งานวิจัยของอาจารย์ / โครงการที่ดาเนินงานในมหาวิทยาลัย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อหนังสือ
ผลของสารคดีออนิค ที่มีต่อผลผลิตมะขามหวาน
พฤติกรรมการติดเชื้อซ้้าโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนฯ
การติดตามผลผู้ส้าเร็จการศึกษา รภ.เลย 2539-2540
ความเคลื่อนไหวของปศุสตั ว์ฯ
การศึกษาปัญหาความต้องการการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวฯ
สภาพปัจจุบันของการทิ้ง การก้าจัดมูลฝอยและผลกระทบ
การเปรียบเทียบความต้องการของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์
การวิเคราะห์ปญ
ั หาในการศึกษา สาขาวิชาการอื่นของนักศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถม
การศึกษาความสนใจอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา
การติดตามภาวะ การมีงานท้าของบัณฑิต รภ.เลย
ปัญหาการเรียนการสอนวิชากลุม่ สร้างเสริมลักษณะนิสยั
ศึกษากรณีประนีประนอมยอมความทางแพ่งและอาญาฯ
สารานุกรมกลุม่ ชาติพันธุ์ เขมรถิน่ ไทย
ปริมาณธาตุเหล็กในอาหารที่มีผลต่อการเกิดภาวะฯ
ผลของค้าสั่งและการให้คะแนนทีแ่ ตกต่างกันต่อความฯ
รายงานผลการประเมินโครงการการอบรมครู ตชด.ฯ
การศึกษารูปแบบของการฝึกอบรมครูและบุคลากรฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับรูปแบบการฯ
เปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าจากการเพาะขี้เลื่อยฯ
การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณสมบัติบางประการของผักฯ
จรรยาบรรณหมอพื้นบ้านฯ
ศึกษาประวัติศาสตร์ : กรณีสร้างพระธาตุศรีสองรักฯ
อิทธิพลของอลูมิเนียมซัลเฟต สารส้มและฟอสฟอรัสฯ
ทัศนคติของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชนบทยากจนจังหวัดเลยฯ
สาหร่ายที่ใช้ในบทปฏิบัติการชีววิทยา
ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา รภ.เลย
การรับรูภ้ ัยพิบัติทเี่ กิดจากการถาง-เผาป่า เพื่อการเพาะปลูกฯ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในเมืองเลย จ.เลย
การใช้ภาษาไทยในกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีตอ่ การพัฒนาจังหวัดเลย
ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ของผักกาดเขียวกวางตุ้งฯ
ประเมินกีฬาอาจารย์จัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ฯ
การลงทุนการศึกษา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างฯ
การศึกษาภูมหิ ลังและสภาพปัจจุบนั ของนักศึกษา รภ.เลย
การศึกษาการสร้างฐานข้อมูลห้องสมุดด้วยโปรแกรมฯ
ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษฯ
การศึกษาสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อการเกิดฯ
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อคุณภาพนักศึกษา รภ. เลย
การใช้ภาษากฎหมายของต้ารวจและอัยการ

ผู้แต่ง
ธนพล ทีนะกุล
รภ.เลย
รภ.เลย
พนิช ค้ารบธนสาร
สาคร คมฉันท์
ผศ.เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์
ณภัทร น้อยน้้าใสและคณะ
นาฎยา อุกฤษ์ดุษฏี
ศรัณย์ ด้าริสุข
วัฒนา สุวรรณไตรย์
สุจิน สาระงาม
ผศ.พิมพ์อร สดเอี่ยมและคณะ
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
รศ.ชาคริต อนันทราวัน
ประกอบ ผลงาม
ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์
ผศ. ดร. ส้าราญ มีแจ้ง
ผศ.อานนท์ ผกากองและคณะ
ประหยัด ลักษณะนาม
ผศ.สุทิน สุขคง
ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
รศ.ชาคริต อนันทราวัน
อ.สุริยา บรรพลา
ผศ.สมถวิล รุ่งศิรินันท์พร
รศ.ศีริ ฮามสุโพธิ์ และคณะ
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
ผศ.ดร.ส้าราญ มีแจ้ง
ผศ.สุทิน สุขคง
ผศไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
รศ.ชาตคริต อานันทราวัน
คณะกลุ่มวิจัยสังคมศึกษา
ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
อ.สันทัด ใบลีและคณะ
ผศ.อานนท์ ผกากองและคณะ
ผศ.ชัชจริยา ใบลี
อ. รัตนา แสงสว่าง
อารีรักษ์ มีแจ้ง
ผศ. ชัชจริยา ใบลี
ผศ. พิมพ์อร สดเอี่ยม
รศ. ชาคริต อนันทราวัน
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ชื่อหนังสือ
การศึกษาหารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นฯ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดเลยฯ
สภาพแวดล้อมจังหวัดเลย : ปัญหาขยะและมลพิษทางเสียงในเขตเทศบาลเมือง
เลย
รายงานโครงการศึกษาแม่น้าเลย
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้้าของลุม่ น้า้ เลย
การใช้ปุ๋ยหมักจากเศษกระดาษในการปลูกซ่อนกลิ่นฝรั่ง
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูผสู้ อนกลุ่มทักษะฯ
การศึกษาอุดมการณ์ประชาธิปไตยของนักศึกษาฯ
อุทานสินเชื่อการเกษตรในระดับเขตจังหวัดเลย
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
การประเมินผลการแข่งขันกีฬานักศึกษาฯ
การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของฯ
ความพอใจของนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาส้าหรับฯ
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาฯ
ปัญหาและความต้องการในการด้าเนินกิจกรรมของชุมชนฯ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างปริมาณน้้าฝนกับฯ
ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้้าเลย
การศึกษาตัวแปรทีม่ ีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของฯ
ทัศนคติและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาฯ
ความคิดเห็นของอาจารย์นักศึกษาเอกอุตสาหกรรมฯ
การสร้างชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฯ
เทคนิคที่เป็นไปได้ในการผลิตหัวแกลดิโอลัสในจังหวัดเลย
อิทธิพลของสารต่างๆ ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาหลังฯ
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้้าแข็งในเขตเทศบาลเมือง
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรูปแบบของปริมาณน้้าฝนในจังหวัดเลย
การใช้ภาษากฎหมายของทนายความและผู้พิพากษา
การศึกษาสภาพการจัดและความต้องการบริหารด้านกิจการฯ
พฤติกรรมการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักศึกษาฯ
ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนจังหวัดเลย
เครื่องท้าน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อความรูจ้ ิตส้านึกฯ
การศึกษาและติดตามผลการพัฒนาหม่าบ้านฯ
คุณภาพชีวิตในการท้างานของข้าราชการครูฯ
การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ฯ
คู่มือการใช้โปรแกรมการก้าหนดผลการเรียนฯ
การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ เรือ่ งสภาพการทางการฯ
การศึกษาการผลิตถ่านจากกระดาษ
การส้ารวจการรับรู้ความคิดเห็นฯ กระเช้าไฟฟ้าฯ
การส้ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ รภ.เลย ต่อการฯ
การบริหารการจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า
หลักเกณฑ์การเสนอขอทุน (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

ผู้แต่ง
ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
สุรจิตร์ พระเมือง

ปีที่แต่ง
-

คณะกรรมการโครงการศึกษาฯ
สุรจิตร์ พระเมือง
ผศ.มยุรี สักทอง
ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์
ผศ.พิมพ์อร สดเอี่ยม
ผศ.อานนท์ ผกากรอง
อ.กัณตภณ ไวโสภา
อ.สันทัด ใบลี และคณะ
อ.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
ผศ. เชาว์ อินใย
อ.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
ผศ.รัตวัลย์ วจนรจนา
ผศ.ชัชจริยา ใบลี
สุรจิตร์ พระเมือง
ผศ.พิมพ์อร สดเอี่ยม
อ. วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
อ.สุขุม พรมเมืองคุณ
อ. อัญชลี โกกะนุช
ผศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานนท์
ผศ.มยุรี สักทอง
ผศ.มยุรี สักทอง
อ.ธนาธิป รักศิลป์
ผศ.ชัชจริยา ใบลี
รศ. ชาคริต อนันทราวัน
ผศ. มัณฑนา อินทุสมิต
ผศ.รัตวัลย์ วจนรจนา
ผศ. ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
อ.สุรจิตร์ พระเมือง
อ.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
ส้านักวิจัย รภ. เลย
ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
ผศ.เชาว์ อินใย
ผศ.เชาว์ อินใย
อ.ชมพูนุท วราศิระ
อ.สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ
ส้านักวิจัย รภ.เลย
ส้านักวิจัย รภ.เลย
พรีสิทธ์ ค้านวณศิลป์
สนง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ชื่อหนังสือ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมฯ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร กรณีศกึ ษา สถาบัน
ราชภัฏเลย
ความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เล่นมุมบ้าน
แบบครูมีปฏิสัมพันธ์
การติดเชื้อปรสิตในล้าไส้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเลย
ความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เล่นมุมบ้าน
แบบครูมีปฏิสัมพันธ์
การติดเชื้อปรสิตในล้าไส้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเลย
ส้านวนอีสาน : การศึกษาเชิงวัฒนธรรม
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเลย
ความคาดหวังของคณาจารย์สถาบันราชภัฏเลยที่มตี ่อด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา
การศึกษาการใช้สมุนไพรเป็นยาหรือสารเคมีฯ
สภาพการด้าเนินงานขององค์บริหารส่วนต้าบลฯ
การศึกษาความสว่างภายในอาคารเรียน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาเต็มเวลา
วรรณกรรมสู่ขวัญภาคกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและประชากร วิธี
ศึกษา และวิธีการคัดเลือกนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏเลย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา สถาบันราชภัฏเลย
ทัศนคติและความต้องการของคณาจารย์ และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏเลยที่มี
ต่อการใช้บริการห้องสมุดของส้านักวิทยบริการ รภ.เลย
การก้ากับ - ติดตามนอกรูปแบบของประชากรเกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลจังหวัดเลย
พฤติกรรมการด้าเนินธุรกิจบริการ(ขายลอตเตอรี่)ของประชาชนในเขตจังหวัดเลย
อิทธิพลของภูไมท์ต่อการเจริญของเห็ดหอม เบอร์1
มลภาวะทางแสงที่มีผลต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
ศักยภาพของการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถังเหลืองผักสด 4 พันธุ์ ต่อ
การใส่กากตะกอนน้้าตาลและคลุกเม็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม
การวิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณในเขตจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาเต็มเวลา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ความคิดเห็นของบุคลากร อบต. ในเขตจังหวัดเลยต่อระบบฯ
การศึกษารูปแบบการบริโภคและสภาวะโภชนาการของนักศึกษาและบุคลากรใน
รภ. เลย
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ:กรณีการสนทนากลุ่ม
การสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมสอนวิทยาศาสตร์ทั่วฯ
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่ผลิตในอ้าเภอเชียงคานฯ
การใช้ศัพท์อักษรเพื่อการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
รายงานการวิจยั วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเต็มเวลา
กลุ่มและองค์กรพัฒนาในจังหวัดเลย

