บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

M502121401 นางชุดานันท์ จันทะปลาขาว

49

3.32

2

548210150213 นางสาวสาริศา โพธิสัย

42

3.78

3

548210150520 นายสมใจ คัสกรณ์

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

42

4.00

ผศ.ดร.จําเนียร พลหาญ
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธ ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
สภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๋ เขต 3 บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ได้ (วิทยานิพนธ์)
ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปัญหาการดําเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการระดับปฐมวัย ของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
บริหารทรัพยากรทางศึกษา ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
(วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธ อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หน่วย คะแน
การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

4

5

6

7

568210200101 นางสาวชยาณี ภูโคกหิน

568210200215 นางสาวสุมาลี เขาเขจร

568210200403 นางทองบ่วย นาจอมทอง

578210200206 นางเสาวนีย์ สุปันตี

48

48

48

48

3.95

3.65

3.90

4.00

การศึกษาความผูกพันของครูที่มีต่อ
สถานศึกษาในเขตอําแภอห้วยเม็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand ผศ.ดร.จําเนียร พลหาญ
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ต่อการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหมูม่น
ได้ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
(วิทยานิพนธ์)

รศ.สมชาย วงศ์เกษม
รายงานการประชุมวิชาการและการ
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การ
แก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้อง
ประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ ในอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand อ.สุทัศน์ แก้วคํา
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาวะผู้นําตามสภาพจริงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ
กษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ได้
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
อ.ดร.ธีรวัฒน์ เยี่ยมแสง
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา :
พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิต
ี

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

8

578210200305 นางนวลละออ กมลภพ

48

3.75

ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
การบริหารจัดการความสัมพัฯธ์ระหว่าง รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธ ผศ.ดร.จําเนียร พลหาญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์) บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้
ได้
ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

9

558210180404 นางสาวนรเศรษฐ์ สุวรรณอําไพ 42

10 568210180207 นางสาวณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ 62

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

3.72

3.84

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา โดย รายงานโครงการการประชุมสัมมนาทาง ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง
ใช้แบบฝึกทักษะสําหรับนักเรียนชั้น
แนวโน้มหลักสูตรและการสอนใน
ประถมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอน
ได้
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย คัร้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2558 ณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดย
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (ROLE PLAY)
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/1
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
ได้
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอ รศ.ดร. นิรุต ถึงนาค
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการ
ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

11 568210180223 นางสาวสมัย ลาสุวรรณ

12 568210180308 นางนัทธมน ทองคํา

45

45

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R ประกอบ
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
The 2nd National Conference on
Technology and Innovation
Management ระหว่างวันที่ 30-31
มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

3.89

ได้

3.89

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การอ่านจับใจความประกอบแบบฝึก
ได้ ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
รศ.ดร.ประสุพสุข ฤทธิเดช
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2561 (เดือน
กรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN :
1513 - 5462 Impact Factor : 0.075

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการสืบ
ได้ เสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท) (แผนวิชาชีพครู)

13 578210520113 นางสาวศิริพรรณ คุณพระเนตร 55

3.96

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท) (แผนวิชาชีพครู)

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

14 578010520106 นางสาวเชอรี่นันท์ พันอุสาห์

58

3.74

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค Co-op Co-po
ประกอบสื่อประสม เรื่องระบําชุมนุมเผ่า
ได้ ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 (วิทยานิพนธ์)

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

15

5212126108 นางลดาวัลย์ จันทะคัต

16 538110170405 นางสาวณัฐวิภา สุดแท้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

51

44

3.76

3.75

ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา
รายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนในเครือพระกุมาร (วิทยานิพนธ์) ครั้งที่ 2 เรื่อง "นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"
ได้
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง การ
บวกและการลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 (วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

รายงานการประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
"ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การ
แก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" เมื่อวันที่
24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเธีต
เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
กระเดื่อง ผศ.ดร.อรุณี จันทร์
ศิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

17 578210170106 นางรําไพ แสงนิกุล

42

3.94

การประเมินผลโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย :
กรณีศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
ได้ การศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุย
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
กระเดื่อง อ.ดร.พงศกร พิมพะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน นิตย์
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท)

18 578210160106 นายปิยณัฐ ชัยเพ็ง

45

3.70

ได้

การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
(ครั้งที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2559
"การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม"
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ
อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี

อ.ดร.นวพล นนทภา
อ.ดร.นิตยา บรรเทา

การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี เพื่อการ
เรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลิเคชันเกม
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล๊ต (ค้นคว้า
อิสระ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 10 โดย คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ
โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

19 538170100221 นายพีรชัย ชินพร

48

3.71

ได้

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาเคมีศึกษา (ปริญญาโท)

20 578620060101 นายโกศล สีสังข์

48

3.98

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 7E ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง กรด ได้ เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10
อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุ
ประจําปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ โพธิ์
15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก
และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บ
เกี่ยวต่อการงอกและการเจริญเติบโต
ได้ ของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และ
พันธุ์เค 95-84 (วิทยานิพนธ์)

รายงานวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
ISSN : 1685-8379 Impact factor :
0.024

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาโท)

21 558250100304 นายสุทธิลักษณ์ ศรีไกร

50

3.72

อ.ดร.สําราญ พิมราช
อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

22 578462090108 นางลติยา สุทธิผาย

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

57

3.95

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารงาน ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4
ผลิต จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะ
ได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

23 578462090112 นางพจนีย์ คํามุงคุณ

24 578262090406 นางสาวภัทรียา มณีวงค์

57

57

3.95

4.00

ได้

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
(วิทยานิพนธ์)

รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจําปี 2559
ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสห
วิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าว
อย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
คุณภาพการบริการของหน่วยกู้ชีพ
อัมพร อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีท่ี 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)
ได้
- เมษายน 2561) ISSN : 1906 0181 Impact Factor : 0.082

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

25 568260120304 นายอุทัย ศิริภักดิ์

51

3.29

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 อ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือน
มกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN :
1513 - 5462 Impact Factor : 0.075

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

26 569260010102 นายเกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์

75

27 569260010123 นายพงศ์ธณัติกาญจน์ พรมนิล 72

3.72

3.72

รูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสาร
ได้ สินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพรผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือน
มกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513
- 5462 Impact Factor : 0.075

ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
แนวนโยบายการให้บริการสาธารณะของ รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน
เทศบาลตําบลในเขตภาค
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศล
กั
น
ยายน
ธั
น
วาคม
2558
ISSN
:
2287
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งเหนื
อ
(วิ
ท
ยานิ
พ
นธ์
)
กิ
ต
ติ
อ
ัมพร ผศ.ดร.สัญญา
ได้
- 0121 Impact Factor : 0.039
เคณาภูมิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

28 539170100101 นางภัทรานี พลลา

29 539170100104 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

72

72

4.00

4.00

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานแอพพลิเคชัน
รายวิ
ชาการพัฒนาเว็บเพจด้วย
ได้
โปรแกรมสําเร็จรูป (วิทยานิพนธ์)

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย
อ.ดร.สุขแสง คูกนก
นครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน
กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN :
2228 - 9356 Impact Factor : 0.089

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์
ได้ ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผศ. ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน มิถุนายน 2560 ISSN : 1905 - 9922

หน่วย คะแน
ได้-ตก วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง
กิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

30 559210080103 นางศรีสมพร จันทะเลิศ

72

4.00

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกระบวนการค่ายที่ส่งเสริม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน
- ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181
Impact Factor : 0.082

รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ได้
ขอนแก่น เขต 3 โดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN :
1686 - 6916 Impact Factor : -
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