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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

1 598210200111 นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์ 48 3.85 ได้

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัย
ในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC 
โรงเรียนบา้นดงมัน อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม

สุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์. (2562). การพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC 
โรงเรียนบา้นดงมัน อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 6(2), 111-128.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
ผศ.ดร.จ าเนียร  พลหาญ
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา
ผศ.ดร.สมบติั  ฤทธิเดช

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

2 608210560106 นายผดุงเกียรติ  วังหนองหว้า 70 3.65 ได้

การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคทมีเกม
แข่งขันร่วมกับเทคโนโลยีความเปน็จริง
เสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนมหงิษาราม

ผดุงเกียรติ  วังหนองหว้า. (2562). การเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคทมีเกมแข่งขันร่วมกับเทคโนโลยีความเปน็
จริงเสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่
 3 โรงเรียนมหงิษาราม. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสวนดุสิต 2019 คร้ังที่ 4. (น.690-697). 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทนั
ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ สองสนิท
อ.ดร.วณิชา  สาคร

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

3 608210560111 นางสาวกมลธิดา  สารสวัสด์ิ 73 3.58 ได้

การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบลกุดปลาดุก

กมลธิดา  สารสวัสด์ิ. (2562). การเสริมสร้าง
แรงจูงใจฝาสัมฤทธิท์างการเรียน ด้วยการจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิคเพื่อน
คู่คิด วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลกุดปลา
ดุก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 
2019 คร้ังที่ 4. (น.742-748). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย
ผศ.ดร.ทรงศักด์ิ สองสนิท
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทนั
อ.ดร.ช านาญ ด่านค า

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

4 608010510105 นางสาวนิศาชล  ประสิทธิ์ 67 3.68 ได้

การศึกษาการรู้เร่ืองทางคณิตศาสตร์
ที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบ
ฮิวริสติกส์ เร่ือง สถิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

นิศาชล  ประสิทธิ.์ (2562). การศึกษาการรู้เร่ือง
ทางคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบ
ฮิวริสติกส์ เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน
 คร้ังที่ 7. (น. 456-468). สกลนคร : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร.

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.รามนรี  นนทภา
ผศ.ดร.นวพล  นนทภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

รำยชื่อนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ  ผู้ที่ไดจ้ัดท ำวิทยำนิพน์และค้นคว้ำอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562
อนุมตัจิบวันที่  9  มกรำคม  2563 (รอบเดอืนธันวำคม 2562)

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาโท  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ภาคสมทบ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาโท  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

5 608010510112 นางสาวมธุรส  บญุจูง 52 3.68 ได้

การศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้ โดยการ
เสริมต่อการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 1

มธุรส  บญุจูง. (2562). การศึกษาความสามารถใน
การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้ โดย
การเสริมต่อการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน คร้ังที่ 7. 
(น.433-445). สกลนคร : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร.

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.รามนรี  นนทภา
ผศ.ดร.นวพล  นนทภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

6 608010510115 นางสาวอัญธิกา  ทรงมีสิงหสกุล 62 3.77 ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างทกัษะการคิดค านวณ
 ทกัษะการแก้ปญัหาและทกัษะการให้
เหตุผล เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2

อัญธิกา  ทรงมีสิงหสกุล. (2562). ความสัมพันธ์
ระหว่างทกัษะการคิดค านวณ ทกัษะการแก้ปญัหา
และทกัษะการใหเ้หตุผล เร่ือง อัตราส่วนและ
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน 
คร้ังที่ 7. (น.469-481). สกลนคร : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร.