ผู้แต่ง
ผศ.เสาวภา สุขประเสริฐ
ผศ.รัตวัลย์ วจนรจนา

ปีที่แต่ง
2543
2543

อ.อุบล เวียงสมุทร

2543

อ. ธีระพร เหลืองบุตรนาค
อ.อุบล เวียงสมุทร

2543
2543

อ. ธีระพร เหลืองบุตรนาค
ผศ.ดนุพล ไชยสินธุ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
ผศ.ดารณี ศรีพรหมมุนี

2541
2541
2542
2543

อ.บัณฑิต ศิรเิ กษ
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
อ. โสฬส ศรีหมื่นไวย
ส้านักงานวางแผนฯ
รศ. ชาคริต อนันทราวัน
อ. ประดิษฐ์ วิชัย

2539
2542
2541
2543
2542
2543

ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
อ. สุขุม พรมเมืองคุณ

2544
2540

ผศ.สุทิน สุขคง

2543

ผศ.อานนท์ ผกากรอง
ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
อ.สุรจิตร์ พระเมือง
อ.พัชรี ปัญญานาค

2542
2544
2539
2542

อ.บุษบาวดี ดุลยอนุกิจ
ส้านักงานวางแผน รภ.เลย
อ. เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
อ.วัชรินทร์ สายสาระ
ผศ. ทัศนี วิฑูธีรศานต์

2542
2544
2543
2544
2545

อ.พงษ์เดช สารการ
ผศ. ชัชจริยา ใบลี
อ.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อ.กฤษณา ยอดมงคล
ส้านักวางแผนและพัฒนา
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

2545
2545
2545
2545
2544
2544

3

ลาดับ
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

ชื่อหนังสือ
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบล
(อบต.)
ความสามารถในการเล่าเรื่องของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ตามแนวทางการพัฒนาฯ
ผลกระทบของสื่อมวลชนทีมผี ลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฯ
ผลการส่งเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ทดแทนการใช้ปลาป่นฯ
การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสภาประจ้าสถาบัน รภ. เลย ในช่วงระยะปี
พ.ศ.2538-2545
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดบริการด้านต่างๆของ
โรงเรียนสาธิตฯ
แมงตับเต่าไทเลย
การตรวจหาสาร3-Monochloropropane-1,2-diol(MCPD)ฯ
ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
สภาพการจัดการสอนการเรียนการฝึกหัดครูเกษตรใน รภ.เลย
การด้าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนตามบทบาทหน้าที่
หลักขององค์กรบริหารส่วนต้าบลฯ
การสร้างชุดการเรียนเรื่อง “การพิสูจน์ในวิชาคณิตศาสตร์” ส้าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ รภ. เลย
รายงานการวิจยั ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์กลุม่ อาชีพ ต.นาซ่าว อ.
เชียงคาน จังหวัดเลย
การศึกษาความหลากหลายชนิดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของผลไม้ในจังหวัดเลย
สภาพการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขต จังหวัดเลย
สภาพและแนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชากรณีศึกษา รภ.
เลย
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มตี ่อพฤติกรรมของ น.ศ.ใน รภ.เลย
ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชน จังหวัดเลย
การวิจัยพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การประเมินกิจกรรมหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏ
เลยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ระยะ ที่1)
ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ตามแนว
การพัฒนาภาษาแบบธรรมชาติทสี่ ง่ ผลต่อความสนใจในการอ่านและการเขียนของ
เด็กปฐมวัย
รายงานการวิจยั เรื่อง ความต้องการการบริการด้านการออกก้าลังกายของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏเลย
ส้ารวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลย ของ
นักเรียนในจังหวัดเลย และขอนแก่น
รายงานการประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544

ผู้แต่ง
ผศ.รัตวัลย์ วจนรจนา

ปีที่แต่ง
2544

อ.อุบล เวียงสมุทรและคณะ

2545

อ.ประยุทธ วรรณอุดม
อ.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์

2544
2544
2545

อ.มัณฑนา อินทุสมิตและคณะ

2545

อ.สุริยา บรรพลา
อ.ปานฤทัย พุทธทองศรี
ผศ.ดร. ภัทรธิรา ผลงาม

2544
2545
2545

อ.สุจารี ชูจันทร์
ผศ.รัตวัลย์ วจนรจนา

2543
2543

รศ.อาภารัตน์ สารทัศนานันท์

2544

อ.รัตนา แสงสว่าง

2545

อ.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ
คณะ
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
อ.พงษ์เดช สารการ

2543

อ.ประยุทธ วรรณอุดม
ผศ. ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
ผศ. สุทิน สุขคง

2544
2541
2545

ผศ. ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ

2546
2546

อุบล เวียงสมุทร

2545

นพพร แก้วมาก

2544

ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์

2546

ส้านักวิจัยและคณะครุศาสตร์

2547

4

2542
2543

ลาดับ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

ชื่อหนังสือ
รายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของคณาจารย์ รภ.เลย
ประจ้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
รายงานผลการด้าเนินโครงการการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
: การแปรรูปพริก
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
บทสรุปส้าหรับผู้บริหารและคู่มือการสร้างระบบการให้รางวัลและการลงโทษใน
ระบบราชการ
บทคัดย่องานวิจัยอาจารย์สถาบันราชภัฏเลย 2544-2547
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมือง
รายงานผลการด้าเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
รายงานการวิจยั เรื่อง บทบาทของชุมชนร้านค้าบริเวณสถาบันราชภัฏเลยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา
รายงานการวิจยั การศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดเลยและจังหวัด
ขอนแก่น
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน
รายงานการวิจยั การศึกษาประสิทธิภาพของวิชาพื้นฐานสุนทรียภาพของชีวิตของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
เสริมการบริหารจัดการทีด่ ีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รายงานการวิจยั เรื่อง ความต้องการพัฒนาความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
ผู้น้าท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
รายงานการวิจยั โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทของชุมชนร้านค้าบริเวณสถาบันราชภัฏเลยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา
รายงานการวิจยั ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องที่มาของโขน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง โทษของการลงโทษในกฎหมายตราสามดวง
รายงานการวิจยั เรื่อง งานเขียนบันเทิงคดีของไทย
รายงานการวิจยั เรื่อง หมอล้าเรื่อง
งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรการ
บริหารส่วนต้าบล เพื่อแก้ปัญญาหาความยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเพิ่ม อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่องเจตคติและความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ที่ได้มาเยือนประเทศไทย :กรณีศึกษาในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั การสร้างฐานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
เลย เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในอ่างเก็บน้้าหมาน
ตอนบนโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการงานวิจัยสถาบันราชภัฏเลย
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ผู้แต่ง
ส้านักวิจัย รภ.เลย

ปีที่แต่ง
2546

ผศ. ดร. ภัทรธิรา ผลงาม

2547

ฝ่ายเลขานุการส้านักงานอธิการบดี

2545
2546

ส้านักวิจัย รภ.เลย
ส้านักงานโครงการ พวส. ส้านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ
วิชัย เติมสายทอง
ส้านักงานบัณฑิตศึกษา รภ.เลย

2547
2546

นฤมล ปัญญาวชิโรภาส

2545

รัตนา แสงสว่าง
สมยงค์ สีขาว
คณะมนุษศาสตร์ ฯ รภ.เลย
เชิดเกียรติ กุลบุตร

2545

ผศ. เสาวภา สุขประเสริฐ และคณะ

2547

สุขมุ พรมเมืองคุณ

2546

ผศ. รัตนา แสงสว่าง
นฤมล ปัญญาวชิโรภาส

2547
2545

ชมพูนาฏ ชมภูพันธ์

2545

รศ.ชาคริต อนันทราวัน
พยุงพร นนทวิศรุต
สังคม พรหมศิริ
ผศ. วัชรินทร์ สายสาระ และคณะ

