ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชือ่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาประจําเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ รองการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผู้ ที่ มี
ผลการเรี ย นครบสมบู ร ณ์ ในคราวประชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วั น ที่
7 เมษายน 2558 ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน 31 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 100
คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 19 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 150 คน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จํานวน 31 คน
2. ระดับปริญญาโท
2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จํานวน 25 คน
2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จํานวน 1 คน
2.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
จํานวน 29 คน
2.4 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 6 คน
2.5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
จํานวน 1 คน
2.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน 21 คน
2.7 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปกครอง)
จํานวน 6 คน
2.8 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารและกฏหมาย)
จํานวน 6 คน
2.9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน 1 คน
2.10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
จํานวน 2 คน
2.11 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
จํานวน 1 คน
2.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 1 คน
รวม
จํานวน 100 คน
3. ระดับปริญญาเอก
3.1 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
จํานวน 2 คน
3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน 5 คน
3.3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
จํานวน 7 คน
3.4 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
จํานวน 5 คน
รวม
จํานวน 19 คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 150 คน
รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการรับรองการสําเร็จการศึกษา ดังบัญชีแนบท้ายเอกสารนี้ โดยให้นักศึกษาผู้ที่
ได้รับอนุมัตกิ ารสําเร็จการศึกษาดังกล่าวนี้ ติดต่อขอรับเอกสารแสดงผลการศึกษา ดังนี้ 1) ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) 2) ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา
ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเอกสารทั้ง 2 รายการนี้ได้ที่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.)
กรณี ต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาติ ด ต่ อ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://regis.rmu.ac.th/registrar/
home.asp หรือโทรศัพท์ 043-712164 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 มีนาคม 2558
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

1
2
3
4
5
6
7
8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
567610140102 นางสาวจันทร์จิรา ตาทิพย์
567610140103 นางสาวจิราเจต อัตตโนคติ
567610140104 นางสาวจุฑามาศ ศุภผล
567610140105 นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์ เจ๊ะเล๊าะ
567610140107 นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล
567610140109 นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์
567610140110 นางตุลย์พร นาครทรรพ
567610140111 นางนภาพร หลี่

12 มกราคม 2530
5 มกราคม 2534
18 สิงหาคม 2532
11 มกราคม 2532
6 พฤศจิกายน 2533
18 ธันวาคม 2532
30 ตุลาคม 2522
12 มกราคม 2529

30
30
30
30
30
30
30
30

3.95
4.00
3.67
3.95
4.00
3.95
3.92
3.92

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

567610140112
567610140114
567610140115
567610140116
567610140117
567610140118
567610140119
567610140120
567610140121
567610140122
567610140123
567610140124
567610140125
567610140126
567610140127
567610140128
567610140129

2 เมษายน 2533
7 เมษายน 2532
21 เมษายน 2531
5 สิงหาคม 2533
19 กรกฎาคม 2532
22 ตุลาคม 2532
23 กุมภาพันธ์ 2532
16 พฤษภาคม 2533
21 กุมภาพันธ์ 2529
2 กันยายน 2531
27 ตุลาคม 2531
28 พฤษภาคม 2531
14 พฤศจิกายน 2531
4 ธันวาคม 2533
31 มกราคม 2533
18 กรกฎาคม 2531
3 พฤศจิกายน 2529

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3.90
3.97
3.67
3.95
3.92
3.87
3.83
3.82
3.90
3.90
3.92
3.97
3.87
3.83
3.97
3.85
3.87

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

นางสาวนันท์นภัส ธนาสวาสดิวัฒน์
นางสาวภาวิณี ขอชิดกลาง
นางสาวภาวิณี อ่อนคํา
นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาติ
นางสาวรตินารถ ชื่นนิรันดร์
นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อ
นางสาวแวโซเฟีย เจ๊ะแนะ
นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินัง
นางสาวสุภาพร แถบทอง
นางสาวสุหัธยา เงินขาว
นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์
นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท
นายชนินทร คงกระพันธ์
นายนันทพงษ์ สุขทวี
นายนันทวัฒน์ หานามชัย
นายปิยรัตน์ แสนวังศรี

หมายเหตุ

ลําดับที่ รหัสประจําตัว
26
27
28
29
30
31

567610140130
567610140131
567610140132
567610140133
567610140134
567610140136

ชื่อ - สกุล
นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช
นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง
นายภูเมศร์ วงษ์ขจร
นายรัชพงศ์ พิลาคุณ
นายวรกันต์ สาเมฆ
นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ

วันเดือนปีเกิด

หน่วยกิต คะแนน ได้-ตก

6 กรกฎาคม 2532
3 เมษายน 2530
25 เมษายน 2534
19 ตุลาคม 2531
26 มีนาคม 2531
9 สิงหาคม 2529