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.รามนรี  นนทภา
ผศ.ดร.นวพล  นนทภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

7 598010570119 นางสาวอภญิญา  สาวิภาค 67 3.43 ได้

จิตอาสาทางสังคมของนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จังหวัดกาฬสินธุ์

อภญิญา  สาวิภาค. (2562). จิตอาสาทางสังคมของ
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอนุกูลนารี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จังหวัดกาฬสินธุ.์ วารสารช่อพะยอม. 30(2), 79-87

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.ธีระพงษ์  มีไธสง
ผศ.วา่ที ่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
รศ.ธีรชัย บญุมาธรรม
รศ.ดร.ทศันีย์ นาคุณทรง
อ.ดร.ทชัชวัฒน์  เหล่าสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

ปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

8 598210570125 นายไกรสร  แสนเมืองชิน 64 3.58 ได้

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
กรณีศึกษาการเพาะพันธุป์ลาของชุมชน
บา้นยางน้อย ต าบลยางน้อย อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง 
พ.ศ. 2528 - 2560

ไกรสร  แสนเมืองชิน. (2562). การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม กรณีศึกษาการเพาะพันธุป์ลา
ของชุมชนบา้นยางน้อย ต าบลยางน้อย อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2528
 - 2560. ใน การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติคร้ังที่ 6. 
(น. 47-60). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง
ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
อ.ดร.ทชัชวัฒน์  เหล่าสุวรรณ
รศ.ธีรชัย บญุมาธรรม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

ปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปกติ)  (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

9 598010520119 นางสาวมิญชญา  อรรคราณี 55 3.81 ได้

การพัฒนาทกัษะการพูดภาษาจีน
เพื่อการส่ือสาร โดยใช้บทบาทสมมติ
ประกอบเกม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6

มิญชญา  อรรคราณี. (2562). การพัฒนาทกัษะ
การพูดภาษาจีนเพื่อการส่ือสารโดยใช้บทบาท
สมมติประกอบเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปทีี่ 6. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ คร้ังที่ 7. 
(น.1127-1138). ขอนแก่น : วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย.

รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา
ผศ.ดร.ไพศาล วรค า
ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

10 608010520101 นางสาวเจนจิรา  ศรีทอง 55 3.73 ได้

การพัฒนาความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โดยใช้วิธีการสอน 
2W3P ประกอบบทบาทสมมติ

เจนจิรา  ศรีทอง. (2562). การพัฒนาความสามารถ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 โดยใช้วิธีการสอน 2W3P 
ประกอบบทบาทสมมติ. ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์
 คร้ังที่ 10. (น. J-21-J-30). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา
ผศ.ดร.ภษูิต  บญุทองเถิง
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.สุรกานต์  จังหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

11 588210180105 Mr. Heng  Wang 48 3.56 ได้

การพัฒนาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT ประกอบแบบฝึกทกัษะค าศัพท์
พื้นฐานภาษาจีนกลาง ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

เหงิ หวาง. (2562). การพัฒนาทกัษะการฟังและ
การพูดภาษาจีนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT ประกอบแบบฝึกทกัษะค าศัพทพ์ื้นฐาน
ภาษาจีนกลาง ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 
วารสารช่อพะยอม. 30(2), 217-228.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอี่ยม
ผศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง
รศ.ดร.นิรุต  ถึงนาค

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

12 588210180106 Miss Huanhuan Ma 51 3.22 ได้

การพัฒนาทกัษะการพูดภาษาจีนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ

Huanhuan Ma. (2562). การพัฒนาทกัษะการพูด
ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัมหาสารคาม โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ. 
วารสารช่อพะยอม. 30(2), 143-154.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอี่ยม
รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง
ผศ.ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง
รศ.ดร.นิรุต  ถึงนาค

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

13 578240140203 นางรัตนา  อาสาท า 54 4.00 ได้

ปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุ ในมหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รัตนา  อาสาท า. (2562). ปจัจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในมหาวิทยาลัย
ราชภฏัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการ
แสงอีสาน. 16(2), 395-411.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม 
รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อ.ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ภาคสมทบ)  (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ภาคปกติ) (แผนวิชาชีพครู)  (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