2547
2544
2545
2547

ดร.ประกอบ ผลงาม
ผศ. ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
ผศ.รัตนา แสงสว่าง

2545

กิตติพงษ์ ชูจิตร์

2546

ดร. สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ และคณะ

2546

2544
-

2546
2547

2548
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ลาดับ
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

ชื่อหนังสือ
รายงานวิจัย การตรวจหาสารไฟโตเอสโตรเจน (ไอโซฟลาโวน)ในกระชายด้าใน
เขตพื้นที่จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั การศึกษาอิทธิพลของชนิดและระดับน้้ามันพืชต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน
รายงานการวิจยั บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์กรบริหารส่วนต้าบล
จังหวัดเลยตามความคิดเห็นของประธานและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนต้าบล
(อบต.)
รายงานการวิจยั เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองพันธุ์ตักหงาย
โดวิธีคัดเลือกพันธุ์หมู่
รายงานการวิจยั เรื่อง การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องสมุนไพร
ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านนาโคก ต้าบลศรีสองรัก อ้าเภอเมือง จังหวัด
เลย
รายงานการวิจยั ผลของน้้าสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกับ
วิถีชีวิติของประชาชนในเขตป่าดงขุนแคน ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง้ม และป่าลาด
ค่าง ต้าบลกกดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั การศึกษาผลของน้้าสกัดชีวภาพต่อการป้องกันโรคแอนแทรคโนส
ในองุ่นสาเหตุจากเชื้อรา
รายงานการวิจยั ศึกษาคุณภาพไวน์พื้นบ้านจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตงไทย และการจัดการของเสียจาก
การแปรรูปแตงไทย
รายงานการวิจยั เรื่อง อิทธิพลการตัดแต่งดอก ต่อคุณภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมบรอคโคลี-่ คะน้า ในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมเี ดียวิชาการ
ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เรื่อง หลักการถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
รายงานการวิจยั ผลของการจัดกิจกรรมหลังการฟังนิทานโดยเล่าเรือ่ งนิทานใน
รูปแบบการวาดแผนที่แบบกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
รายงานวิจัย โครงการการวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : กรณีศึกษาการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น กลุ่มโรงเรียนภูผาม่าน
รายงานการวิจยั การศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น
ภูกระดึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายด้าให้มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับ
การวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุม่ ออร์โนฟอสเฟตในผักและ
ผลไม้ในเขตอ้าเภอเมืองเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการวางแผนพัฒนา
องค์กรบริหารส่วนต้าบล (แผนพัฒนาประจ้าปี) : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
ต้าบลปากปวน อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ผู้แต่ง
ปานฤทัย พุทธทองศรี

ปีที่แต่ง
2547

สุภาวดี ส้าราญ

2545

สุจารี แก้วคง

2545

วิชัย เติมสายทอง

2544

สุจารี แก้วคง และคณะ

2547

พัชรี ปัญญานาค
ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
นางนันทิวา พลพินิจ

2545
2545

รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และ
คณะ

2547

เสนีย์ ยิ่งประเสริฐชัย

2547

อ. โสภา ธงศิลา
อ. วินัย สุตันตั้งใจ
อ. มณีรตั น์ สุตันตั้งใจ
มยุรี สักทอง

2545
2545

อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ

2547

นิรัตน์ กรองสะอาด

2545

ดร.ภัทราพร เกษสังข์ และคณะ

2547

ส้านักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
และคณะ
ธนาธิป รักศิลป์

2547

ผศ.วัชรินทร์ ส่ายสาระ
อ.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

2546

2546
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2545
2547

ลาดับ
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

ชื่อหนังสือ
รายงานการวิจยั โครงการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผา้ ทอกลุ่มทอผ้า
บ้านก้างปลาต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องที่มาของโขน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่องอิทธิพลของการตัดแต่งดอกต่อคุณภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมบรอคโคลี-่ คะน้า ในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่องการติดตามคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทีส่ ้าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2545-2546
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา / ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บา้ น 1 ชุมชน (SML)ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัด
หนองบัวล้าภู
รายงานการวิจยั เรื่องการติดตามคุณภาพของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทีส่ ้าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2544-2545
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและหลักสูตร
มหาบัณฑิต
ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550)
การเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแหล่ง โบราญคดีบ้านหนอง
บัว ต้าบลภูหอ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏเลย
กิจกรรมนิเทศการทางวิชาการ 30 ปี สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง
ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล และ
คณะ
ชมพูนาฏ ชมพูพันธ์

ปีที่แต่ง
2547

มยุรี สักทอง

2547

ส้านักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

2547

ส้านักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันราชภัฏเลย
ส้านักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ส้านักศิลปกรรมและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏเลย
ส้านักงานโครงการ พวส. ส้านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏเลย
ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อุดมศึกษาสู่ปวงชนสร้างประสิทธิผลการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษ ผศ. ดร. กฤษณา ยอดมงคล
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ดร. กอบกาญจน์ กับตผล
สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน การจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ้าปี 2546 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2546
สถาบันราชภัฏเลย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจ้าการให้ได้รับวุฒิ
ส้านักวิจัยและบริการวิชาการ
ปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547
การวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ส้านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ชุมชนเมืองจังหวัดเลย
ราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต้าบลใน สุจารี แก้วคง
จังหวัดเลยตามความเห็นของประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
รายงานการวิจยั เรื่องการติดตามและพัฒนาครู ผู้บริหารประจ้าการให้รับวุฒิ
รศ. อาภรณ์รตั น์ สารทัศนานันท์ และ
ปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ใน คณะ
ปีงบประมาณ 2546
การศึกษาศักยภาพการผลิตเสาวรสในระบบเกษตรอุตสาหกรรม
มยุรี สักทอง
งานวิจัย เรื่อง การแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย
สุริยา บรรพลา
รายงานการวิจยั การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกระชายด้าจังหวัดเลย
รัตนา แสงสว่าง และคณะ
รายงานการประมวลผลข้อมูลคนเก่งชุมชน “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งความสามารถ
ส้านักวิจัยและบริการวิชาการ
พิเศษ” ของจังหวัดเลย
สถาบันราชภัฏเลย
รายงานการประมวลผลข้อมูลศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดเลย
ส้านักวิจัยและบริการวิชาการ
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2547

2548
2546
2547
2548
2546
2546
2546
2547
2547
2546
2547
2545
2545
2546
2542
2548
2546
2547
2547

ลาดับ
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง
ปีที่แต่ง
สถาบันราชภัฏเลย
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546
สถาบันราชภัฏเลย
วิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามส่งเสริมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รัตนา แสงสว่าง
2544
แห่งชาติ
สมยงค์ สีขาว
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน พุทธศักราช
นักศึกษาโตรงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์ 2546
2546
สร้างชุมชน
รายงานการวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่ ผศ.อานันท์ ผกากรอง และคณะ
จังหวัดเลย (ระยะที่ 1)
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏ ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ และคณะ
2546
เลยเพื่อการพัฒนา (ระยะที่ 1)
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สถาบันราชภัฏเลย
2546
สรรค์สร้างชุมชน พื้นที่ต้าบลปากตม อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การติดตามและประเมินผลพัฒนาครูและผู้บริหาร
รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานนท์ และ 2546
ประจ้าการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และประกาศนียบัตรทางการการ คณะ
การศึกษาในปีงบประมาณ 2546
รายงานสรุปโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเหลือจ่าย ประจ้าปี
พนิดา ตาสี
2547
งบประมาณ 2547 งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เครือข่าย
วรบรรณ ทิพรส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุไรรัตน์ ทองนิพง
รายงานการวิจยั เรื่อง ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชนจังหวัดเลย
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
2548
กบฏผู้มีบญ
ุ บ้านหนองหมากแก้ว
สุทิน สุขคง
2547
สรุปการด้าเนินงานโครงการเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์พื้นที่ปา่ ต้นน้้า
สถาบันวิจัยและพัฒนาชมรมอนุรกั ษ์
2548
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาคุณภาพไวน์พื้นบ้านจังหวัดเลย
โสภา ธงศิลา
2545
รายงานการวิจยั การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกระชายด้า จังหวัดเลย
รัตนา แสงสว่าง และคณะ
2546
การพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย ดร. พิรณ
ุ จันทวาส และคณะ
ราชภัฏเลย (โครงการต่อเนื่อง)
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริการการพัฒนาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วน ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
2548
ท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต้าบล จังหวัดเลย
การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้แก่กลุม่ /องค์กรชุมชนฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ สายสาระ 2547
และคณะ
การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดหน้าจากขมิ้นบ้านนา น.ส.พรกมล ระหาญนอก
2548
โคก ต้าบลศรีสองรัก อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อยกระดับคุณภาพของ
และคณะ
ผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการทีด่ ีในการผลิต
การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากกระดาษใช้แล้วในส้านักงาน
โสฬส ศรีหมื่นไวย
2546
ลักษณะภาษาในกฎหมายตราสามดวง
รองศาสตราจารย์ ชาคริต
2549
อนันทราวัน
รายงานการวิจยั เรื่องการติดตามสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีส่ ้าเร็จ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2548
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2546 - 2547
รายงานการวิจยั เรื่อง การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สา้ เร็จการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
2548
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2546-2547
รายงานการวิจยั เรื่อง สภาพกลไกและศักยภาพการบริหารจัดการ ในการแก้ไข
ผศ.สมพง ดุลยอนุกิจ
2546
ปัญหาความยากจนระดับจังหวัด : ศึกษากรณี จังหวัดเลย
และคณะ
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ลาดับ
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

