
หลักเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาปริญญาโท  ป�การศึกษา 2556 
 

 แผน ก  แบบ  ก (2)  ศึกษารายวิชาครบถ�วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต�องได�ระดับคะแนนเฉลี่ยไม+ต่ํากว+า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท+า  
พร�อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ4และสอบผ+านการสอบปากเปล+าขั้นสุดท�ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต+งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ4จะต�องได�รับการตีพิมพ4  หรืออย+างน�อย
ดําเนินการให�ผลงานหรือส+วนหนึ่งของผลงานได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ4ในวารสารหรือสิ่งพิมพ4ทางวิชาการ  หรือเสนอต+อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 
ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชาครบถ)วน 

ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 

ไม2ต่ํากว2า 3.00 

ผลการสอบ
วิทยานิพนธ� 

ผลงานวิทยานิพนธ�ที่ได)รับการตีพิมพ�ในวารสารหรือ
เสนอต2อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

ผลการสอบ 

ประมวลความรู) 

1. การบริหารการศึกษา นายภาณพ  แจ�งพลอย ครบตามหลักสูตร 3.68 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณี  ปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 – 
พฤษภาคม 2556 

P (ผ+าน) 

2. การบริหารการศึกษา นางสังเวียน  มาลาทอง ครบตามหลักสูตร 3.81 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณี  ปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 – 
พฤษภาคม 2556 

P (ผ+าน) 

3. การบริหารการศึกษา นางชนิศกานต4  ลภะวงศ4 ครบตามหลักสูตร 3.75 Good (ดี) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม ครั้งที่ 5 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น 
อย+างยั่งยืนกับการก�าวสู+ประชาคมอาเซียน" ณ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 

P (ผ+าน) 

4. การบริหารการศึกษา นายชัยรัตน4  ชาญวิรตัน4 ครบตามหลักสูตร 3.79 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 – 
 พฤษภาคม 2556 

P (ผ+าน) 

5. การบริหารการศึกษา นางประนอม  แก�วสวัสดิ ์ ครบตามหลักสูตร 3.75 Pass (ผ+าน) ประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องใน 
วโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระนางเจ�า 
รําไพพรรณี ครบ 108 ปG  “ว+าด�วยความมั่นคงของ 
ภูมิภาคอาเซียน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 

P (ผ+าน) 

6. การบริหารการศึกษา นางสาวชัญชนันท4 
   พิพัฒน4สุขดํารง 

ครบตามหลักสูตร 3.41 Pass (ผ+าน) วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 – 
พฤษภาคม 2556 

P (ผ+าน) 

7. การบริหารการศึกษา นายป[ญญา  ธิมาชัย ครบตามหลักสูตร 3.50 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 
“ถักทองานวิจัยสานสายใยสู+อาเซีย” สถาบันวิจัยและ 
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  วันที่  30   
สิงหาคม  2556 

P (ผ+าน) 



ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชาครบถ)วน 

ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 

ไม2ต่ํากว2า 3.00 

ผลการสอบ
วิทยานิพนธ� 

ผลงานวิทยานิพนธ�ที่ได)รับการตีพิมพ�ในวารสารหรือ
เสนอต2อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

ผลการสอบ 

ประมวลความรู) 

8. การบริหารการศึกษา นางสาวอวัสดา  อารอบ ครบตามหลักสูตร 3.79 Good (ดี)  การประชุมวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9  
“ถักทองานวิจัยสานสายใยสู+อาเซียน” สถาบันวิจัยและ  
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 30  
สิงหาคม 2556 

P (ผ+าน) 

9. การบริหารการศึกษา นางสาวปราณี  เข็มทอง ครบตามหลักสูตร 3.94 Good (ดี) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 “การบูรณาการ 
องค4ความรู�ประชาคมอาเซียน” ณ บัณฑิตวิทยาลัย  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียขอนแก+น วันที่ 11 ตุลาคม  
2556 

PD (ผ+านเยี่ยม) 

10. การบริหารการศึกษา นายพงษ4ศักดิ์  สวัสดมีงคล ครบตามหลักสูตร 3.94 Good (ดี) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   
และนานาชาติประจําปG 2556 “การวิจัยและพัฒนา : 
จากท�องถิ่นสู+ประชา คมอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสมีา  วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  
2556 