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

30
30
30
30
30
30

3.93
3.90
3.95
3.95
3.90
3.95

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 มีนาคม 2558
ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

4

5212121401 นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์

5212121407 นายจิระศักดิ์ สินเธาว์

5212121408 นายเจษฎา อังสนั่น

548210150219 นายเชวงศักดิ์ เทวะสิงห์

42

42

42

42

3.93

3.86

3.50

3.89

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ฉบับที่ 2
(ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

สภาพการบริหารจัดการศึกษา การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
องคNการบริหารส่วนตําบล "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่
จังหวัดหนองคาย (วิทยานิพนธ์) ประชาคมอาเซียน" The 2nd NEU
National and International
R
Research
h CConference
f
2014
(NEUNIRC 2014) "The Developing
Integrated Knowledge Towards the
ได้
ASEAN Community" 24 พฤษภาคม
2557 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14
ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม
2561)

การศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของนักวิชาการศึกษา สังกัด
ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารปีที่ 5
ฉบับที่ 3 ประจําเดือน กันยายน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาและการนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1
มีนาคม 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ภาษา อาคาร 50 พรรษา มหาวิทยาลง
กรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

5 558210150128

6

7

8

นายอภิวัฒน์ สาระโพธิ์

558210150517 นางสาวสรรตน
นางสาวสิริรัตน์ ฤทธมนตร
ฤทธิมนตรี

568210200106 นางภัคควลัณชญ์ สาระลัย

568210200108 นางวาสนา พันธุ์สุโพธิ์

45

42

48

48

3.88

3.69

3.85

3.95

ได้

ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
ได้ จัังหาร จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
ได
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียี รติฯิ มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั อุดรธานีี

การบริหารและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน โรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สังกัด
ได้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาระดับชาติและ
นานาชาติ เรื่องทิศทางและแนวโน้ม
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 :
หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 20
มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ได้ ขอนแก่น เขต 5 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

9

10

11

568210200119 นายนพพล ยอดกลาง

568210200121 นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่น

568210200125 วุฒิพงษ์ ศรีจันทรา

52

48

48

4.00

3.90

3.80

การศึกษาคุณลักษระด้านจิต
สาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การดําเนินงานแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ได้ การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ภาครัฐ
ไทยในกระแสอาเซียน" วันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนวัดบ้าน
สําราญราษฎร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ได้ ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาระดับชาติและ
นานาชาติ เรือ่ งทิศทางและแนวโน้ม
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 :
หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 20
มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ได้ เทคนิค TGT (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยด้วย
ได้ การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม
2559)

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

12

13

538110180411 นางสาวศิรประภา พบวันดี

538110180508 นางศิริลักษณ์ เหมาะศรี

57

42

3.50

3.67

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

14

15

16

548210180120 นางสาวสุกัญญา จันคูเมือง

548210180234 นางอารวรรณ
นางอารีวรรณ ธาตดี
ธาตุด

558210180405 นางสาวนิภาพร ขอนโพธิ์

57

42

59

3.63

3.94

3.81

การศึกษาผลการเรียนรู้และ
ความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การบวก การลบ และ
ได้ การบวกลบระคน จํานวนนับ
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
1,000 ของนักเรียนชั้น
ประถมสึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

วารสารการบริหารการศึกษา มศว.
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
วารสารฉบับที่ 23 ปีที่ 12 มกราคม ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
มิถุนายน 2558
(Jigsaw) เรื่อง ระบบการ
ลําเลียงของพืชดอก กลุ่มสาระ
ได การเรยนรู
ได้
การเรียนร้วิททยาศาสตร
ยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การเขียนสะกดคําไม่
ตรงตามมาตราตัวสะกด โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ
ได้ การเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
(วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาการเขียนสะกดคํา
ภาไทย โดยใช้เกมการศึกษา
ประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 (วิทยานิพนธ์)

17

568710180102 นางเกษร สีหา

45

4.00

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8
"การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน :
บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม"
(Local Development toward
ASEAN: Engagement University)
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ได้

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

The 4th International Conference
on Sciences and Social Sciences
2014 : Intergrated Creative
Research for Local Development
toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham University

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การพัฒนาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ด้วยการจัด
ประสบการณ์แบบร่วมมือ
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
2 (วิทยานิพนธ์)

The 4th International Conference
on Sciences and Social Sciences
2014 : Intergrated Creative
Research for Local Development
toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham University

การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนการรู้ภาษาไทย ด้านการ
อ่านคํายาก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT
(วิทยานิพนธ์)

4.00

ได้

The 4th International Conference
on Sciences and Social Sciences
2014 : Intergrated
Creative
g
Research for Local Development
toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham University

4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง คําประวิสรรชนีย์
และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบแบบฝึก
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ได้ ที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