14 578240140308 นางสาววิภาวรรณ ถาวร 54 3.75 ได้

ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ในเขต
จังหวัดมหาสารคาม

วิภาวรรณ ถาวร. (2563). ปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม.วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 7(1), มกราคม -
มิถุนายน

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

15 598240140101 Miss Hoang Thi My 54 3.90 ได้

ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 จังหวัดมหาสารคาม

Hoang Thi My. (2562). ปจัจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของประชาชนเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.  วารสาร
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม. 6(2), 225-244.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

16 598240140108 นางสาวอรัญญา อุดมเดช 54 3.70 ได้

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัด
มหาสารคาม

อรัญญา อุดมเดช. (2562). กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัด
มหาสารคาม. วารสารสหวิทยาการวิจัย: 
ฉบบับณัฑิตศึกษา. 8(2), 454-464.

SSRN (Social 
Science 
Research 
Network)

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

17 598240140109 นายศักราช  สุวรรณรังษี 51 3.95 ได้

การพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการสถานี
น้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

ศักราช  สุวรรณรังษ.ี (2562). การพัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการสถานีน้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง
 จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 6(2), 61-78. TCI กลุ่มที่ 2

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม 
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

18 608240140101 นางสาวพนิดา  อุตวัฒน์ 51 3.95 ได้

อิทธิพลของกลยุทธ์ตลาดบริการและ
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการ
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสุธาเวช 
จังหวัดมหาสารคาม

พนิดา  อุตวัฒน์. (2562). อิทธิพลของกลยุทธ์ตลาด
บริการและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการคลินิก
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสุธาเวช จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารสหวิทยาการวิจัย: 
ฉบบับณัฑิตศึกษา. 8(2), 410-423.

SSRN (Social 
Science 
Research 
Network)

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558



5

ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

19 608240140102 นางปาริชาต  ดอนบรรจง 51 3.95 ได้

ปจัจัยกระบวนการใหบ้ริการที่ส่งผลต่อ
การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ
แผนกผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาลสุทธาเวช 
จังหวัดมหาสารคาม

ปาริชาต  ดอนบรรจง. (2562). ปจัจัยกระบวนการ
ใหบ้ริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ
ผู้รับบริการแผนกผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาลสุทธาเวช 
จังหวัดมหาสารคาม.  วารสารสหวิทยาการวิจัย: 
ฉบบับณัฑิตศึกษา. 8(2), 424-433.

SSRN (Social 
Science 
Research 
Network)

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

20 608240140103 Mr. Le Huy  Thanh 51 3.95 ได้

ปจัจัยด้านจิตวิทยาและกระบวนการ
ตอบสนองไอดาโมเดลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนผ่านระบบ E-Learning
 ของสถาบนักวดวิชาในจังหวัดมหาสารคาม

Le Huy  Thanh. (2562). ปจัจัยด้านจิตวิทยาและ
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนผ่านระบบ E-Learning 
ของสถาบนักวดวิชาในจังหวัดมหาสารคาม. 
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบบับณัฑิตศึกษา. 
8(2), 297-310.

SSRN (Social 
Science 
Research 
Network)

รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา 
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม
ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย
อ.ดร.กิตติชัย  เจริญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

21 598262090417 นางสาวพัชรินทร์  ค าตา 60 3.96 ได้

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

พัชรินทร์  ค าตา. (2562). ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด.  ใน การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ คร้ังที่ 6. (น.1394-1401). ขอนแก่น : 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภมูิ
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกติติอมัพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

22 608262090208 พันจ่าเอกวัชชรชัย  สุทโท 60.00 3.82 ได้

บทบาท หน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น 
ในศตวรรษที่ 21 ในเขตทอ้งที่อ าเภอ
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วัชชรชัย  สุทโท. (2562). บทบาท หน้าที่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บา้น ในศตวรรษที่ 21 ในเขตทอ้งที่อ าเภอ
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร. ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 6. (น.1365-1373). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง 
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.สัญญา เคณาภมูิ
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

