บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 กันยายน 2558
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
หน่ว คะแน
ได้-ตก
อิสระ เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

538110150605 นายนารินทร์ บรรเทา

548210150401 นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ

558210150506 นางสาวปภาวรินทร์ ปัจฉิม

45 3.69

48 3.94

48 3.81

การพัฒนาครูด้านการทํา
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
ผาสุกประชานุกูลสาขาสุ
ได้ มณฑา อําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 13 เดือน พฤษภาคม 2558

ความพึงพอใจของบุคลากร วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28
ต่อการนํานโยบายสภา
ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติใน (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน)
ได้ มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)
บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การพัฒนาครู สังกัด
ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

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

ผลการจักการเรียนรู้โดยใช้
หลักการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายด้วยสิ่งช่วยจัด
มโนมติล่วงหน้าวิชา
ได้ วิทยาศาสตร์พื้นฐานของ
นักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 13 เดือน พฤษภาคม 2558

การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อ
ได้ พัฒนาทักษะการพูดของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

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

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

4

5

538110180314 นางสาวพรศิริ นิลเขต

42 3.89

548210180215 นางสาวกานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ 42 3.78

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
หน่ว คะแน
ได้-ตก
อิสระ เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

6

7

8

548210180415 นางปณิฐา อุดมการเกษตร

548210180612 นายดุสิต โมกขรัตน์

558210180111 นางสาวนิภาพร จันทร์ศรี

48 3.94

42 3.83

42 3.72

การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง คํา โดยใช้
บทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการเรียนรู้แบบ
ได้ ร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
(วิทยานิพนธ์)

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

การพัฒนาทักษะการอ่าน
และ การเขียนคํายาก โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบการสอนเทคนิค
STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ได้ ปีที่ 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

การจัดประสบการณ์โดยใช้
ศิลปะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน
ได้ และด้านการเขียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย (วิทยานิพนธ์)

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

ความคิดเห็นของบุคลากรที่
มีต่อการจัดเก็บภาษี ของ
เทศบาลตําบลบ้านกรวด
ได้ ปัญญาวัฒน์ อําเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ
มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2557

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

9

548760010110 นางอนงค์ บุญมา

54 3.63

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
หน่ว คะแน
ได้-ตก
อิสระ เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

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

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานตามการโอนภารกิจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงดวน อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

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

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

10

11

568260010111 นางสุรัตน์ ทองโท

568260010113 จ่าเอกถาวร ทองโท

57 3.86

57 3.91

ได้

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
หน่ว คะแน
ได้-ตก
อิสระ เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาท
สตรีในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองเม็ก
อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

57 3.86

ได้

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

54 3.50

ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลองค์การ
ได้ บริหารส่วนตําบลเขาดิน
เหนือ อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ
มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความคิดเห็นของประชาชน
ตําบลหัวช้าง อําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ ต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนายกเทศมนตรี
(ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27
มีนาคม 2558

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

12

13

568260010107 นางลัดดา พุดดี

568760010111 นายเฉลิมชัย แก่นประโคน

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

14

558260120205 นางสาวภาวิณี รัตนเกษร

51 3.33

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
หน่ว คะแน
ได้-ตก
อิสระ เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การดําเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านห้วยหิน ตําบลนาเชือก
อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

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

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

15

16

568260120115 นายธนัช บุญสวน

55826020310 ดาบตํารวจสําอางค์ เปการี

51 3.71

ได้

51 3.04

ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธร
ได้ วาปีปทุม อําเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
(ค้นคว้าอิสระ)

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

75 3.75

รูปแบบคุณภาพการ
ให้บริการ แคท ไฮเน็ต
(CAT Hi Net) ของ
ได้ สํานักงานบริการลูกค้า กสท
จังหวัดหนองบัวลําภู และ
จังหวัดขอนแก่น
(วิทยานิพนธ์)

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

75 3.81

รูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างองค์การในการ
จัดการพื้นที่ทางแยกของ
สํานักงานทางหลวง
ได้ มหาสารคามกับส่วน
ราชการอื่นในขอบเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์
มหาสารคาม ยโสธร
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2559)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

17

18

549260010110 นายเกรียงศักดิ์ แก้วนาต

549260010130 นายสมบูรณ์ แก้วลมัย

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
หน่ว คะแน
ได้-ตก
อิสระ เรื่อง
ยกิต น

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

รูปแบบการกล่อมเกลาทาง
สังคมสู่วิถีความเป็น
ประชาธิปไตยของชุมชน
รัฐ-บ-ว-ร ในภาค
ได้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์) (วิทยานิพนธ์)

วารสารรมยสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - เมษายน 2559

การพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียน ชั้น
ได้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิทยานิพนธ์)

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

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)

19

549260010134 นายสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน

75 3.75

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

20

539110180109 นายสันติพงศ์ ยมรัตน์

66 3.71

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 กันยายน 2558 (เพิ่มเติม)
ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

