1

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูท้ ี่ได้จดั ทําวิทยานิพน์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ประมวลผลครั้งที่ 1 ประจําวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จํานวน 47 คน ดังนี้
ผล
การตีพิมพ์บทความวิจยั
ฐานข้อมูล
จํานวน คะแนน
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ลําดับที่ รหัสประจําตัว
ชื่อ - สกุล
การ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
วารสาร
หน่วยกิต เฉลี่ย
ศึกษา
สาขาวิชาการบริ หารจัดการการศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)
การบริ หารโรงเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ
อ.ดร.ธี ระวัฒน์ เยี่ยมแสง
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ด้านภูมิทศั น์โรงเรี ยนอนุบาล
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณา
อบต.บรบือ
1 578210200301 นางสาวเกศกัญญา กางโหลน
การกับการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืน" ใน
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2

578210200313

นายสําราญ เฉลิมแสน

แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณา
การกับการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืน" ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

อ.ดร.ธี ระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)

3

4

5

6

7

8

548210180232

558210180222

578210180107

568210150225

568210180404

568210180407

นางสาวจรัญญา ลมสมบุตร

นายอภิชน ฝ่ ายรี ย์

นางพรรณี กาสังข์

นางสาวสุรัสวดี สุทธภักดี

นางสาวพรสวรรค์ จันทร

พระนิวฒั น์ วันณา

การศึกษาผลการเรี ยนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม
(Science Technology and Society :
STS) เรื่ อง ร่ างกายมนุษย์ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การพัฒนาชุุดการเรี ยนรูู้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การเมืองการปกครอง กลุ่ม
สาระการพัฒนาสังคม สําหรับ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยมศัย อําเภอโพธิ์ ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนคําพื้นฐาน โดยจัดการเรี ยนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา
ร่ วมกับแบบฝึ ก ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับร่ วมกับ
แบบฝึ กทักษะเพื่อส่งเสริ มทักษะการ
พูดภาษาจีนและความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสมองเป็ นฐาน เพื่องส่งเสริ ม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความสามารถด้านการคิด
แก้ปัญหาตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ประจําปี 2559 ราชธานี
วิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริ มสหวิชาการ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมัน่ ใจเข้า
สู่ AC" ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชธานี
รายงานการประชุุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

The 6th International Conference on
Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual
Community Engagement toward Global
Understanding and Sustainable Well-being
(ICSSS 2016) September 22-23,2016 at
Rajabhat Maha Sarakham University
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาลัยนครราชสี มา คัร้งที่ 4 "ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยวิจยั และนวัตกรรม : อนาคต
และความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0"
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัย
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิ เดช
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ผศ.ดร.ภููษิต บุุญทองเถิง
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง

อ.ดร.สมปอง ศรี กลั ยา
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
รศ.ธี รชัย บุญมาธรรม
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ลําดับที่ รหัสประจําตัว

9

588210520102

10 588210520105

ชื่อ - สกุล

นางสาวชญานิศ ดวงระหว้า

ผล
จํานวน คะแนน
การ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
หน่วยกิต เฉลี่ย
ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู้ STEPs เรื่ อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

นางสาวปรี ยาพรรณ พระชัย

11 588010520108 นางสาวเบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์

12 588210520108

13 588210520114

14 588010520112

15 588010520116

16 588010520124

17 588210520128

นางสาวมัญชุสา สุขนิยม

นางสาววริ ษา จันทร์ลี

นางสาวปิ ยนาถ สุทธิ ประภา

นางสาวเยาวนาถ ศรี โสภา

นางสาวสิ นิศา ศรี นุยเพ็ง

นายวัจนกร สารแขวีระกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยน
และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
การจัดการเรี ยนรู ปแบบร่ วมมือเทคนิค
TGT ร่ วมกับแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง
การคูณ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ประวัติศาสตร์และการคิดวิเคราะห์
การพัฒนาทักษะปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
คียบ์ อร์ด กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาเศรษฐศษสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค TGT
การพัฒนาการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
ประกอบแบบฝึ ก
การพัฒนากิจกรรมกการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ อง
นาฏยศัพท์และภาษาท่า กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริ มสร้าง
ทักษะปฏิบตั ิดนตรี โปงลาง สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล
วารสาร