23 608262090209 นายสมาน  เกษี 60 3.86 ได้

บทบาทการอ านวยความเปน็ธรรมของ
ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ในพื้นที่อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

สมาน  เกษ.ี (2562). บทบาทการอ านวนความเปน็
ธรรมของ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ในพื้นที่อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 6. (น.1356-1364). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภมูิ
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)



6

ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

24 618230300102 นางอมรา  เมฆนันทไพศิฐ 45 4.00 ได้

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการด้านทะเบยีนราษฎร จากส านัก
ทะเบยีนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลภเูขียว 
อ าเภอภเูขียว จังหวัดชัยภมูิ

อมรา  เมฆนันทไพศิฐ. (2562). A Study of Client
 Satisfaction with Civil Registration Services 
from Local Civil Registry Office at Phu Khiao
 Sub-district Municipality, Phu Khiao District,
 Chaiyphum Province. วารสารช่อพะยอม. 
30(3), 127-135.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ผศ.ดร.อุทยั  โคตรดก
รศ.ดร.วาริธ  ราศรี
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

25 618230300104 นายอริยชาติ  สิงหเลิศ 45 3.94 ได้

การศึกษาความรู้ และทศันคติของ
เกษตรกรในเทศบาลต าบลหอ้งแซง
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

อริยชาติ  สิงหเลิศ. (2562). A Study on 
Knowledge and Attitudes of Farmers in 
Hongsang Municipality about the Use of 
Organic Fertilizers.  วารสารช่อพะยอม, 30(3), 
117 - 125.

TCI กลุ่มที่ 2

รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ผศ.ดร.อุทยั  โคตรดก
รศ.ดร.วาริธ  ราศี
ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         
อาจารย์ประจ าหลักสูตร          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

26 589210540102 นางดารุณี  เดชยศดี 81 3.71 ได้

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะชีวิตและ
อาชีพของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดารุณี  เดชยศดี. (2563). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะชีวิตและอาชีพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 17(33), 
กรกฎาคม - ธันวาคม.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ์
รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์
ผศ.ดร.ทพิาพร  สุจารี
ผศ.ดร.วรวรรณ  อุบลเลิศ

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

27 599210200109 นายสุรพงษ์  ศรีเศรษฐา 66 3.79 ได้

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสู่ความเปน็โรงเรียนคุณธรรม 
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏบิติัการ : กรณีศึกษา 
โรงเรียนพยัคฆภมูิวิทยาคาร

สุรพงษ์  ศรีเศรษฐา. (2563). การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสู่ความเปน็
โรงเรียนคุณธรรม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏบิติัการ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนพยัคฆภมูิวิทยาคาร. วารสาร
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม. 7(1), มกราคม - มิถุนายน.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักด์ิ
ผศ.ดร.อุรสา  พรหมทา
ผศ.ดร.จ าเนียร พลหาญ
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

ระดับปริญญาเอก 
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1) 

ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1) 

ปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

28 579210170106 นายณัฐนิรันดร์ ปอศิริ 67 4.00 ได้

การพัฒนามาตรวัดความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู

ณัฐนิรันดร์ ปอศิริ. (2563). การพัฒนามาตรวัดและ
เกณฑ์การแปลผลคะแนนความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม. 17 (32), มกราคม - มิถุนายน.

TCI กลุ่มที่ 2

ผศ.วา่ที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเด่ือง
ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์
ผศ.ดร.ปยิะธิดา  ปญัญา
ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

29 579240140101 นางสาวบญุญาพร  ดวงสา 66 3.94 ได้

รูปแบบการจัดการโรงแรมสีเขียว เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ประเทศไทย

บญุญาพร  ดวงสา. (2562). รูปแบบการจัดการ
โรงแรมสีเขียว เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในประเทศไทย. วารสารการบริหารปกครอง.
 8(1), 476-496.

