บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการ
บริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัด สํานักงาน
ได้ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
(วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560
(เดือนมกราคม - เดือน
มิถุนายน)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1 538110150127 นายประยงค์ แดงบุสดี

42 3.56

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรภนะ
ของครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

2 558210150528 นายคณณัฎฐ์ ปัดทุม

42 3.94

ได้

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8
ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อ
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

3 548210180517 นายนัติเทพ การิเทพ

4 558210180109 นางสาวณัฐวดี พันธะไชย

42 3.50

56 3.76

การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ได้ สาขาดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (วิทยานิพนธ์)

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

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ได้ (วิทยานิพนธ์)

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

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

5 558210180412 นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง 61 3.83

การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูปประกอบเทคนิค
STAD เรื่อง กฏหมายใน
ได้ ชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

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

6 558210180603 นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ

การพัฒนาการอ่านและการ
เขียน เรื่อง คําควบกล้ําโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD
ได้ ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20
เมษายน 2558

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง คําควบกล้ํา และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
ได้ STAD (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

7 568710180107 นางทิฐิพร วงษ์กล้า

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

45 3.90

48 4.00

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

8 568710180113 นางประนอมศิลป์ เจริญสุข

9 568210180124 นางสาวสาลินี โฮมแพน

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

48 4.00

52 3.89

ได้

การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
การคิดแก้ปัญหาและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค
STAD (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

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ งานประชุมวิชาการระบับชาติ
วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
พลังงานและความสามารถ นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 "The 1st
ในการแก้ปัญหาทาง
National Conference on
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น Technology and
มัธยมศึกษาปีที่ 5 : การวิจัย Innovation Management"
ได้ เชิงปฏิบัตการ (วิทยานิพนธ์) ระหว่างวันที่ 12 - 13
พฤษภาคม 2558 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

10 568710180209 นางทิวาพร สุวรรณธรรมา

11 568710180210 นางสาวประกอบ ตุ่ยสิมมา

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

48 4.00

45 4.00

ได้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง คําควบกล้ําและ
ความเชื่อมั่นในตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมแบบ
BBL (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

การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เกม
การศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 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.

ได้

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

12 568710180212 นางพัชรา กงจีน

13 568710180225 นางสุพัตรา ทับทิมไสย

48 4.00

48 4.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความ
เชื่อมั่นในตนเองและ
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
ชุดฝึกประกอบกิจกรรมแบบ
ได้
4 MAT (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

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบ CIPPA ประกอบ
แบบฝึก เรื่อง บทประยุกต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(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.

การสร้างแบบทดสอบวินิฉัย
ข้อบกพร่องในการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะ
เป็นสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาการวิจัย
วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23:
มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย
วัดผลและสถิติการศึกษา
สําหรับยุคใหม่ ณ โรงแรมคุ้ม
ภูคํา จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม
2558

ได้

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

14 558210170302 นางสาวประกาย เครือเนตร

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (ปริญญาโท)

44 3.97

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

15 568220070102 นางประภาวรรณ สิทธิเสนา

16 568220070103 นางนงนุช ศรีนุกูล

50 3.86

50 3.72

การพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยน
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และความคงทนใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา
ได้ ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 (วิทยานิพนธ์)

The 5th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2015
: Celebrating the 90th
Anniversary of Rajabhat
Maha Sarakham
University and the 150th
Anniversary of Maha
Sarakham Province (ICSSS
2015) September 17-18,
2015

การสร้างชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ประกอบการ
เขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

The 5th International
Conference on Sciences
and Social Sciences 2015
: Celebrating the 90th
Anniversary of Rajabhat
Maha Sarakham
University and the 150th
Anniversary of Maha
Sarakham Province (ICSSS
2015) September 17-18,
2015

การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง
"สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อ
ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 2" ในวันที่ 18-19
มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

ได้

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

17 558260010317 นายจักรพงษ์ กุนันท์

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

63 3.73

ได้

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

18 568260010124 นางสาวอัมพิกา ไชยหะนิจ

57 3.86

ได้

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเข
วา อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 "The
1st National Conference
on Technology and
Innovation Management"
ระหว่างวันที่ 12 - 13
พฤษภาคม 2558 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

51 3.46

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบล
โกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
ได้ อิสระ)

The 1st International
Conference on "Business
Management and Social
Sciences: Toward ASEAN
Integration 2015"
November 5th-6th, 2015
at Pullman Hotel, Khon
Kaen, Thailand.

ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนา
ได้ ภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
34 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 27 มีนาคม 2558

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

19 548260120103 นายศีลศรัณย์ ศีลคุณ

20 558260120213 นายสมภพ ทบหลง

ลําดับที รหัสประจําตัว
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

ชื่อ - สกุล

51 3.54

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

21 558260120212 จ่าเอกวิทยา ภูชมศรี

22 558260120214 นายอภิรักษ์ สิทธิขวา

ความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลอิตื้อ อําเภอยาง
ได้ ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
(ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
34 ณ อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2558

การมีส่วนร่วมของประชาคม
ในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี เทศบาลตําบลยางตลาด
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557
เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่
ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

ความสัมพันธ์ของการจัดการ
ตามหลักการบริหารกับ
ความพึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริการในการจัดเก็บภาษี
ได้ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
2559 หมายเลข ISSN :
2286-7171

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
การควบคุมภายในของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ได้ กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ประจําเดือนกรกฎาคมตุลาคม 2558

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

51 3.38

51 3.46

ได้

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

23 538140140117 นายสุภักดิ์ คําสิงห์

24 558240140104 นางสาวชไมพร อุดอ้าย

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

57 3.59

57 3.75

25

D502131111 นายวิทยา แสงคําไพ

26 549210200112 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ

27 559210200201 นายปิยศักดิ์ ถีอาสนา

63 3.83

รูปแบบการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ได้ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิงหาคม 2559)

63 4.00

ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของ
ได้ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับ
วิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคมธันวาคม 2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ได้ (วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ประจําเดือน สิงหาคม 2558มกราคม 2559

รูปแบบการพัฒนาทักษะการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ดด้วยวิธีปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยี
ได้
เว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง
(วิทยานิพนธ์)

ตอบรับตีพิมพ์วารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประจําเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2558

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

66 4.00

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

28 539170100204 นางสาวสุนันทา กลิ่นถาวร

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

78 4.00

29 569260010131 นายศักดิ์เดช สังฒพัฒน์

75 3.78

ปัจจัยภาวะผู้นําที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี มหาวิทยาลัย
ได้ ราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

ตอบรับตีพิมพ์วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ
ประจําเดือนกันยายนธันวาคม 2558

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

30 559280020113 พระมหานิรันดร์ นิรันตโร

63 3.94

การขับเคลื่อนระบบดูแล
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28
สุขภาพด้วยต้นทุนเดิมของ ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
ชุมชนบ้านแสงเจริญ ตําบล กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ได้ นาแสง อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ (วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (เพิ่มเติม)
ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์
กิต น

สาขาวิชาหลักสู ตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

1

558210180205 นางสาวชณิ ดาภา กุลสุ วรรณ์

42

3.78

การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ได้ แบบโครงโครงการ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8
ประจําปี การศึกษา 2557 เมื่อ
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การวิจยั และพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สาระการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง
แรงที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมสัมมนาการวิจยั
วัดผลและประเมินผล
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่
ด้านการวิจยั วัดผลและสถิติ
การศึกษาสําหรับยุคใหม่ ณ
โรงแรมคุม้ ภูคาํ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่

สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

2

558210170306 นางสุ จิตรา จันทาคีรี

44

3.88

สาขาวิชาเคมีศึกษา (ปริญญาโท)

3

568620060102 นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

48

3.93

ผลการเรี ยนด้วยบท
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
เรื่ องสมบัติทางเคมีของ
โปรตีนจากรังไหมโดยใช้
การสอนรู ปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้น ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ได้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ
และการคิดวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ทีมีผลการเรี ยนเคมี
ต่างกัน (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9
ประจําปี การศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 19-20 กันยายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์
กิต น