The 4th International Conference
on Sciences and Social Sciences
2014 : Intergrated Creative
Research for Local Development
toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham University

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

18

19

20

568710180111 นางนัยนา วิเชียรทอง

568710180131 นายประสิทธิ์ จันทรโคตร

568710180203 นางเกษร ยันรัมย์

45

45

45

4.00

ได้

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

21

22

568710180211 นางพรรณภา โชติขันธ์

568710180214 นางพานทอง โพธิคลัง

45

45

4.00

3.75

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และการเขียนสื่อ
ความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
แผนผังความคิดประกอบ
กิจกรรมแบบ BBL
ได้
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International Conference
on Sciences and Social Sciences
2014 : Intergrated Creative
Research for Local Development
toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham University

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติประกอบ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การ
ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International Conference
on Sciences and Social Sciences
2014 : Intergrated Creative
Research for Local Development
toward the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham University

การสร้างแบบประเมินความ
พร้อมทางภาษาสําหรับเด็ก
ได้ ปฐมวัย (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
ที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2559)

การประเมินความแตกต่าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง
คําและหน้าที่ของคําของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่
ได้ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
กับการจัดการเรียนด้วยวิธี
ปกติ (วทยานพนธ)
ปกต
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษยาน
2559)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)
23

24

5212126407 นางนิภารัตน์ วรรณวัตร

538110170311 นางสุรภา สีลารัตน์

50

44

3.57

3.58

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

25

538110170614 นางปิยวรรณ ถูสินแก่น

53

3.62

การสร้างแบบวัดทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ได้ วิทยาเขต สาเกตุนคร
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

26

558210080101 นางสาวกนกพรรณ ดอนแสง

51

3.91

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฎจักร 5 ขั้น (5E) 14 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยสุรินทร์
ได้ เรื่อง การดํารงชีวิตพืช กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

27

28

29

558260120104 นางนิภาพร แสนโพธิ์

558260120118 นายวสันต์ แสนโพธิ์

558260120122 นายสมศักดิ์ กีรตินันท์กูล

51

51

51

3.38

3.38

3.38

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสิงห์โคก
ได้ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ค้นคว้าอิสระ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม เมษายน 2559)

การดําเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านหนองไผ่ ตําบลสิงห์
ได้ โคก อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ค้นคว้าอิสระ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2559)

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
การใช้บัตรสินเชื้อเกษตรกรใน
เขตตําบลดงสมบูรณ์ อําเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่
2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

30

31

558260120306 นางมิ่งพร หล่อเงิน

558260120312 นายสุริยา โพธิ์นอก

51

51

3.04

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
บริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม ได้ อําเภอเชียงยืน จังหวัด
สิงหาคม 2559)
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

3.50

การมีส่วนร่วมทางการเมือง วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ของประชาชนในเขตองค์การ ภัฏสกลนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 60
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ได้ บริหารส่วนตําบลเขวาไร่
อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

3.38

ความคิดเห็นของประชาคม
หมู่บ้านต่อการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของ
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองปลิง อาเภอเมอง
หนองปลง
อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
อิสระ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2558)

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การให้บริการกับความพึง
พอใจของประชาชนผู้มารับ
ได้ บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของสํานักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษยาน
2559)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

32

33

34

5112334113 นายจักรี อาจจุลลา

558260010324 นายสมพงษ์ รัตนฤทธิ์

60

63

558260010615 นางสาวไปรยภรณ์ พงศ์ธํารงศัก 57

3.88

3.91

ได้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
"การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่
ประชาคมอาเซียน" The 2 nd NEU
National and International
Research Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The Developing
Integrated Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24 พฤษภาคม
2557 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ปัญหาการบริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ใน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
"การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่
ประชาคมอาเซียน" The 2 nd NEU
National and International
Research Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The Developing
Integrated Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24 พฤษภาคม
2557 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

35

36

558260010616 นางมยุรี สมุทรศรี

568760010108 นางสาวสิรมณี ทีวงศ์

57

54

3.86

3.88

ได้

วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย
การมีส่วนร่วมตามความ
คิดเห็นของประชาชนในการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 12
จัดทําแผน พัฒนาสามปี ของ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลสาม
แยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาโท)
37

5212254202 นายสนอง เศษโม้

42

3.77

การเปรียบเทียบพันธุ์มะละกอ วารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 11 ฉบับที่
สําหรับบริโภคผลดิบ 4 พันธุ์ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
ได้ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

38

549210200119 นายสมชาติ สุกใส

63

3.83

รูปแบบการฝึกอบรมครูด้าน วารสารบริหารการศึกษา มศว วารสาร
ฉบับที่ 23 ปีที่ 12 มกราคม - มิถุนายน
การจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ 2558
วิ
ได้ จัยปฏิบัติการ (วิทยานิพนธ์)