PD (ผ+านเยี่ยม) 

11. การบริหารการศึกษา นายศรณัยู  ศิริเจริญธรรม 
 

ครบตามหลักสูตร 3.66 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ี ปGที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556   
– มกราคม 2557 
 

P (ผ+าน) 

12. หลักสตูรและการสอน นางสาวอรสา   
   พานิชเจริญผล 

ครบตามหลักสูตร 3.72 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน –  
กันยายน  2556 
 

P (ผ+าน) 

13. หลักสตูรและการสอน นางคนึงนิจ  รุ+งโรจน4 ครบตามหลักสูตร 3.59 Pass (ผ+าน) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน –  
กันยายน  2556 

PD (ผ+านเยี่ยม) 

14. หลักสตูรและการสอน นางสาววัลยา  บุญอากาศ ครบตามหลักสูตร 3.59 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน –  
กันยายน  2556 

P (ผ+าน) 

 
 
 
 
 



ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชาครบถ)วน 

ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 

ไม2ต่ํากว2า 3.00 

ผลการสอบ
วิทยานิพนธ� 

ผลงานวิทยานิพนธ�ที่ได)รับการตีพิมพ�ในวารสารหรือ
เสนอต2อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

ผลการสอบ 

ประมวลความรู) 

15. หลักสตูรและการสอน นายจิระ  ว+องไววิริยะ ครบตามหลักสูตร 3.27 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาส 
คล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณ ี
ครบ 109 ปG “การเตรียมความพร�อมของท�องถิ่นเพื่อ 
ก�าวสู+อาเซียน” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราํไพพรรณี  วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 

 

16. สังคมศาสตร4เพื่อการ
พัฒนา 

พระฐิติพันธุ4  สุขวฒฺฑโก  
    (โพธิ์กระสังข4) 

ครบตามหลักสูตร 3.30 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน –  
กันยายน  2556 

P (ผ+าน) 

17. การจัดการงานวิศวกรรม นายนริศ  ชุดสว+าง ครบตามหลักสูตร 3.72 Pass (ผ+าน) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 –   
พฤษภาคม  2556 

P (ผ+าน) 

18. การจัดการงานวิศวกรรม นายศราวุธ  จันทร4กลาง ครบตามหลักสูตร 3.66 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 –  
พฤษภาคม  2556 

P (ผ+าน) 

19. การจัดการงานวิศวกรรม นายกฤษณะ  จันทสิทธิ์ ครบตามหลักสูตร 3.93 Good (ดี) วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีปGที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ4 –  
พฤษภาคม  2556 

P (ผ+าน) 

20. การจัดการงานวิศวกรรม นายศรายุทธ4  จิตรพัฒนากุล ครบตามหลักสูตร 4.00 Excellent 
(ดีเยี่ยม) 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
“หนทางสู+การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคม 
อาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ วันที่ 11-12  
กรกฎาคม 2556 

P (ผ+าน) 

21. การจัดการงานวิศวกรรม นายเรวิช  บุตรพรม ครบตามหลักสูตร 4.00 Good (ดี) การประชุมวิชาการระดับชาตสิวนดุสิต : วันนักวิจัย 
วิทยาศาสตร4 2013  เรื่อง “ปฏิรูปการเรยีนรู�วิทยาศาสตร4
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมดมีีคุณภาพ  มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏสวนดุสติ วันที่ 14 มีนาคม 2556 

P (ผ+าน) 

22. การจัดการงานวิศวกรรม นายรัตน4ธนวัตร  พุทธจันทร4 ครบตามหลักสูตร 3.93 Excellent 
(ดีเยี่ยม) 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค4ความรู� 
สู+อาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  วันที่ 26-28  
ธันวาคม 2556 

P (ผ+าน) 

23. การบริหารธุรกิจ นายจตุพล  รุ+งเรือง ครบตามหลักสูตร 3.80 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม วันที่ 8 กันยายน 2556 

P (ผ+าน) 



ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชาครบถ)วน 

ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 

ไม2ต่ํากว2า 3.00 

ผลการสอบ
วิทยานิพนธ� 

ผลงานวิทยานิพนธ�ที่ได)รับการตีพิมพ�ในวารสารหรือ
เสนอต2อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

