บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบ
ได้ มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและ
ข้อเสนอเร่งด่วนสู่การ
แก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ
ห้องประชุมเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ณ วันที่ 24
กันยายน 2558

การพัฒนาค่านิยมด้านใฝ่รู้ใฝ่
เรียนรู้และเข้าใจประชาธิปไตย
และความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
จิตใจ ของนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียน
บ้านกระสัง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานานชาติ ครั้งที่
3/2558 "การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อความยุติธรรมในสังคม :
ความท้าท้ายใหม่" ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

1

1

568210200306 นางสาวประนอม หันทยุง

568210200309 นางสาวสาวิตรี จันทร์ดิษฐ์

48

48

4.00

3.85

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

548210180102 นางสาวจริยา สงเคราะห์

42

3.61

การพัฒนาทักษะปฏิบัติงาน
และจิตสํานึกในการทํางานโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส
ได้ เรื่องการทําขนมปุยฝ้าย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

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

ลําดับที รหัสประจําตัว

5

1

1

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

548210180606 นางสาวพัชญ์ภิญญา พันประสงค์ 57

548210180607 นางพัชรา มหาวงษ์

548210180616 นายอภิเชษฐ์ คณะนาม

42

42

3.67

3.67

3.67

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเขียนสะกดคํา โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 5
(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

การพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(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.

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยใช้
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(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

ได้

ได้

ลําดับที รหัสประจําตัว

4

6

ชื่อ - สกุล

558210180419 นางสาวอัจฉรา สุภาบุตร

558210180511 นางสาวพรทิพย์ นามชียงใต้

558210180519 นายจุฑาวัชร ศรีลําพัน

2

558210180601 นางสาวกรรณิกา ศรีสมบัติ

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

67

61

61

61

3.63

3.83

3.73

3.96

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องการ
ปลูกผักสวนครัวตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่
8 ประจําปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม
2557 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

การพัฒนาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณและการ
หารเศษส่วน กลุ่มสาระการ
ได้ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการ
บวกและการลบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL
ได้ กับการเรียนรู้แบบปกติ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยให้ยั่งยืนในประชาคม
อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ระหว่างวันที่
22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
จําแนกพืชและสัตว์ โดยใช้
ได้ รูปแบบซิปปา ( CIPPA
Model) ประกอบผังกราฟิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการการ
นําเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ําโขง
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ
ห้อง 5216 อาคารหอสมุดและ
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา

ลําดับที รหัสประจําตัว

3

ชื่อ - สกุล

568710180117 นางสาวพิศมัย หลักทอง

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

51

3.75

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซิปปา เรื่อง การเลือกซื้อ
สินค้าและการติดต่อสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
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.

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การวิจัยและพัฒนาชุดฝึก
ทักษะการเขียน สําหรับ
นักศึกษาระดับประถมศึกษา
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ประจําปี 2558
"การเชื่อมโยงและการบูรณา
การระหว่างศสาสตร์ระดับ
บัณฑิตศึกษา" 24-25 ตุลาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

การพัฒนาเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการ
สาขาวิชา (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม ครั้งที่ 1 The
1st National Conference in
Industrial Technology and
Engineering (NCITE 2015)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันที่ 19 ตุลาคม
2558

การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว บนคลาวด์
คอมพิวติ้ง กรณีศึกษา : คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม ครั้งที่ 1 The 1st
National Conference in
Industrial Technology and
Engineering (NCITE 2015)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วันที่ 19 ตุลาคม
2558

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

2

568210170111 นางสาวกรปภา ผลส้ม

66

3.68

ได้

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปริญญาโท)

3

4

578270080101 นางสาวกาญจนา ดงสงคราม

578270080106 นายพลวัฒน์ อัฐนาค

54

54

3.89

ได้

3.89

ได้

3.42

ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วน
ได้ ท้องถิ่น อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ (การค้นคว้า
อิสระ)

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

4

568260120122 นายสกุลศักดิ์ สัตนาโค

51

แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม
ปีที่ 27ฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2559 (เดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม)

ลําดับที รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐประศาสนสตร์ (ปริญญาโท)

5

6

558460010315 นายอดิศักดิ์ ใครอุบล

558460010303 นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน

21 558260010629 ดาบตํารวจชัยยา บุญมาพิลา

8

57

57

57

568260010117 พระครูสังฆรักษ์ไพรัตน์ แก้วพิมพ 57

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ คําเตย อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาสังคมในภูมิภาดอิน
โดจีน " ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของประชาชนในการ
ลงคะแนนเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเตย อําเภอ
ได้ เมือง จังหวัดนครพนม
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2
"พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคมในภูมิภาดอินโดจีน " ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน
2558

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของสถานี
ตํารวจภูธรนาดูน อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

3.95

ได้

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 2 "การ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณา
การสู่ประชาคมอาเซียน" The
NEU National and
International Research
Conference 2014
(NEUNIRC 2014) "The
Developing Integrated
Knowledge Towards the
ASEAN Community" 24
พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3.86

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทในการพัฒนาชุมชน
ของพระสงฆ์ ในเขตตําบลดอน
งัว อําเภอบรบือ จังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

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

3.77

3.82

ลําดับที รหัสประจําตัว

7

4

ชื่อ - สกุล

568460010205 จ่าเอกทัศนัย เนียมเงิน

568460010206 นายวิทยา แสนทวีสุข

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

57

57

3.77

3.77

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ
"บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เมื่อ วันอาทิตย์ ที่
29 มีนาคม 2558

การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลในความคิดเห็น
ประชาคมหมู่บ้าน ของ
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลกุด
ฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
"สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อ
ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19
มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา

ปัจจัยการบริหารจัดการที่
ส่งผลต่อการใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(e-LAAAS)ของ
ได้ บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราช
ภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับ
เพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

6

7

9

3

538140140110 นายทองสุข บุญศรี

558240140109 นางสาวนัทธมน คําสีแก้ว

558240140115 นางสาวพัชรี คูเมือง

558240140129 นายพีรพล คุณแรง

60

57

57

57

3.75

3.50

3.83

3.67

การสื่อสารทางการตลาดที่มี ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราช
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับ
ได้ เลือกใช้บริการของรถยนต์เชฟ เพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
โรเลตในจังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)
การจัดการ 6 M's ที่มีอิทธิพล ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราช
ต่อประสิทธิภาพการ
ภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับ
ดําเนินงานขององค์การบริหาร เพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ได้ ส่วนตําบลในเขตอําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)
การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงานแบบดุลยภาพ
ได้ (BSC) ของธุรกิจรถยนต์มือสอง
ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารวิจัยราช
ภัฏพระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม
2558) หมายเลข ISSN :
2286-7171

ลําดับที รหัสประจําตัว

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

7

5213132120 นายสุขประชัย คํายานุกูล

66

3.92

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการ
เจียระไนพลอยโดยบูรณาการ
หลักทางฟิสิกส์ สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนา
ได้ เชือกพิทยาสรรค์ อําเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

แบบตอบรับวารสารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่
14 ฉบับที่ 32 ประจําเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

การพัฒนาประสิทธิภาพของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27
ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

แนวทางนโยบายการบริหาร
จัดการบุคคลไร้สัญชาติ เขต
ได้ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่
1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ (ปริญญาเอก)
11 559260010131 นายศุภชัย สายสิงห์

5

559260010135 นายสุรพล ซาเสน

75

75

3.81

4.00

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