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ (ปริญญาเอก)

39

40

549260010126 นายวาริธ ราศี

559260010108 นางผ่องพรรณ มุริกานนท์

75

75

3.83

3.94

รูปแบบภาวะความเป็นผู้นําเชิง
เศรษฐศาสตร์ ของผู้นํา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้สภาวะประชาคม
ได้ อาเซียน ในเขตจังหวัดระเบียง
เศรษฐกิจของภูมิภาคชนแดน
ไทย - ลาว (วิทยานิพนธ์)

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9
ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน - กันยายน
2559

รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคี วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
เครือข่ายการจัดการสุขภาพ สะเกษ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2559
ได้ ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

41

559280020122 นายสุวิทย์ สืบสารคาม

73

3.94

พื้นที่ชีวิตมุมเมืองสีเขียว (วิทยานิวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะ
การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน
ได้
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2558

เครือข่ายครอบครัวบ่ม
เพาะศิลธรรม (วิทยานิพนธ์)

42

43

44

559280020104 นางพรนภา สืบสารคาม

559280020120 นายสันติ ฤาชัย

559280020109 นายดุสิต ศรีโคตร

73

68

68

4.00

3.94

4.00

ได้

วารสารการบัญชีและการจัดการ คระ
การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนวิถีอีสาน : การบูรณา วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 38 ฉบับที่ 4
การภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
ได้ คุณภาพชีวิตนักเรียน
(วิทยานิพนธ์)
โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน : พื้นที่ปฏิบัติการ
ต้นแบบสุขภาพชุมชน ตําบล
ยางน้
อย อําเภอโกสุมพิสัย
ได้
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 3 (ประจําเดือนพฤษจิ
กายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

ลําดับที รหัสประจําตัว

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

45

46

47

48

49

549230300208 นางอุมาภรณ์ สอนปัญญา

549230300209 นายฉลองชัย อินทขีณี

549230300211 นายณัฏฐสีห์ ศรีจันทร์แก้ว

549230300222 ดาบตํารวจไวพจน์ จําปานิล

75

90

72

72

549230300223 นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช 72

4.00

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รูปแบบการพัฒนาการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุด (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
กั้นเรื้อรัง ในเขตร้อยแก่นสาร ที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2559)
สิ
ได้ นธุ์ (วิทยานิพนธ์)

3.67

รูปแบบการพัฒนาจริยธรรม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
ด้านการมีวินัยของนักเรียน
ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
2559)
จั
ง
หวั
ด
หนองคาย
(วิ
ท
ยานิ
พ
นธ์
)
ได้

3.94

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การใช้ยาของประชาชน
(มนษยศาสตรและสั
(มนุ
ษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
จังหวัดอุดรธานี (วิทยานิพนธ์) ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน
2559)
ได้

3.69

3.63

รูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของตํารวจชุมชนสัมพันธ์ใน
ได้ การป้องกันอาชญากรรมและ
ปัญหาสังคม ตํารวจภูธรภาค 4
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) เล่มปี
ที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2558)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
รูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พุทธศักราช 2559 (เดือนมกราคม ของข้าราชการองค์การบริหาร เดือนมิถุนายน)
ได้ ส่วนจังหวัด ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 มีนาคม 2558 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
กิต น ตก
เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

558210150403 นางสาวจินตนา มกรนันท์

568210200113 นางสาวเสาวณี อุยะเอก

568210200127 นายอํานาจ ธารบุญ

42

48

52

3.88

3.95

3.90

การศึกษาระดับการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ได้
จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เล่มปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม เมษายน 2559)

การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
การศึกษาของคณะกรรมการ
การศกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ได้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยั
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครงท
ครั้งที่ 8
บณฑตศกษาระดบชาต
ประจําปี การศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม
2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้แบบมี
ส่ วนร่ วมในโรงเรี ยนไทรทอง
ได้ วิทยาคาร อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ (วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปี ที่ 27
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2559
(เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน)

การพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วธิ ีการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD และแผนที่
ความคิด ของนักเรี ยนชั้น
ได้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences and
Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative Research
for Local Development toward
the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

558210180106 นางสาวฐาปนี สิ งห์นนั ท์

42

3.67

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

หน่วย คะแน ได้- วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
กิต น ตก
เรื่อง

ชื่อ - สกุล

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมภิ าค (ปริญญาเอก)

5

D502423116

นายทินกร เหลือล้น

59

3.71

รู ปแบบการส่ งเสริ มการใช้
ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัด
ได้
ยโสธร(วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วารสารศรี นคริ นทรวิโรฒวิจยั
และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปี ที่ 8 ฉบับที่
15 เดือน มกราคม - มิถุนายน
2559