ผลการสอบ 

ประมวลความรู) 

24. การบริหารธุรกิจ นายวรกิจ  สารสนิท ครบตามหลักสูตร 3.55 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
ครั้งที่ 6  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม วันที่ 8 กันยายน 2556 

P (ผ+าน) 

25. การบริหารธุรกิจ นางสาวภาวิณี   เปรื่องปราชญ4 ครบตามหลักสูตร 3.45 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องใน 
วโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ�า 
รําไพพรรณี ครบ 109 ปG “การเตรยีมความพร�อมของ 
ท�องถิ่นเพื่อก�าวสู+อาเซียน” สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ีวันที่ 19-20 ธันวาคม 
 2556 

P (ผ+าน) 

26. การบริหารธุรกิจ นางสาววราภรณ4   แพทย4รังษี ครบตามหลักสูตร 3.35 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องใน 
วโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ�า 
รําไพพรรณี ครบ 109 ปG “การเตรยีมความพร�อมของ 
ท�องถิ่นเพื่อก�าวสู+อาเซียน” สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี วันที่ 19-20  
ธันวาคม 2556 

P (ผ+าน) 

27. การบริหารธุรกิจ นายหฤษฎ4   เสาวรส ครบตามหลักสูตร 3.60 Pass (ผ+าน) การประชุมวิชาการวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องใน 
วโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ�า 
รําไพพรรณี ครบ 109 ปG “การเตรยีมความพร�อมของ 
ท�องถิ่นเพื่อก�าวสู+อาเซียน” สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ีวันที่ 19-20 ธันวาคม 
2556 

P (ผ+าน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ�วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต�องได�ระดับคะแนนเฉลี่ยไม+ต่ํากว+า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท+า 
และสอบผ+านการสอบประมวลความรู�  (Comprehensive  Examination)  ด�วยข�อเขียนและ/หรือปากเปล+าในสาขาวิชานั้น 
 

ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชาครบถ)วน 

ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 

ไม2ต่ํากว2า 3.00 

ผลการสอบ
ภาคนิพนธ� 

ผลการสอบ 

ประมวลความรู) 
1. การปกครองท�องถิ่น นายจตุรงค4  พานิชชานุรักษ4 ครบหลักสูตร 3.55 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
2. การปกครองท�องถิ่น นายกําจัด  บุญโกย ครบหลักสูตร 3.15 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
3. การปกครองท�องถิ่น ว+าที่เรือตรี ชาญณรงค4  ธนะมลู ครบหลักสูตร 3.45 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
4. การปกครองท�องถิ่น ร�อยตํารวจตรี ป[ญญวัฒน4  กระทุ+มเขต ครบหลักสูตร 3.30 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
5. การปกครองท�องถิ่น นายพงศกร  ปาณณัณพ ครบหลักสูตร 3.30 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
6. การปกครองท�องถิ่น นายมหคุณาภรณ4  ชัยวีรกุล ครบหลักสูตร 3.70 Excellent 

(ดีเยี่ยม) 
P (ผ+าน) 

7. การปกครองท�องถิ่น นายเมธี  รัตนสุวรรณ4 ครบหลักสูตร 3.20 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
8. การปกครองท�องถิ่น นางสาวฐิตารยี4  เกี่ยวคุ�มภัย ครบหลักสูตร 3.70 Excellent 

(ดีเยี่ยม) 
PD (ผ+านเยี่ยม) 

9. การปกครองท�องถิ่น นายทรงศักดิ์  ทองขํา ครบหลักสูตร 3.30 Good (ดี) P (ผ+าน) 
10. การปกครองท�องถิ่น จ+าเอก ปริญญา  นกสุนทร ครบหลักสูตร 3.45 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
11. การปกครองท�องถิ่น นายณฐพร  ถนอมวงษ4 ครบหลักสูตร 3.65 Good (ดี) P (ผ+าน) 
12. การปกครองท�องถิ่น นายภากร  สงเคราะห4 ครบหลักสูตร 3.25 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
13. การปกครองท�องถิ่น นายสุชิน  รุดดิษฐ ครบหลักสูตร 3.30 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 
14. การปกครองท�องถิ่น นายสุริวงษ4  รัตนชูศร ี ครบหลักสูตร 3.25 Pass (ผ+าน) P (ผ+าน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