ชื่อหนังสือ
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาศักยภาพกลุม่ คนจนให้สามารถสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเพิ่ม อ. ผาขาว จ.เลย
รายงานการวิจยั การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของพื้นที่
การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของท้องถิ่น
กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รายงานเรื่อง การวิจยั และพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภูมภิ าคอีสานตอนบน
รายงานการวิจยั โครงการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และการจัดระบบเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนสหกรณ์บ้านกลาง อ้าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบน
รายงานการวิจยั เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน
ชายแดนเชิงนิเวศแบบยั่งยืน
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์แบบของหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่สอดรับ
กับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รายงานการวิจยั การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งทุน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชายแดนลุ่ม
แม่น้าเหือง – โขง กรณีศึกษา แก่งคุดคู้ อ. เชียงคาน

ผู้แต่ง
ผศ. วัชรินทร์ สายสาระ
และคณะ

ปีที่แต่ง
2549

มัณฑนา อินทุสมิต
และคณะ

2549

น.ส. พรกมล ระหาญนอก
นายไทยโรจน์ พวงมณี
ผศ. ศศิธร ขันติธรางกูร
และคณะ
ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล

2549

ผศ. ณรงค์ สารทัศนานันท์

2546

อ.สุวารีย์ ศรีปูณะ และคณะ

2546

อ. อัญชลี โทกะนุช

2546

2548
2548

รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์
สารทัศรานันท์ และคณะ
สุวารีย์ ศรีปุณะ
มณีรตั น์ สุตันตั้งใจ
วินัย สุตันตั้งใจ
รายงานผลการวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การติดตามคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตทีส่ ้าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2545 -2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่องการติดตามสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส้าเร็จ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2546 - 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานผลการวิจยั ห้องสมุดมีชีวิต
ผศ. รัตนา แสงสว่าง
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อขอต้าแหน่งอาจารย์ 3
ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
วิทยาลัยครูเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส้าหรับ
ดร.ภัทรริรา ผลงาม และคณะ
เด็กปฐมวัย
รายงานโครงการศึกษาแม่น้าเลย
คณะกรรมการโครงการศึกษาแม่นา้
เลยสถาบันราชภัฏเลย
โครงการปฏิรูปการฝึกหัดครู พ.ศ. 2540 - 2544
คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย
เค้าโครงการวิจัย
ส้านักวิจัย สถาบันราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับความรู้เกีย่ วกับโรคเอดส์ความ
ผศ.ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
ตระหนักในบทบาทชายหญิงต่อโรคเอดส์ พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมป้องกัน
การติดเชื้อเอดส์ของหญิงขายบริการในจังหวัดเลย
รายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย
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2549
2548
2548
2547
2548
2549
2534
2545
2539
2539
2545
2545

ลาดับ
252
253
254

ชื่อหนังสือ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ
สรุปผลการสังเคราะห์สารนิพนธ์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพทางวิชาการ
สมบัตเิ มืองเลย

255
256
257

การเขียนผลงานทางวิชาการ
การประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแผนพัฒนาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2536 - 2539
การประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรูส้ ู่ความเป็นเลิศของผูเ้ รียนและชุมชน

258
259

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอาฮี-เมืองหมอ
การจัดการเอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านกลาง ต้าบลปากชม อ้าเภอเชียงคานจังหวัดเลย

260

รายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ม.ราช
ภัฎเลย ภาค กศ.บป. ประจ้าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2548
การติดตามสถานภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฎ
เลย ปีการศึกษา 2547 -2548
รายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการด้วยระบบ 5ส. ประจ้าปีงบประมาณ 2549
วารสารวิจัยและพัฒนา
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามค้ารับรองการปฏิบัตริ าชการ
(รอบเดือน ประจ้าปีงบประมาณ 2549)
การติดตามผลของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎเลย ประจ้าปี
งบประมาณ 2549
การติดตามผลของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ม.ราช
ภัฎเลย ประจ้าปีงบประมาณ 2549
การศึกษาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของผลไม้ท้องถิ่นในเขต
ต้าบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น เรื่องคุณภาพน้้าในแม่น้าเลยทางเคมี ชื่อวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
การดูดซับทองแดงทางชีวภาพออกจากสารละลายด้วยกากองุ่น (Biosorption of
Copper ions from aqueous solution by grape waste)
ไผ่กับวิถีชุมชนชาวเลย กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าว
บ้านนาอ้อ ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของ
ปลานิลเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้ตม้ บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพ บ้านอาฮี อ.ท่าลี่
จ.เลย
ข้อเสนอด้านเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สรุปผลการด้าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและทองถิ่นตามแนวพระราชด้าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันราชภัฏเลย
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ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

สถาบันราชภัฏเลย
สถาบันราชภัฏเลย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลยส้านักศิลปะ
และวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเลย
ศูนย์วิจัยและบริการ วิทยาลัยครูเลย
รภ. เลย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ดร.ปราณี สิทธิพรหม
ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์
และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2540
2541
2530
2535
2548
2548
2548
2549

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2549

ส้านักประกันคุณภาพการศึกษา

2549

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2549
2548

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2549

คณะครุศาสตร์

2549

ดร.รัชฏาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์และ
คณะ
อ.กิตติพงษ์ ชูจิตร
และคณะ
อ.ภาณุมาศ พรหมเทศ
และคณะ
อาจารย์นฤมล ปัญญาวชิโรภาส

2548

สุภาวดี ส้าราญ

2547

ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์และคณะ

2549

2548
2548
2549

ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
2548
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้าง
2549
ความเข้มแข็งของชุมชนและทองถิ่นตาม
แนวพระราชด้าริ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว สถาบันราชภัฏเลย
10

ลาดับ
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ชื่อหนังสือ
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีการศึกษา 2542 และ 2543 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมเี ดีย วิชาการถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร เรื่องหลักการถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนากระบวนการหมักและบ่มสุราแช่พื้นบ้านด้วย
วิทยาศาสตร์และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
รายงานการวิจยั การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้้าห้วยน้้าหมาน ต้าบลน้้า
หมาน อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้นของ สมุนไพรไผ่ร้อยกอ ในเขตจังหวัดเลย :
กรณีศึกษาการขับและการดูดซับสารฆ่าแมลงคาร์บาริล และโลหะหนักทาง
ปัสสาวะ
การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้นของสมุทรไพรไผ่ร้อยกอ ในเขตจังหวัดเลย :
กรณีศึกษาการขับและการดูดซับสารฆ่าแมลงคาร์บาริล และโลหะหนักทาง
ปัสสาวะ
รายงานผลโครงการหนึ่งอ้าเภอหนึ่งโรงปุ๋ย (การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงอัดเมล็ด)
ผลการประเมินความพึงพอใจ “งานราชภัฏเลย วิชาการ ๕๐ เทิดไท้ ๘๐
พรรษา องค์ราชันย์” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2550
รายงานการวิจยั โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการประสานข้อมูลและเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย
รายงานผลโครงการหนึ่งอ้าเภอหนึ่งโรงปุ๋ย การส้ารวจความความพร้อมของกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการหนึ่งอ้าเภอหนึ่งโรงปุ๋ย
รายงานผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
อาฮี อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
รายงานผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
นาดี อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายงานการวิจัยเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเลยสมัยอิทธิพลล้านช้างและ
สยาม”
รายงานการวิจัย เรื่อ ง “การพั ฒนาอาชีพศิ ลปหั ตถกรรมหน้า กากผีตาโขนของ
ชุมชน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพือ่ พัฒนา
อาชีพเสริมและน้าไปสู่การผลิตและจ้าหน่ายสินค้า หนึ่งต้าบลผลิตภัณฑ์”
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รายงานการวิจยั เรื่อง “การจัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณลุ่มน้้าเลยตอนบน”
โครงการวิจัยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จังหวัดเลย
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
LRU around

294

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ต่อ

ผู้แต่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ

ปีที่แต่ง
25422543
2547

วินัย สุตันตั้งใจ และคณะ

2547

ผศ. ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

2549

ปานฤทัย พุทธทองศรี

2550

ปานฤทัย พุทธทองศรี

2550

คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2550

พรกมล ระหาญนอก และคณะ

2549

คลิ นิก เทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราช
ภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์ฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ดนุพล ไชยสินธุ์

2550

ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต

2545

วินัย สุตันตั้งใจ
โสภา ธงศิลา
มณีรตั น์ สุตันตั้งใจ
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
และคณะ
สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ส้านักประชาสัมพันธ์และประสานงาน
ชุมชน
อาจารย์กิตติ ตันเมืองปักและคณะ

2548
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ลาดับ
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ชื่อหนังสือ
จ้านวนเม็ดเลือด (Haemocytes) ของแมลงวันผลไม้
รายงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากผ้าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายงานผลการด้าเนินงานส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีงบประมาณ
2550 ตุลาคม2549-กันยายน2550
ทฤษฎีเพื่อวิจารณ์ผลงานศิลปะ : ทัศนศิลป์
รายงานการวิจยั เรื่อง “อาถรรพ์และไสยเวทในกฎหมายตราสามดวง”
รายงานการวิจยั “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ :
กรณีศึกษาในกลุม่ ดอกฝ้าย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง “การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้ Genetic
Algorithms (Flexible Automated Course Timetabling Using Genetic
Algorithms”
ชีวิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