TCI กลุ่มที่  1

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา
รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง
รศ.ดร.วีระกิตต์  เสาร่ม
อ.ดร.กชธมน  วงศ์ค า

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

30 589262090206 นายปริวัตร  ปอ้งพาล 75 4.00 ได้

กลยุทธ์เพื่อก าหนดนโยบายการส่งเสริม
การจัดการทอ่งเที่ยวกลุ่มแพ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริวัตร  ปอ้งพาล. (2563). กลยุทธ์เพื่อก าหนด
นโยบายการส่งเสริมการจัดการทอ่งเที่ยวกลุ่มแพ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบณัฑิต
วิทยาลัย พิชญทรรศน.์ 15(2), พฤษภาคม - 
สิงหาคม. TCI กลุ่มที่  2

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง
รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ 
รศ.ดร.ภกัดี  โพธิสิ์งห์

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

31 599262080102 นางวิภาภทัร์  ธิโนชัย 75 4.00 ได้

ปจัจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏบิติังาน
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บา้น
ในจังหวัดร้อยเอ็ด

วิภาภทัร์  ธิโนชัย. (2562). ปจัจัยการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏบิติังานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บา้น
ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 6(2), 207-224.

TCI กลุ่มที่  2

รศ.ดร.ปยิากร  หวังหาพร
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ผศ.ดร.สิทธิพรร์  สุนทร
ผศ.ดร.สมเกียรติ  เกียรติเจริญ
อ.ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร            
อาจารย์ประจ าหลักสูตร           
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558

32 589130300107 Mr. Bouaphet Sibounheuang 78 3.85 ได้

การบริหารผลการปฏบิติังานของบคุลากร
ส่วนแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

Bouapet Sibounheuang. (2562). Results -
Based  Performance Management for 
Personel in Champasak Province, Lao 
People's  Democratic  Republic. วารสาร
ช่อพะยอม, 30(3), 9-20.

TCI กลุ่มที่  2

ผศ.ดร.พูนศักด์ิ  ศิริโสม
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1)

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1) 

ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1) 

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ 2 แบบ 2.1) 
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ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
จ ำนวน
หน่วยกิต

คะแนน
เฉลี่ย

ผล
กำร 
ศึกษำ

ชื่อเรือ่งวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ กำรตพิีมพ์บทควำมวิจัย
จำกวิทยำนิพนธ/์กำรค้นคว้ำอิสระ

ฐำนขอ้มลู
วำรสำร

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ

                           คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

33 589130300109 Mr. Khampachak Keophuvong 78 3.95 ได้

การพัฒนาสมรรถนะการปฏบิติังานของ
บคุลากร แผนกแผนการและการลงทนุ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว

Khampachak Keophuvong. (2562).   
Performance Competency Development of
 Personel of the Planning and Investment 
Department in Champasak Province, Lao 
People' s Democratic Republic. วารสาร
ช่อพะยอม, 30(3), 31-42.

TCI กลุ่มที่  2

ผศ.ดร.พูนศักด์ิ  ศิริโสม
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา
ผศ.ดร.ศศิธร  เชาวรัตน์
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

34 589130300113 Mr. Vileuang  Vorlabouth 78 3.70 ได้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรแบบมีส่วนร่วมของด่านสากล
ช่องเม็ก-วังเต่า (ไทย-สปป.ลาว).

Vileuang  Vorlabouth. (2562). แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม : 
กรณีศึกษาด่านสากลช่องเม็ก-วังเตา (ไทย-สปป. 
ลาว). วารสารช่อพะยอม. 30(2), 37-48. TCI กลุ่มที่  2

ผศ.ดร.แดนวิชัย  สายรักษา
รศ.สมชาย  วงศ์เกษม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ โสภา
อ.ดร.ชาตรี  ศิริสวัสด์ิ

ผู้แทนบณัฑิตวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวฒิุ               
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธร่์วม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548

          ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว         
                                                              
                                                              
                                                              

                                                    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  จันทรศิริ)

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน