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

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

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิ เดช
อ.ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิ เดช
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560
วันที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี

ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)
18 548210170102

19 548210170310

นางกิติยาภรณ์ สุปะทัง

นางสาวธัญธิ ตา พันโภคา

การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ทงคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้น ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อ
รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ
ส่งเสริ มมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 Education 4.0 : บทบาทครู ไทยในการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
ผศ.ดร.ปิ ยะธิ ดา ปัญญา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

3

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

20 548210170321

21 548210170325

22 578210530110

ชื่อ - สกุล

นางสายทอง ถิตย์กิจ

นายชลวิทย์ ไปบน

นางสาวปพิชญา นิ่มพิลา

ผล
จํานวน คะแนน
การตีพิมพ์บทความวิจยั
การ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
หน่วยกิต เฉลี่ย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อทักษะ รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ
ชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand
Education 4.0 : บทบาทครู ไทยในการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึง รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ
ประสงค์ดา้ นจิตสาธารณะ สําหรับ ผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
Education 4.0 : บทบาทครู ไทยในการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ฐานข้อมูล
วารสาร

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

ผศ.ดร.ปิ ยะธิ ดา ปัญญา
ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)

23 588010500103

24 588010500105

25 588010500119

นางสาวชลธิ ชา ศรี หงษา

นางสาวทิพธัญญา ดวงศรี

นางสาวเสาวคนธ์ สกุลศรี

26 588010500121 นางสาวอาทิตยา ภูมิคอนสาร

27 588010150122

28 588010500124

นายเจษฎายุทธ ไกรกลาง

นายพัฒนพงษ์ พงษ์จนั โอ

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อ.ดร.กมล พลคํา

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการ
เรี ยนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยนในรายวิชาเคมี เรื่ อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา

การจัดกิจกรรมกาเรเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกาปี ที่ 5 โดยใช้แนวคิดสะ
เต็มศึกษา
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเป้ นฐานต่อการส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน เรื่ อง ปฏิกิริยา
เคมี สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ.ดร.วันดี รักไร่
ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์

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

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

การประเมินความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อ
วิทยาศษสตร์ เพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบสะ
เต็มศึกษา ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในชั้นเรี ยนฟิ สิ กส์

อ.ดร.กมล พลคํา
อ.ดร.นุกลู กุดแถลง

ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อ.ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์

4

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

29 588010500133

ชื่อ - สกุล

นายอดิศร บรรหาร

ผล
จํานวน คะแนน
การ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
หน่วยกิต เฉลี่ย
ศึกษา
การเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบสะเต็มศึกษาและรู ปแบบ
สื บเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
และ
เจตคติต่อวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง โมเมนตัม
และการชน ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในชั้นเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติครั้งที่ 1 "นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ฐานข้อมูล
วารสาร

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว

สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)

30 578210160107

31 588010510110

นายศุภชัย ราชมนเทียร

นางสาวนิตยา ละดาดาษ

การศึกษาระดับการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3

รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจยั 4.0 เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมัน่ คง และยัง่ ยืน วันที่
26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ธานี
การศึกษาการคิดเชิงสัมพันธ์ของ
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ประจําปี
โรงเรี ยนบ้านปลาขาว อําเภอนาเชือก 2560" วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุ
จังหวัดมหาสารคาม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

อ.ดร.นวพล นนทภา
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ผศ.ดร.อรุ ณี จันทร์ศิลา

สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)
32 578230180303

นายประมูล บุญปาก

ความซับซ้อนของบุคลิกภาพตัวละคร รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
เอกจากนวนิยายโบตัน๋ ในห้าทศวรรษ ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี

การออกแบบระบบการซ่อม
บํารุ งรักษาเชิงป้ องกันของ
เครื่ องจักรกลงานก่อสร้างกรณี ศึกษา
ศูนย์เครื่ องจักรกลและระบบจราจร
เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์

ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคํา
ดร.สมชาย อินทะตา

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)

33 568220460205

นายอิงควัต คงคุณาวัฒน์

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)
34 578262090201

35 578262090202

36 578262090203

นางสาวจีรวรรณ นาสมวา

นางณัฏฐ์ชวัล โพธิ์ พรม

นางสาวตุ๊กตา มาพล

37 578262090205 นางสาวประณยา สุทธิ บนิช

38 588262090201

39 588262090308

นายคงกระพัน พลากุลมณฑล

นายสรไกร
ยสาลี
นายสุ
รไกร ชัชยสาล

วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจยั
ของชุมชนบ้านจอมนาง ตําบลจุมพล บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
2559 ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี
การดําเนินงานด้านการเงินและการ รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจยั
บัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบล บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
ในเขตอําเภอโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย
2559 ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี
การดําเนินงานตามเป้ าหมายหลักธรร รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจยั
มาภิบาลขององค์การบริ หารส่วน
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี
ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัด การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
หนองคาย
2559 ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุขในการ รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจยั
ทํางานของบุคลากรศาลยุติธรรมภาค 4 บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
ฝึ กวิชาชีพของผูต้ อ้ งขังเรื อนจํา
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
จังหวัดมหาสารคาม
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
การดําเนินงานขององค์การบริ หาร รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ส่วนจังหวัดหนองคาย
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผศ.ดร.วิทยา เจริ ญศิริ

ผศ.ดร.วิทยา เจริ ญศิริ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอมั พร
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

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

ผศ.ดร.วิทยา เจริ ญศิริ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์ สิ งห์
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ

5

ผล
จํานวน คะแนน
การตีพิมพ์บทความวิจยั
ฐานข้อมูล
การ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
หน่วยกิต เฉลี่ย
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
วารสาร
ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาพฤติ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
นิสยั ของผ็ตอ้ งขังเรื อนจําจังหวัด
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
40 588262090207
นายอนุชา ร่ มพยอม
มหาสารคาม
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริ ญญาโท) (วิทยานิพนธ์)
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตามพันธ รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
กิจคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
41 578262080203
นางสาวขวัญศิริ ดําคํา
มหาสารคาม
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
รายงานการประชุมวิชาการการเสนอ
การจัดการทุนมนุษย์ พุทธิ ปัญญากับ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20
42 588262080105 พระชัชวาลย์ โชติปญฺ โญ/นามสอน
หลักไตรสิ กขาตามความคิดเห็นของ
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริ ญญาโท) (การค้นคว้าอิสระ)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การ
ให้บริ การของสํานักทะเบียนท้องถิ่น จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 The
เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมือง 3rd National Conference on Teahnology and
43 558260120314
นายอภินนั ท์ จันทร์สงคราม
สรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
Innovation Management ระหว่างวันที่ 2 - 3
มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอมั พร
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน

อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จนั ทร์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ผศ.ดร.วัชริ นทร์ สุทธิ ศยั
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

ผศ.รังสรฤษฎ์ สรรพอาษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริ ญญาเอก)
44 559260010126

45 579262090108

นายปิ ลันธน์ วีวระภทรกุ
นายปลนธน
ระภัทรกลล

นางสาววิชญาพัลส์ ไชยสมบัติ

46 589262090124 พระครู วินยั ธรจักรี ศรี จารุ เมธี ญาณ

รู ปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการรมย
สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปี ที่ 16
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561
การพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูล รายงานการตีพิมพ์วารสารสถาบันวิจยั พิมล
ธรรมปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม ฝอยของชุมชนตามหลักปรัชญา
ธันวาคม 2560
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็ นองค์การ รายงานการตีพิมพ์วารสารสันติศึกษา
ปริ ทรรศน์ มจร ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน
แห่งการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
พฤษภาคม - สิ งหาคม 2560
ประเทศไทย

TCI กลุ่ม รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ 1
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์ สิ งห์

TCI กลุ่ม ผศ.ดร.วิทยา เจริ ญศิริ
ที่ 2
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ

TCI กลุ่ม รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
ที่ 1
อัมพร
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์ สิ งห์

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริ ญญาเอก)
47 579280020120

นายประสาทพร สี กงพลี

TCI กลุ่ม อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
เครื อข่ายบ่มเพาะเกษตรกรรุ่ นใหม่ : แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนารู ปแบบ มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ที่ 1
รศ.ดร.สิ ทธิ ศกั ดิ์ คําผา
การสร้างเครื อข่ายเกษตรกรภาค
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)
ครัวเรื อน

