บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)
1

558210150106 นางจุฬาภรณ์ ประภาษี

42

3.81

การพัฒนาบุคลากรในการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ
ได้ (Project Approach) สําหรับ
เด็กปฐมวัย (วิทยานิพนธ์)

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

2

3

568710180223 นางสมร คงเมือง

568710180228 นายชิงชัย วงษ์กอง

ลําํ ดับั ทีี่ รหัสั ปประจํําตัวั

ชือื่ - สกุล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

45

45

4.00

3.75

ได้

ได้

หน่ว่ ย คะแน ได้
ไ -้ ตก
กิต น

การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคํา
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่ม
สาระการเรีียนรู้ภาษาไทย
ไ
(วิทยานิพนธ์)
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยด้านการอ่านจับ
ใจความและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โดยใช้แบบฝึกประกอบ
กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT
(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

วิทิ ยานิพิ นธ์/์ ค้น้ คว้า้
อิสระ เรื่อง

การตีพี ิมพ์บ์ ทความวิจิ ัย
จากวิทยานิพนธ์

4

548260010802 นางนิธินาถ ฉายจิตต์

63

3.62

5

558460010321 นายณรงค์ชัย บุรชาติ

57

3.82

6

568460010105 พันจ่าเอกสัมภาษณ์ แสนศรี

57

3.71

7

568460010103 นางมุทิตา หมื่นดวง

57

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารความเสี่ยงของกองทุน
สวัสดิการชุมชน เทศบาล
ได้ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน 2558

ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคง
ขวาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ ครั้งที่ 6"ผลวัตการ
จัดการศึกษาในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงผ่านสู่ประชาคม
ได้
อาเซียน" วันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
ปัญหาการปฏิบัติราชการเพื่อ การประชุมนําเสนอ
ประชาชน ของสํานักทะเบียน ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
ท้องถิ่นเทศบาล ตําบลศรี
สงคราม อํอาเภอศรสงคราม
าเภอศรีสงคราม
การศึกษา 2557 ระหวางวนท
การศกษา
ระหว่างวันที่
ได้ จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์) 13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การรับรู้ของประชาชนต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตําบลศรีสงคราม อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่
13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3.85

วัฒนธรรมภามนการตั้งชื่อ
บ้านนามเมืองของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยเขมร และไทยกูยใน
ได้ ตําบลดอง กําเม็ด อําเภอขุ
ขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

3.65

ปรากฏการณ์ทางสังคมและ
กลวิธีการนําเสนอเรื่องสั้นใน
ได้ นิตยสารรายสัปดาห์ ปี
พุพทธศั
ทธศกราช
กราช 2555
(วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธนวาคม)
ธันวาคม)

3.71

สาขาวิชาภาษาไทย (ปริญญาโท)

8

9

M492301203 นางสาวรัตนดรุณ มณีเนตร

548230180108 นายสันติ ทิพนา

51

48

ลําดับที่ รหัสประจําตัว

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

10

539110200105 นายจักรพันธุ์ จันทร์เจริญ

69

การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ได้ อาชีวศึกษา : กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจรักไทย
(วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28
ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2560
(เดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม)

3.88

การพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในจังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วารสารปีที่ 14
ฉบับที่ 32 ประจําเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

3.69

กลยุทธ์การพัฒนาสตรีเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน
2559)

3.50

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

11

559260010115 พันตํารวจโทขวัญชัย อัตโณ

75

สาขาวิชายุทธศาสตรการพฒนาภู
สาขาวชายุ
ธศาสตร์การพัฒนาภูมิภภาค
าค (ปรญญาเอก)
(ปริญญาเอก)
12

5113423501 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท

69

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