เตือนใจ ศิริพาหนะกุลและคณะ
ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไทยโรจน์ พวงมณี
รศ.ชาคริต อนันทราวัน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

2549
2550
25492550
2549
2551
2550

กฤษณา บุตรปาละ

2550

อาจารย์วณ
ี า พรหมเทศ

2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ
สุขสมบูรณ์
วรพรรณ ภูวิจารย์

2550

รายงานการวิจยั เรื่อง “ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อ้าเภอนา
แห้ว จังหวัดเลย”
รายงานโครงการวิจัย WINDOW II ชุดโครงการ “กลไกคลังสมองติดพื้นที่ทางการ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
ท่องเที่ยว (T-PUS)” เรื่อง “การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวอ้าเภอ
เมือง จังหวัดเลย เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
รายงานโครงการวิจัย WINDOW II ชุดโครงการ “กลไกคลังสมองติดพื้นที่ทางการ พรกมล ระหาญนอกและคณะ
ท่องเที่ยว (T-PUS)” เรื่อง “การศึกษาศักยภาพ ความเข้าใจและทัศคติด้านการ
ท่องเที่ยว ของภาคีในพื้นที่อ้าเภอเรือ จังหวัดเลย
ศึกษาศักยภาพและก้าหนดแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดเลย รองศาสตราจารย์ชัชจริยา ใบลี และ
คณะ
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นารู ปแบบการจั ด การศึ กษาโดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธราง
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต้าบล เขต กูร และคณะ
จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของน้้าปรุงรสผักสะท้อน สุภาวดี ส้าราญ
โดยใช้ระดับและวิธีการเตรียมวัตถุดิบที่แตกต่างกัน
รายงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐาน
วีณา พรหมเทศ
ข้อมูลอุดมศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง สภาพการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยใน ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
รอบ 75 ปี (พ.ศ. 2476-พ.ศ. 2550)
รายงานการวิจัย เรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน้้าผึ้งเดือนห้า
ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับปัญหาในกระบวนการบริหาร
มาณพ ประวาลลัญฉกร
งบประมาณของเทศบาลเมืองเลย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการวิจัย การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหยวกกล้วยโดยยีสต์ด้วยวิธีการ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
หมักแบบกะ
รายงานประจ้าปี 2550
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์จ้านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2550
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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2545
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2550
2551
2550
2550
2550

ลาดับ
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

ชื่อหนังสือ
การพัฒนาเฉดสีจากกระชายด้าส้าหรับการย้อมผ้า
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลหนามแท่ง
รายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาค กศ.บป. ประจ้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2550
รายงานการวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรทีไ่ ด้มาตรฐาน :
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จ้ากัด อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนกับความผูกพันต่อ
โรงเรียนตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง การใช้เทคโนโลยีนิเวศในการจัดการอนุรักษ์คา้ งคาวถ้้าผายา
ต้าบลนาดอกค้า อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วย
หวาย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2
รายงานการวิจยั เรื่อง ภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ข้อเสนอเชิงนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
การประเมินโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเลย ปีการศึกษา
2550 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยใช้รูปแบบประเมินซี
โป
รายงานการวิจยั เรื่อง “การสังเคราะห์พหุผลึกและศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์
เชิงทฤษฎีของ In2 Ie3”
การวิจัยและพัฒนา Courseware ทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ท้าสัญญาซื้อขายพืชเกษตร
ระหว่างจังหวัดเลยประเทศไทย และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP :
กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านนาด้วง อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ชุมชนต้นแบบโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนุภาคลุ่มน้า้
โขง : กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

ผู้แต่ง
ปานฤทัย พุทธทองศรี และคณะ
บุษบาวดี ดุลยอนุกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ปีที่แต่ง
2550
2550
2551

กฤษดา ดีวัน

2551

ชูเกียรติ งานไว

2551

สุมาลา งานไว

2551

รัตน์ติกรณ์ อาจแก้ว

2551

กนกวรรณ เหง้าวิชัย

2551

พีรพงษ์ แสงสว่าง

2551

มยุรี ยลสุข

2551

สมสะนิด วงค้าจัน

2551

สุขกงแสง ไชยะเลิศ

2551

พระวิระพงศ์ คุณประทุม

2551

วีระศักดิ์ ซอมขุนทด

2551

ชมพูนาฏ ชมภูพันธ์

2550

อารีวรรณ์ บังเกิด

2551

ชมพูนุท ธีราวิทย์

2550

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

2551

ประมุข ศรีชัยวงษ์

2551
13

ลาดับ
336
337
338
339
340
341
342

343
344
345
346
347
348
349
350
301
302
303
304
305
306

ชื่อหนังสือ
รายงานการวิจยั เรื่อง “เปรียบเทียบท่าฟ้อนร้าไทย-ลาว : กรณีพระ-นาง”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยนิทานพื้นบ้าน
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การเพิ่มก้าลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู สังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 โดยการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษากลุ่มคุณภาพหาดนาแห้ว”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายยางพารา
ของเกษตรกร ต้าบลโคกก่อง อ้าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การใช้น้าส้มสายชูจากน้้ามะพร้าวเป็นสารช่วยให้ยางจับตัว
ส้าหรับการผลิตยางแผ่น”
รายงานการวิจัยเรื่อง ตอนที่ 1 “การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ยืดอายุการเก็บมะพร้าวแก้ว” และตอนที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาถ่านกัมมันต์จาก
กะลามะพร้าวที่เหลือจากการท้ามะพร้าวแก้ว ” ภายใต้โครงการ การพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว และการ
จัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต
รายงานการวิจั ย “การละเล่นแห่ต้นดอกไม้ บ้า นอาฮี ต้าบลอาฮี อ้า เภอท่า ลี่
จังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อ
แบคทีเรียของน้้าผึ้งบางชนิดที่ผลิตและเก็บในเขตจังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การส้ารวจชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานภูผา
ล้อม อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”
รายงานผล “การประเมินการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2550
รายงานผลการด้าเนินงานส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีงบประมาณ
2549
รายงานการวิจยั เรื่อง “การจัดการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มผลิตเมล็ดข้าว
ไร่บ้านน้้าเย็น ต้าบลกกสะท้อน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยกึ่งอัตโนมัตสิ ้าหรับการเพาะ
เห็ด”
รายงานการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดเลย”
รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความหวังของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
ศึกษาศักยภาพและก้าหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา
โครงการวิจัย การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ต้าบลนาดินด้า
อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานผลการส้ า รวจ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาค กศ.บป. ประจ้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส้าเร็จ
การศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549

ผู้แต่ง
ผศ.สุริยา บรรพลา
วรพรรณ ทิพรส และคณะ

ปีที่แต่ง
2551
2551

ภควดี ศิริหล้าและคณะ

2550

ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์

2550

สุวิทย์ นามบุญเรือง

2551

มณีรตั น์ และ วินัย สุตันตั้งใจ

2551

มณีรตั น์ สุตันตั้งใจ
วินัย สุตันตั้งใจ
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สุวิมล โชคชัยสวัสดี
โสภา ธงศิลา
ผศ.สังคม พรหมศิริ

2550

วินัย สุตันตั้งใจ และคณะ

2551

อาจารย์พรพิมล โคตรนรินทร์
อาจารย์กิตติ ตันเมืองปัก
ว่าที่ ร.ต.หญิงรุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน

2549

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม

2550

สุพรรณี ชัยพิพัฒน์

2551

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

2550

พรกมล ระหาญนอก
อัญชลี โกกะนุช

2551
2550

อ.สันทัด ใบลี และคณะ
อ.สมยงค์ สีขาว และคณะ

2550
2550

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2551

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2549

2551

14

2551

2549

ลาดับ
307

322

ชื่อหนังสือ
รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส้าเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2550
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการใหม่
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
กรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินราช
พัสดุ เขตชุมชนเทศบาลต้าบลเชียงคาน
รายงานการวิจัยเรื่อง สมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
และเขต 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการด้าเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
รายงานผลการด้าเนินงาน ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปี 2551 ตุลาคมกันยายน 2551
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ท้ า
กิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัต กรรมการจั ดการระบบคุณภาพงานวิจั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
คณิ ต ศาสตร์ ของนั กเรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาในสถานศึ ก ษาสั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาเลย เขต 1
รายงานการวิจัยเรื่อง ความเข้าใจ การยอมรับ และการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส้าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด ท้ า คลั ง ศั พ ท์ ภ าษาไทยถิ่ น เลยจากเรื่ อ งเล่ า :
กรณีศึกษา ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานการวิ จัย เรื่อ ง การจัด การความรู้ห้ องสมุด ชุม ชนเคลื่ อนที่ข ององค์ การ
บริหารส่วนต้าบลศรีฐาน อ้าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
รายงานการวิจัยเรื่อง การส้ารวจทรัพยากรกรท่องเที่ยวในเขตต้าบลชัยพฤกษ์
อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