4

5

G472121327 นายสมพงษ์ หมวดไธสง

M502121415 นายสุทัศน์ พิณรัตน์

5212121212 นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์

558210150513 นางลําไพ มะณีแสง

558210150533 นายสุภชัย ดอนสามารถ

49

49

49

42

42

3.55

3.77

3.91

3.69

3.94

สภาพการบริหารงานตามหลัก เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
ธรรมาภิบาลของสํานักงาน
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
พระพุทธศาสนา จังหวัดใน
สําเร็จการศึกษา
ได้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธด้าน
สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีศูนย์
เรียนร่วมไตรมิตร (โนน โพน
ได้ ปอ) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
(วิทยานิพนธ์)

เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอ
สําเร็จการศึกษา

การพัฒนาครูด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
e-Learning กรณีศึกษา
ได้ โรงเรียนร่องคํา อําเภอร่องคํา
จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์)

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

ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครูผู้สอนในสังกัดสํานักงาน
ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ได้ และการศึกษาตามอัธยาศัย
วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20
จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์) เมษายน 2558
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของโรงเรียนหนองพอก
วิทยายน สังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 (วิทยานิพนธ์)

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

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

6

558210180123 นายก้องเกียรติ ใจเย็น

53

3.67

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะปฏิบัตินาฏยศิลป์ไทย
เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง รําขุนลาง
ทรงเครื่อง สําหรับนักเรียนชั้น
ได้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์)

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

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาา
ได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12
- 13 เดือน พฤษภาคม 2558

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง
ส่วนประกอบหลักของ
ได้ คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 (ค้นคว้าอิสระ)

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม วันที่ 2 กันยายน
2554

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ
โครงงานเป็นฐาน วิชา
ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน
2559)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

7

5212126502 นางนิตยา พรมเกตุ

44

3.75

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

8

9

10

5212144914 นายขัตตินนท์ ชาวันดี

548210080301 นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์

548210080308 นางสาววรรณวิภา ภูน้ําใส

48

51

60

3.79

3.85

3.95

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11
เทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน
2559)
ได้ เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 (วิทยานิพนธ์)

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
แบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
ได้ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน
2559)

การพัฒนาบทเรียนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้บนเว็บโดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
รายวิชา ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ ตามหลักสูตร
ได้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา
2558 "บัณฑิตศึกษากับการ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
แบบการเรียนเพื่อรอบรู้ที่ใช้
เครือข่ายสังคมสนับสนุน วิชา
ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 10
ปีที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2559)

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกร
ได้ ไทย สาขามหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 10
ปีที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2559)

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด
บริการกับคุณภาพการบริการ
ได้ ของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-26
มิถุนายน 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชนครินทร์

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

11

12

13

548210080325 นายณฐภัทร ดอนไชยสีหา

558210080113 นางสาวอรอนงค์ พาศรี

56810080105 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์

60

60

45

3.75

3.91

4.00

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปริญญาโท)

14

5112322115 นายยุทธศิลป์ สมดี

42

3.96

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

15

548240140203 นางสาวปรัชยานันท์ ยันตะพันธ 57

3.82

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

16

17

18

548240140210 นายธนพันธ์ บุตรวิเชียร

558240150116 นางเพ็ญศรี แสนศักดิ์

558240140121 นางสาวสาวิตรี นิยมชัย

57

57

57

3.86

3.88

3.88

การจัดการคุณภาพโดยรวม
(Tom) ที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลิตภาพการผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ได้ ในเครือบริษัทซาบีน่า
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่
35 ในหัวข้อ "การบูรณาการ
งานวิจัย" เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน
2558 ณ มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์กับ
คุณภาพการให้บริการของ
ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มหาสารคาม จํากัด
(วิทยานิพนธ์)

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

การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อ
การดําเนินงานแบบดุลยภาพ
(BSC) ของธุรกิจเวดดิ้ง สตูดิโอ
ได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วิทยานิพนธ์)

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาเอก)

19

539170100106 นายชนะชัย อวนวัง

72

4.00

รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านภูมิสารสนเทศสําหรับ
มหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กร
และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 9 ปีที่
ได้ ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาเอก)

20

539110180110 นายเอนก ตรีภูมิ
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4.00

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายตามแนวคิดพหุ
ได้ ศิลปศึกษาเชิงแบบแผน
(DBAE) (วิทยานิพนธ์)

วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32
ประจําเดือน พฤษภาคม สิงหาคม 2558 วารสารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

3.83

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
ได้ พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
(วิทยานิพนธ์)

วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(24) เดือนมกราคม - มิถุนายน
พ.ศ. 2559

3.86

รูปแบบการพัฒนาความรู้ เจต วารสารวิจัยและพัฒนา
คติและการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่
เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอม 11 ฉบับที่ 36 เดือนเมษายน มะลิด้วยปุ๋ยอินทรีย์ โดยความ มิถุนายน 2559
ได้ ร่วมมือของสํานักสภา
เกษตรกรและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
(วิทยานิพนธ์)

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ลําดับที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

21

5213131115 นายสายทอง ไตรยะวิภาค
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สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)

22

5113423203 นายประจักร์ บุญกาพิมพ์

72

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

