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รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูท้ ี่ได้จดั ทําวิทยานิ พน์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ประมวลผลครั้งที่ 1 ประจําวันที่ 15 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 15 คน ดังนี้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

จํานวน คะแน ผล
หน่วย น การ วิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
กิต เฉลี่ย ศึกษา

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูลวารสาร

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิ พนธ์)

1

578210530123 ว่าที่ร้อยตรี วโรดม สุขใจ

การวิจยั และพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
(Symposium) ครั้งที่ 9 ประจําปี 2560 ใน
วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

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

การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค
เพื่อคู่คิดที่ส่งเสริ มทักษะการ
แก้ปัญหาโจทย์ เรื่ อง สมดุลเคมี
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 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

บทเรี ยนบนเว็บด้วยเทคนิ คการเรี ยนรู้
แบบอริ ยสัจ 4 ที่ส่งเสริ ม
ความสามารถการคิดวิเคราะห์
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายงานการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ประวิทย์ สิ มมาทัน
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ พลู ศักดิ์

การส่งเสริ มการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ร่ วมกับเว็บ
สนับสนุนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน

รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
และนานาชาติ 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สนิ ท ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา

การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่วน "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ตําบลกู่กาสิ งห์ อําเภอเกษตรวิสยั
ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on
Teahnology and Innovation
จังหวัดร้อยเอ็ด
Management ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม
2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ปิ ยลักษณ์ โพธิ์ วรรณ

การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของสตรี รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลศรี "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
สว่าง อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on
Teahnology and Innovation
Management ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม
2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริ ญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิ พนธ์)

2

588010500125 นายพีระกรณ์ ทะชิตะสิ งห์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริ ญญาโท) (วิทยานิ พนธ์)

3

4

558210080110 นางสาวสุดารัตน์ ทองปัญญา

588010560102 นางสาวฐิติวรรณ พิมเ์ ทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริ ญญาโท) (การค้นคว้าอิสระ)

5

538160120103

นางสาวพิมพ์วรี ย ์ คูเมือง

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริ ญญาโท) (การค้นคว้าอิสระ)

6

58826080205

ว่าที่ร้อยตรี หญิงสมฤทัย ด่านซ้าย

2

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

จํานวน คะแน ผล
หน่วย น การ วิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
กิต เฉลี่ย ศึกษา

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูลวารสาร

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริ ญญาโท) (วิทยานิ พนธ์)
การพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลศรี สมเด็จ อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
7

588262080108

นายภพกฤต สุทธิ บากสกุล

ผศ.ดร.วัชริ นทร์ สุทธิ ศยั
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิ กรพิทยา

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

สาขาวิชาการบริ หารจัดการการศึกษา (ปริ ญญาเอก) (วิทยานิ พนธ์)

8

9

D502131112

559210200108

นายณัฐพัชร์ วงศ์พฒั นาธนเดช

นายจําเริ ญ แก้วเพ็งกรอ

แบบตอบรับวารสารบริ หารการศึกษาบัว TCI กลุ่มที่ 1
การพัฒนารู ปแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา บัณฑิต ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน
มกราคม - เมษายน 2561
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ
ISSN : 1513-007X
จัดการความรู ้
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าํ เชิง
วัฒนธรรมของผูบ้ ริ หารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ TCI กลุ่มที่ 1
มหาสารคาม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน ธันวาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อ.ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปรญญาเอก)
(ปริ ญญาเอก) (วทยานพนธ)
(วิทยานิ พนธ์)
สาขาวชาวจยและประเมนผลการศกษา

10

11

5213126111

นายรณชัย ศรี สุธญ
ั ญาวงศ์

539110170114 นายวิชยั มงคล แปลกสิ นธุ์

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ TCI กลุ่มที่ 1
การพัฒนารู ปแบบการประเมินการ
มหาสารคาม ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม จัดการเรี ยนรู ้บูรณาการแบบครบวงจร
เมษายน 2562)
ของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor :
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
0.082
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.ปิ ยะธิ ดา ปัญญา
ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฐฎชัย จัน
ทชุม

รู ปแบบการประเมินคุณลักษณธอัน
พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรมของผูเ้ รี ยน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

แบบตอบรับวารสารสถาบันวิจยั พิมล
ธรรม ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN :
2465-3705

การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการออนไลน์ตามหลักการสะ
เต็มศึกษาที่ส่งเสริ มความสามารถการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษา

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ TCI กลุ่มที่ 1
มหาสารคาม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม
- สิ งหาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

ผศ.ดร.สนิ ท ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิ มมาทัน

การพัฒนาชุมชนต้นเบบ
"เกษตรกรรมในชุมชนเมือง"

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ TCI กลุ่มที่ 1
มหาสารคาม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม
- สิ งหาคม 2561)
ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor :
0.082

อ.ดร.อวยชัย วะทา
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล

รู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ปี ที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2559
ISSN : 1906-0327

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิ งหเลิศ
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา

่
ปี ที่ี 28 TCI กลุ่มทีี่ 2
รู ปแบบพัฒั นาการบริิ หารจัดั การของ แบบตอบรัับวารสารชอพะยอม
สถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัด
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (มิถุนายน นครพนม
ตุลาคม) มหาวิทยาลันราชภัฏ
มหาสารคาม
ISSN : 1513-5462

รศ.ดร.ภักั ดีี โโพธิ์ ิ สิงห์
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ

ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่อง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริ ญญาเอก) (วิทยานิ พนธ์)

12

569210080112

นายภูริพงศ์ ทองแข็ง

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริ ญญาเอก) (วิทยานิ พนธ์)

13

569280020103

นางสาวรัตนา หอมชื่น

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริ ญญาเอก) (วิทยานิ พนธ์)
14

559230300105

นางสาวณัฐหทัย โภคา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริ ญญาเอก) (วิทยานิ พนธ์)

15

559260010134

นายสําราญ วิเศษ

1

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผูท้ ี่ได้จดั ทําวิทยานิพน์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ประมวลผลครั้งที่ 2 ประจําวันที่ 18 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 5 คน ดังนี้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

จํานวน คะแน ผล
หน่วย น การ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง
กิต เฉลี่ย ศึกษา

การตีพิมพ์บทความวิจยั
จากวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูลวารสาร

อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริ หารจัดการการศึกษา (ปริ ญญาเอก)

1

579210200117 นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์

รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการ
บริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5

รายงานการตีพิมพ์วารสาร วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซี ย ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 ฉบับ
ปฐมฤกษ์วารสารฐาน TCI (กลุ่มที่ 2)
ISSN : 2392 - 5787

รู ปแบบการพัฒนาประสิ ทธิผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านการประสานงาน
ของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานจังหวัด ภาค
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