สาขาวิชาเคมีศึกษา (ปริญญาโท)

4

568620060108 นายทองหล่อ วันวิเศษ

48

3.75

การสร้างบทปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะเคมี
โดยใช้การเรี ยนแบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น เพื่อ
ได้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน การคิดวิจารณญาณ
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9
ประจําปี การศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 19-20 กันยายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพือ่ การศึกษา (ปริญญาโท)

5

G492248120 นางหทัยรัตน์ เทียบแสง

การพัฒนาระบบจัดการ เข้าเรี ยนก่อนปี 2551 ยัง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การ
ตีพิมพ์เพื่อสําเร็ จการศึกษา
บนเครื อข่าย
63 3.73 ได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
กันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

6

568260010411 นางสาวแสงอรุ ณ วรากุลศิริศกั ดิ 57

งานมหกรรมวิชาการทาง
สังคมศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี การศึกษา 2557
และโครงการเผยแผร่ ความรู ้
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

3.88

ได้

3.67

องค์ประกอบประสิ ทธิภาพ ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจยั
การควบคุมภายในที่มีผลต่อ ราชภัฏพระนคร ปี ที่ 10 ฉบับ
องค์การบริ หารส่วนตําบล เพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ได้
ในเขตอําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

7

558240140111 นางสาวปภัชญา ไชยบุดดี

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

57

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ การตีพิมพ์บทความวิจัย
หน่วย คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
จากวิทยานิพนธ์
กิต น

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

8

9

558240140117 นางสาวรุ่ งณภา เกษตรสิ นธุ์

558240140124 นางสาวโสภิดา คุณแรง

57

57

3.54

3.71

ศึกษาประสิ ทธิภาพในการ ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจยั
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มี ราชภัฏพระนคร ปี ที่ 10 ฉบับ
ผลต่อองค์การบริ หารส่วน เพิม่ เติม (ธันวาคม 2558)
ได้ ตําบลในเขตอําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจยั
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ราชภัฏพระนคร ปี ที่ 10 ฉบับ
ซื้อรถยนต์มือสองในเขต เพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ได้
อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

10

558240140208 นางไปรยา คงสมจิตต์

57

3.83

รู ปแบบการบริ หารคุณภาพ ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจยั
การบริ การของเทศบาล
ราชภัฏพระนคร ปี ที่ 10 ฉบับ
เพิม่ เติม (ธันวาคม 2558)
ได้ ตําบลในเขตจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

11

569260010110 นางรัชนิดา บุญเรื อน

75

3.72

การบริ หารความขัดแย้ง
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ได้ จังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วารสารเซนต์จอห์น ปี ที่ 20
ฉบับที่ 26 มกราคม-มิถุนายน
2560

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (เพิ่มเติม 2)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
หน่ว คะแน
ได้-ตก
เรื่อง
ยกิต น

ชื่อ - สกุล

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

558210150103 นางสาวเกสวรินทร เจริญลา 42

3.75

การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดมหาสารคาม
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย
ครั้งที่ 8 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่
ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม"
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ
อาคารเทพรัตนสิริปภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)
2

M502334132 นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

54

3.25

เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
นายกเทศมนตรีของประชาชนใน หลักเกณฑ์การตีพิพม์เพื่อขอ
ได้ เขตเทศบาลตําบลแกดํา จังหวัด สําเร็จการศึกษา
มหาสารคาม

3.75

การพัฒนาวิธีเผยแพร่สื่ออีดีแอล แบบตอบรับวารสารศึกษาศาสตร์
ทีวีเพื่อการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่
ได้ (วิทยานิพนธ์)
11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)
3

4

5213144103 นางสาวลาวัลย์ ดุลยชาติ

5213144119 นายวีระพน ภานุรักษ์

72

72

3.83

รูปแบบการเผยแพร่แหล่งการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์
ได้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตอบรับวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่
11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2560