323

คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย

324

คู่มือการผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะมูลฝอย

325

คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

รศ.ชัชจริยา ใบลี
และคณะ
ภาสกร สุระชัยปัญญา

2551

นิพิษฐ์ มาลา

2551

กองกลาง
ส้านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภักเลย
ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาววรางคณา กันประชา คณะ
ครุศาสตร์
ผศ.ฐาปนีย์ พสิษฐ์เนาวกุล
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
รศ.ชัชจริยา ใบลี

2550

2550

25502551
2551
2550
2551

รศ.อาภรรัตน์ สารทัศนานันท์ และ
คณะ

2551

ผศ.วสันต์ ใจเย็น

2551

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัชรินทร์ ดวงศรี

2551

รศ.รัตนา แสงสว่าง

2552

สัญชัย เกียรติทรงชัย

2550

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ย
15

2549

2551

2549
2549
2549

ลาดับ
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

336
337
338
339
340
341
342
343
344

ชื่อหนังสือ
คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ
คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาค กศ.บป.
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คู่มืออาจารย์ระเบียนและแนวปฏิบัติงานวิชาการ
รายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์โครงการ
จัดการศึกษาส้าหรับบุคคลกรประจ้าการ
รายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์โครงการ
จัดการศึกษาส้าหรับบุคคลกรประจ้าการ
รายงานการวิจยั เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และความต้อง
การสื่อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน องค์การบริหารส่วนต้าบล
ชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
ผู้ต้องขังเรือนจ้าจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวัดชุมชน : กรณีศึกษา
ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความหลากชนิดของราน้้าจาก
แหล่งน้้าธรรมชาติในต้าบลเมืองหมู่ที่ 11 และ 12 และต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง
จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินการสอนอาจารย์ระบบ On-Line ของนักศึกษาภาคปกติ
ประจ้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานการวิจยั เรื่อง ความหลากหลายชนิดผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานน้้าตก
ห้วยเลา อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ศึกษาสภาพปัญหาละความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นบ้าน กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านก้างปลา เขตต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ในเขตต้าบล
ชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนมุสลิม บ้านยุกกง หมู่ 4 ต้าบล
กระเสาะ อ้าเภอมาย จังหวัดปัตตานี
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ครูผสู้ อนในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สังกัดส้านักงานพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ส้าหรับนักเรียนชั้น

ผู้แต่ง
ปีที่แต่ง
อินทรีย์จากขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2552
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
2552
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม พรมเมืองคุณ 2552
กนิษฐา แสนสมบัติ

2551

รองศาสตราจารย์นัยนา อรรจนาทร

2551

อาจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาภรณ์
เบญจวัฒนานนท์ อาจารย์พรพิมล
โคตรนรินทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
กิตติ ตันเมืองปัก

2549

จารุพร มีทรัพย์ทอง

2550

วรินร์ธร โตพันธ์

2550

พันเอกสุวรรณ เชิดฉาย

2551

ปิยะนุช ฉิมพา

2551

วนิดา น้อยมะลิวัน

2551

ชุติมา สาลีสี

2551

หอมไกร มีมะจ้า

2551
16

2552
2551

ลาดับ
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

ชื่อหนังสือ
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเพียซ้าพุวิทยา ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เลย เขต 1
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเลย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 1
การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนบ้านโนลาน อ้าเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รายงานประจ้าปี 2551
การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด
เลย สังกัดกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาปริมาณเนื้อยางพาราจังหวัดเลยและจังหวัด
หนองบัวล้าภู
การวิเคราะห์หาความจ้าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห้งชาติภู
สวนทราย อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของ
ผู้เรียน เรื่อง โขนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยสถานการณ์การ
เรียน 3 ลักษณะ
รายงานการวิจยั เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมในการผลิต
ซีเมนต์บล็อคเพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
รายงานการวิจยั เรื่อง สุนทรียศาสตร์ในผลงานศิลปกรรม วัดศรีสตั ตนาค บ้าน
ก้างปลา ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานกรวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคพืน้ เมือง ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์โครงการ
จัดการศึกษาส้าหรับบุคลากรประจ้าการ (กศ.บป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจ้าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551
การจัดการความขัดแย้งของชุมชน : การใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของผู้น้าชุมชน ต้าบลนาดินด้า อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดสมบัตเิ ทอร์มออิเล็กทริก
รายงานการวิจยั เรื่อง ศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรื่อง ศึกษารูปแบบและสถานภาพการฟ้อนพื้นบ้าน
โบราณไทด้า บ้านนาป่าหนาด ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายงานผลการประเมินการสอนอาจารย์ระบบ On-Line ของนักศึกษาภาคปกติ
ประจ้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
รายงานผลการประเมินพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา
2550-2551 วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2552
รายงานผลการประเมินการจัดงานท้าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ้าปี 2552 วันที่
29-30 ตุลาคม 2552

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

เอกศิลป์ สิงห์เสนา

2551

ศิรินทิพย์ ชาติพหล

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิตติกา ศรีโบราณ

2552
2552

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง และคณะ

2551

อัญชลี โกกะนุช

2551

กิตติ ตันเมืองปัก

2551

ชมพูนาฏ ชมภูพันธ์

2550

ไพศาล ศุภรัตนกุล

2552

ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

2552

สมนึก ทองเพ็ชร

2551

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

2550

รศ.ชัชจริยา ใบลี

2551

ผศ.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

2552
2551

ผศ.สังคม พรหมศิริ

2551

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552
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2552
2552

ลาดับ
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

ชื่อหนังสือ
รายงานผลการประเมินการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2552 วันที่
24 กันยายน 2552
รายงานการวิจยั เรื่อง การติดตามภาวการณ์มีงานท้าของนักศึกษา สาขาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2552
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เมษายนมิถุนายน 2552
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคมมีนาคม 2552
รายงานผลการส้ารวจ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนอาจารย์โครงการจัด
การศึกษาส้าหรับบุคลากรประจ้าการ (กศ.บป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีนักศึกษาภาควิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช
ในพื้นที่ชุมน้้าที่ที่สร้างขึ้น บริเวณลุ่มน้้าเลย จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช
ในพื้นที่ชุมน้้าที่ที่สร้างขึ้น บริเวณลุ่มน้้าเลย จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การประมาณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ของจังหวัดเลย ด้วย
พารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยา
รายงานการวิจยั เรื่อง สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจยั มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าและผลที่มีต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชากรบริเวณอ่างเก็บน้า้ 6 แห่ง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท่อผ้าของกลุ่มสตรีทอ
ผ้า : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าบาติกของนักศึกษา
สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่เกีย่ วข้องต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปริญญาโทกรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รภ.เลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ
หมู่บ้านหินสอ อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การประมาณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ของจังหวัดเลยด้วย
พารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยา
รายงานวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า
รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการบันทึกโน๊ตลายพื้นบ้านอีสานเป็นทางขิม
รายงานการวิจยั เรื่อง ผลของอีเอ็ม(EM)ที่มีต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
รายงานการวิจยั เรื่อง ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
รายงานการวิจยั เรื่อง คุณภาพชีวิตครู สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
เลย

ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ดร.กัลยา ค้าลือ

ปีที่แต่ง
2552

ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

2550

ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

2550

สุรจิตร์ พระเมือง

2548

สะไกร โสมาศรี

2551

รศ.ชัชจริยา ใบลี และคณะ

2551

ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

2550

พรพิธ พัฒนกุล

2550

ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

2552

กฤษณา ยอดมงคล

2552

กิตติ ตันเมืองปัก
และ คณะ
สุรจิตร์ พระเมือง

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาศสุภา เพชรรักษ์
สมถวิล ศิรินันท์พร
พงษ์เทพ บุญเรือง

2552
2552
2547
2551

ดร.วาสนา ดิษฐพรม และ คณะ

2552

ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

2550

2552
2552
2552
2552
2552

2548
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ลาดับ
388
389
390

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

ชื่อหนังสือ
รายงานการวิจยั เรื่อง แนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองค้าในเขตต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพหัตถกรรมดินเผา
พื้นบ้าน
รายงานการวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียน วิชาศิลปะการแสดง เรื่อง ประเภทของระบ้า ร้า ฟ้อนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
รายงานการวิจยั เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์โครงการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาค กศ.พ.)
รายงานการวิจยั เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
รายงานการวิจยั เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
รายงานการวิจยั เรื่อง การจัดเวทีระดมความคิดเห็นกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองจังหวัดขอนแก่น
รายงานการวิจยั เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ้าปีการศึกษา
2550
รายงานการวิจยั เรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส้าฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยวิเคราะห์พหุระดับ
รายงานการวิจยั เรื่อง การประเมินการจัดการเรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอล ชั้น
ประถมศึกษาปีท6ี่ โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง การประเมินความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาครูผสู้ อนด้าน
การจัดการเรียนรู้คดิ วิเคราะห์ โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต
1
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส้าฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง การประชุมราชภัฏเลยวิชาการ “การปฏิรปู การศึกษา การ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม” เล่ม 1
รายงานการวิจยั เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาน้้าและโรงเรียนบ้านเพียซ้า
พุวิทยาส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การทักษะ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโปร่งสัง ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รายงานผลการส้ารวจ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาค กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจั ยเรื่อ ง การบริ หารจั ด การคุ ณภาพการบริ หารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถยุบรวมและล้มเลิก : กรณีศึกษา โรงเรียน A สังกัด

