Factor : 0.082

รศ.ดร.กนก  สมะวรรธนะ        
ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ  สองสนิท

7 588262080205 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสมฤทัย  ด่านซา้ 54 3.96 ได้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสว่าง 
อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
(ค้นคว้าอิสระ)

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

ผศ.ดร.สมเกียรติ  เกียรติเจริญ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท) 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท) 
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

8 588262080108 นายภพกฤต  สุทธิบากสกุล 54 3.95 ได้

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ
 จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

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

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

9 568760010120 นายรวมพล  บุตรดีวงค์ 57 3.63 ได้

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านซ่ง อําเภอคําชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 31 
"การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 21 
สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

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

10 548240140204 นางสาวปิยนุช  กิจจินดาโอภาส 60 3.68 ได้

ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอวาปีปทุม
 จังหวัดมหาสารคาม  (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เล่ม
ที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)

ผศ.ดร.อัจฉราพร  เฉลิมชิต      
 รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ

11 D502131112 นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 66 3.67 ได้

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษาบัว
บัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน 
มกราคม - เมษายน 2561  ISSN : 
1513-007X

อ.ดร.ศักด์ิพงศ์  หอมหวล        
 รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ

12 559210200108 นายจําเริญ  แก้วเพ็งกรอ 60 3.93 ได้

การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําเชิง
วัฒนธรรมของผู้บริหารสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (วิทยานิพนธ์)

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

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี             
อ.ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง

13 569210200102 นางเทพสุดา  แพงจันทร์ศรี 66 3.71 ได้

การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกรฑ์การประเมิน
ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานสึกษาสังกัดเทศบาล (วิทยานิพนธ์)

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

ผศ.ดร.จําเนียร  พลหาญ         
ดร.กมล ตราชู

14 579210200117 นายวรากร  ตันฑนะเทวินทร์ 66 3.76 ได้

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสาร วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ฉบับปฐมฤกษ์
วารสารฐาน TCI  (กลุ่มที่ 2)  ISSN : 2392
 - 5787

รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี             
 รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง

15 5213126111 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 60 4.00 ได้

การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร 
ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (วิทยานิพนธ์)

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

ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา         
ผศ.ว่าท่ี ร.ท.ดร.ณัฐฎชัย  จันทชุม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท) 

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาโท)
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

16 539110170114 นายวิชัยมงคล  แปลกสินธ์ุ 66 3.94 ได้

รูปแบบการประเมินคุณลักษณธอันพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม  -
 ธันวาคม 2560  ISSN : 2465-3705

ผศ.ดร.ไพศาล  วรคํา             
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.อรัญ  ซุยกระเดื่อง

17 569210080112 นายภูริพงศ์  ทองแข็ง 72 3.95 ได้

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณา
การออนไลน์ตามหลักการสะเต็มศึกษาที่
ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
(วิทยานิพนธ์)

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

ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย         
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน

18 569280020103 นางสาวรัตนา  หอมชื่น 63 4.00 ได้

การพัฒนาชุมชนต้นเบบ "เกษตรกรรมใน
ชุมชนเมือง" (วิทยานิพนธ์)

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

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

19 5213423108 นายภักดี  วงษาเนาว์ 84 3.71 ได้

รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 (วิทยานิพนธ์)

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

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดภา          
ผศ.ดร.สุณี  สาธิตานันต์

20 559230300105 นางสาวณัฐหทัย  โภคา 72 4.00 ได้

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559   
ISSN : 1906-0327

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ          
  
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  โสภา

21 569230300115 นายอธิก  ทักษ์เตชาภัค 84 3.77 ได้

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 
ฉบับพิเศษที่ 2 สิงหาคม - พฤศจิกายน 
2559   ISSN : 1686-4409

ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ
อ.ดร.แดนวิชัย  สายรักษา

22 579230300201 นางสาวภาณุกา  ศิริบํารุงวงศ์ 93 4.00 ได้

รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
หลีกเล่ียงการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 
2560

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ           
อ.ดร.แดนวิชัย  สายรักษา

23 549260010125 นายลิขิต  ประจักกัตตา 72 3.69 ได้

รูปแบบพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักธรร
มาภิบาลของสมาชิก องค์การบริหารส่วน
ตําบล จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

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

รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกิตติ
อัม รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ

24 559260010103 นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ 75 3.81 ได้

สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่รองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียนของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

รายงานการตอบรับบทความเพ่ือตีพิมพ์
และเผยแพร่วารสารเซนต์จอนห์น ปีที่ 20
 ฉบับที่ 26 มกราคม - มิถุนายน 2560  
ISSN : 0859-9432

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย         
  
ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ            
ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา

25 559260010134 นายสําราญ  วิเศษ 75 3.94 ได้

รูปแบบพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดนครพนม
 (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (มิถุนายน - 
ตุลาคม)  มหาวิทยาลันราชภัฏ
มหาสารคาม   ISSN : 1513-5462

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก) 

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก) 
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล หน่วย
กิต คะแนน ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย

จากวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

26 579240140109 นางสาวเวธกา  มณีเนตร 66 3.75 ได้

การจัดการกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อ
ความสําเร็จของธุรกิจสปา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์)

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

รศ.ดร.วีระกิตต์ิ เสาร่ม           
  
อ.ดร.กชธมน วงศ์คํา

                                                                                ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

                                                                       ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาเอก) 



 

 