ผู้แต่ง
ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

ปีที่แต่ง
2552

ณัฏฐ์วุฒิ พีบขุนทด และ คณะ

2552

สรินทร คุ้มเขต

2551

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2553

มณีรตั น์ หว่างจิต

2551

ปริญญา จิตรโคตร

2551

พิมพ์สมัย ราชโยธา

2550

จ้าลอง ราชโยธา

2550

วัชราภรณ์ เหตุเกษ

2551

วิษา ส้าราญใจ

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับ
ส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
วนิชา อุดค้าเที่ยง

2552

วิลาสินี ศักดา

2551

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

2553
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2552
2552
2553
2550

2551

2550

ลาดับ
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

422

423
424
425
426

ชื่อหนังสือ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน้าโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านหนองกุง ต้าบลหนองเรือ อ้าเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ้าลองเชิงสาเหตุในการวิเคราะห์ปัจจัยของ
การพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายงานการวิจัย ห้องสมุดผู้สูงอายุจังหวัดเลย Loei Elderly Library
รายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน
รายงานโครงการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบวี ดี โ อซี ดี กี ต าร์
คลาสสิคเพื่อสอนนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาและสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย
รายงานการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึ กษากรณีนักศึกษา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชดภัฏเลย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การดูดซึมธาตุเหล็กจาบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปเสริมธาตุเหล็ก ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
รายงานการวิจัย ระบบตรวจจับและประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่องาน
ด้านความปลอดภัย
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแบบแผนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ชุมชนลุ่มน้้าเลย
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ จั ย และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ชุ ม ชน :
กรณีศึกษาบ้านหนองบง อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
วารสารวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม – เมษายน)
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการบริโภคผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสมเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลส้าหรับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต : กรณีศึกษาคณะครุ
ศสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ร้าเดือยทดแทนร้าข้าวในอาหารต่อสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

สุทิน สุขคง

2552

ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

2552

รัตนา แสงสว่าง
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

2552
2553
2552

กัลยา ยศค้าลือ

2552

กัลยา ยศค้าลือ
ดร.สุพรรณี ศรีปญ
ั ญากร

2553
2551

สุทธิชาญ อุ่นทะวงษ์

2552

ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวัณณ
ศรีย์ และคณะ
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา คณะครุศาสตร์
นายโกเมนทร์ พร้อมจะบก
นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง (ปี 2554)
สัญชัย เกียรติทรงชัย
(ปี 2554)
อนุภูมิ ค้ายัง
(ปี 2554)

2552

นายสว่าง กุลวงษ์
ดร.ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร
ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี
นางสุธาสินี ครุฑธกะ (2554)
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ แรงจู งใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ณัฐภรณ์ นนทการ
ปริญญาตรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(ปี 2554)
รายงานการวิจัย เรื่อง เครื่องผสมน้้ายางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์
(ปี 2554)
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาแหล่ง ผศ.สุวิทย์ นามบุญเรือง
ท่องเที่ยว อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย
(ปี 2554)
รายงานการวิจัย เรื่อง จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเลย
วัชรินทร์ สินศิริ (ปี 2554)
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2554
2552
2552
2552

2553

2551
2552
2553
2550

ลาดับ
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

ชื่อหนังสือ
การวิจัยและพัฒนาแกนข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มใน
ครัวเรือน
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาวิธีการจัดการข้อมูลสูญหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นย้า
และอ้านาจการทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีอีเอ็มและสิสท์ไวส์ : เทคนิคมอนติคาร์โล
การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในแม่น้าเลย
การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ในน้้าด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส โดย
วิธีฟีนอล์ฟทาลีนที่ปรับปรุงใหม่
คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ความหลากหลายของสังคมมดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในเขตจังหวัดเลย
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและแนวทางพัฒนาการจ้าแนกเห็ด
มีพิษอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา : ต้าบลท่าลี่ อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ผู้แต่ง
นายไพศาล ศุภิรตั นกุล
(ปี 2554)
คมยุทธ ไชยวงษ์
(ปี 2554)
เชาว์ อินใย

ปีที่แต่ง
2554

รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ และคณะ
ผศ.กิตติพงษ์

2551
2551

2552
2552

ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
โยธิน สุริยพงศ์
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
การศึกษาสังคมของสัตว์หน้า ดินในพื้นที่ ชุ่มน้้าที่มนุ ษย์สร้างขึ้น (อ่างเก็บน้้า 6 ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
แห่ง) บริเวณลุ่มน้้าเลย จังหวัดเลย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน สาขาด้านการผลิตและการบริโภค นางค้าพัน อ่อนอุทัย บ้าน นฤมล ปัญญาวชิโรภาส
นาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การศึ กษาความคิ ดเห็น ของนั กศึกษาและอาจารย์ผู้ส อนต่อ หลักสู ตรสาขาวิชา อนุกูล นุ่นภูบาล
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ความพึงพอใจและสภาพที่ต้องการของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน พนิตศรี ศรีเชื้อ
การสอนระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี และจ้าแนกชนิดของแร่เหล็กจากพื้นที่ วันชาติ สุพรหมพิทักษ์
จังหวัดเลย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของ ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
สถานศึกษาในจังหวัดเลย
การค้านวณและการวัดสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารระบบ BSCCO
ประดิษฐ์ วิชัย
ทศวรรษ สีตะวัน
พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : กฤษณา ยอดมงคล
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้้าน้อยของเชื้อด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น ชลธิชา จินาพร
การวิเคราะห์คุณภาพน้้าดื่มและน้้าแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลย โดยการตรวจหาเชื้อ ชลธิชา จินาพร
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สมุนไพรในจังหวัดเลย
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติภู วราภรณ์ ใจน้อย
กระดึง
การวิ จัยและพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรของชุม ชนท้อ งถิ่น ส้า หรับการน้า เสนอ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ภาพลั ก ษณ์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การ
ท่องเที่ยวเขตเทศบาลต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการส้ารวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในหมู่บ้านหินสอ ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
องค์ประกอบและโครงสร้างของแร่ที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
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2551
2547
2551
2550
2552
2554
2550
2552
2551
2551
2554
2552
2552
2552
2552
2550
2553

ลาดับ
450
401
402
403

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

415
416
417
418
419

ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน คณะครุศาสตร์
2553)
การวิเคราะห์จ้านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
กองนโยบายและแผน
โครงการส้ารวจผู้มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดเลย
สนง.แรงงงานจังหวัดเลย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ละออ นนทะดี
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง กล้วยน้้าว้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้้าว้า ส้าหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นตาดซ้ อ ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา เขต 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร.สุรพงษ์ พันชะโก
สภาพปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว ม ในสื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ชนของ ประยุทธ วรรณอุดม
ประชาชนในเขตจังหวัดเลย
การค้านวณผลเฉลยเชิงสัญลักษณ์ของสมการ Fokker-Plank โดยระเบียบวิธีการ มนตรี ต่อวัฒนบุญ
ท้าซ้้าแปรผัน
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง ณัจฉรียา ค้ายัง
อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท้างานและการป้องกัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของระบบนิเวศป่าไม้ในเขตภูหลวง นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
จังหวัดเลย
นายกิตติ ตันเมืองปัก
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุรักษ์ พรหมโคตรค้า
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นบ้าน
ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์
การเตรี ย มฟิ ล์ ม บางด้ ว ยระบบแมกนิ ต รอนสปั ต เตอริ งแบบพั ล ส์ ดี ซี ส องขั้ ว ไม่ วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
สมมาตรจากเป้า Ca3Co4O9 และ CaMnO3
รูปแบบการพัฒนาครูในจังหวัดเลย ที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่มีวุฒิทางสาขาวิชา รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
คณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ หัวข้อเรื่อง สถาบันของรัฐ กานต์ธีรา นามวงศ์
และเอกชนผู้มีบทบาท อิทธิพลต่อจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หมู่เรียน บ.5404T คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยการเรียนแบบกลุ่มย่อย (small Group) และจิกซอ (Jigsaw problem
solving)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ : องค์ประกอบของการสื่อสาร รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บญ
ุ เรือง
ของนักศึกษา กศ.ส.5401 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นความจ้า (Memory
Model)
การศึ ก ษาความคาดหวั งและสภาพการปฏิ บั ติ จ ริ งในการจั ด การงานวิ จั ย ของ รศ.ดร.ชัชจริยา ใบลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เครื่องฉายวัสดุทึบแสง (VISU ALIZER)
ชัยยศ ค้ามี
รายงานวิ จั ยฉบั บ สมบู ร ณ์ ชุ ด โครงการวิ จั ย และพั ฒนาส้ า รั บ /ต้ าราชุ ด อาหาร ผศ.ประภาศรี ศรีปณ
ู ะ และคณะ
สุขภาพไทยจากท้องถิ่นสู่ครัวโลก : อาหารอีสาน (ระยะสืบค้น) ชุดส้ารับ/ต้ารา
อาหารท้องถิ่นจากหน่อไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จังหวัดเลย
การแก้ ไ ขปั ญ หาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่้ า เรื่ อ ง การนอณ์ มั ส ไลท์ แ ซชั น ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
ฐานข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิ ทยาการจัดการ ด้ว ยวิธี การการจั ดการเรี ยนรู้ แบบแบ่งกลุ่ม ผลสั มฤทธิ์
22

ปีที่แต่ง
2553
2554
2553
2551

2553
2552
2553
2553
2553
2552
2552
2551
2554
2553
2554

2554
2554
2550
2547
2554

ลาดับ
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

436
437

ชื่อหนังสือ
(stad)
รายงานการวิจั ยในชั้นเรียน วิธี การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึ ก
ปฏิบัติโดยกรณีศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาวะผู้น้าและการ
ท้างานเป็นทีม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าสั ม มนาปั ญ หาการจั ด การบทเรี ย นเรื่ อ ง
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยแบบกรณีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์การ เรื่องภาวะผู้น้า(Leadership) ของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หมู่ เ รี ย น บ.5408 สาขาการจั ด การทั่ ว ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา บ.5201
เรื่องการจัดท้างบการเงินของระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ
ผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ชาการจั ด การส้ า นั ก งานการวางแผนวิ เ คราะห์ ร ะบบและวิ ธี
ปฏิบัติงานส้านักงาน โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์จ้านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTFS : Full Time Equivalent
Student) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
รายงานผลการด้าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2554
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค้าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับที่ 5

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

นางเหมวดี กายใหญ่

2554

นางอารีวรรณ์ บังเกิด

2554

อภิรดี ค้าไล้

2554

นางสาวเกศนี จึงวัฒนาตระกูล

2554

พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

2554

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งานประชุมและกิจการสภาฯ
ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
สรุปผลการส้ารวจโครงการส้ารวจภาวการณ์ท้างานของประชากรจังหวัดเลย
ส้านักงานสถิติจังหวัดเลย
รายงานการวิ จัย ในชั้ นเรี ยน ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อ นเรี ยนและหลั งเรี ย น ผศ.ครรชิต ทิพรส
รายวิชาการบัญชี 1: โดยการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง :
โมเดลซิปปา (CIPPA)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนาและ คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์
สถิติเชิงอนุมานโดยวิธีการสอนแบบจัดโครงการอบรมปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป (SPSS for Windows)
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเลยต่อการให้จังหวัดเลยเป็นเขตพื้นที่พิเศษ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย และคณะ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผศ.สุขมุ พรมเมืองคุณ
ราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามแนวปฏิรูปการ นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ: การเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการค้าปลีก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึด วรรณวิสา ไพศรี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า อุไรวรรณ บุษทิพย์
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หมู่ เ รี ย น บ.5402 สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อรอบรู้ตามทฤษฎีการเรียนการสอนของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.สาคร พรหมโคตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบ อรจิต ชัชวาลย์
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ของ
นักศึกษาห้อง ศ.5207
23

2554
2554
2554
2554
2554
2553
2554
2554
2554
2554

2553
2554

ลาดับ
438
439
440
441

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

454

ชื่อหนังสือ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มาตรการทางกฎหมายไทยกับการอนุวัติการตามพิธีสารกรุงมอนทรีออลว่าด้วย
สารที่ท้าลายชั้นโอโซน ค.ศ. 1987
การสร้า งหมุ ดหลัก ฐานทางดิ่ งและถ่ า ยภาพค่า ระดั บทะเลปานกลางจากหมุ ด
หลักฐานทางดิ่งแห่งชาติหน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ถึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (Cost Analysis for Decision Making) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หมู่เรียน บ.5101 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ร.5302 โดยวิธีการสอนแบบใช้
กรณี ตั ว อย่ า งรายวิ ช าความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ เรื่ อ ง
จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5404T เรื่อง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โมเดลซิปปา : (CIPPA Model)
การศึกษาและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเลย
ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าธรรมชาติเขตอ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ระบบสารสนเทศด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในเขตเทศบาลต้ า บลเชี ย งคาน ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
การประเมินคุณภาพน้้าทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินใน
แม่น้าเลย จังหวัดเลย
ชุดโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเลย เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์พืช
สมุนไพรท้องถิ่นในธุรกิจสปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุร กิ จ คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย เรื่ อ งการสื บค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
แนวทางการพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ จั ก สานด้ ว ยกระบวนการบริ ห ารจั ด การในเขต
เทศบาลต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร : การสื่อสารเพื่อสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. (STAD)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : การจัด
ประเภทสื่อโทรทัศน์และรูปแบบรายการสื่อโทรทัศน์ด้วยกระบวนการเรียนแบบ
กระตือรือร้น (Active Learning)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องการวิเคราะห์งาน
(Job Analysis) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมู่เรียน บ.5306 สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏเลย โดยใช้กิจ กรรม
กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดล ซิปปา (CIPPA
Model)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางระบบบัญชีของนักศึกษา บ.5304 เรื่อง ระบบ
บัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

ผู้แต่ง
กัลยา ยศค้าลือ

ปีที่แต่ง
2554

เดือนเด่น นาคสีหราช

2553

สมภพ เพ็ชรดี

2551

อ้าภาภัทร์ วสันต์สกุล

2554

เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

2554

สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

2554

ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

2551

วิไลลักษณ์ ซูมสไตน์อินน์ และคณะ
นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์

2551
2552

จารุวัลย์ รักษ์มณี และคณะ

2551

สุปราณี สิทธิพรหม

2554

ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ์

2554

เมทยา อิ่มเอิม

2552

อารีรัตน์ ภูธรรม

2554

นางสาววิจิกา ไชยสินธุ์

2554

อภิรดี ค้าไส้

2554

ขนิษฐา หาระคุณ

2554
24

ลาดับ
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

ชื่อหนังสือ
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของนักเรียน บ.5110 เรื่อง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของนักศึกษา บ.5404T
เรื่อง ซอฟแวร์ทางการบัญชี โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ CIPPA
ปรากฏการณ์ ใ นการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด เลย วั น ที่ 3
กรกฎาคม พ.ศ.2554
ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในเขตสวนป่านาปอ อ้าเภอนาแห้ว จังหวัด
เลย
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษาไทยในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย และนั ก ศึ ก ษาลาวในมหาวิ ท ยาลั ย
แห่งชาติลาว
ศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษาศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
ขอนแก่น
การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นในเขตอุทยานภูผาล้อม
อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในเขตสวนป่านาปอ อ้าเภอนาแห้ว จังหวัด
เลย
การพัฒนาระบบสารสนเทศสปาสมุนไพรเพื่อสุขภาพในจังหวัดเลย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านโนน
ฟากเลย กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ทัศนคติและความเข้าใจของครูและนักเรี ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
เลย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาดิจิตอลท์ อาร์ต ภาควิชามนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)
ศิลปกรรมท้องถิ่น อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อ้าเภอภู
เรือ จังหวัดเลย
การสร้างเครือข่ ายการเรีย นรู้ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ก ารปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดเลย
ศึกษาความสัมพันธ์ของเพลงไทยกับเพลงไทยยอดนิยม
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในสวนกล้วยน้้าว้า

ผู้แต่ง
นายพอ แก้วแสนทิพย์

ปีที่แต่ง
2551

เมทยา อิ่มเอิบ

2554

นางสาววนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์

2554

ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

2554

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์
กิตติ ตันเมืองปัก
ประกอบ ผลงาม

2553

นิ่ม อินทะสอน

2554

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์

2551

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์
กิตติ ตันเมืองปัก
จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
ภัทราพร เกษสังข์และคณะ

2553

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

2551

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
และคณะ
พรกมล ระหาญนอก

2555

2550

2554
2553

2554
2553
2551

ว่าที่ร้อยตรีธติ ิกฤศ มาเพ็ชร
ศราวุฒิ ม่วงศรี
และชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยค้าสั่งควบคุมแบบ ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
เงื่อนไขของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization)
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด ผศ.ธนภัทร ใจเย็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
การศึกษาและกรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพที่ได้จากถังหมัก ขนาด 200 ลิตร
นายชยพัทธ์ ภูส้าเภา

2552
2552
2555
2554
2554
25

ลาดับ
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

ชื่อหนังสือ
การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในจังหวัดเลย

ผู้แต่ง
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ และรศ.
จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
ซอกระบั้ง : เครื่องดนตรีพื้นบ้านจังหวัดเลย
เกษม รักษาเคน
การศึ ก ษาผลของสารสกั ด จากใบประยงค์ (Aglia odorata) และใบสาบเสื อ กิตติ ตันเมืองปัก
(Eupotarium odoratum) ต่อจ้านวนเม็ดเลือด และขนาดสมองในหนอนกระทู้
ผัก (Spodoptera litura)
ความหลากชนิดของปลาในแม่น้าเลย อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย
กิตติ ตันเมืองปัก
การประชุม “ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 2” “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” 6-7 กันยายน 2553 (เล่ม 1)
การประชุม “ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 2” “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” 6-7 กันยายน 2553 (เล่ม 1)
การวัดอัตราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยผลตอบสนองกระแสพัลส์ สมชาติ โสนะแสง
การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปาณฤทัย พุทธทองศรี
จังหวัดเลย
การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต ภควดี ศิริหล้า
การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
เชื้อเพลิง
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
พัฒนะ เจริญยิ่ง
การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซามิกส์
ณัฏฐ์วุฒิ พีบขุนทด
การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้แข่งขัน
ไพโรจน์ บุตรเพ็ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก าร รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
สื่อสารมวลชนยุคใหม่ : สื่อมวลชนยุคใหม่ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา
ส.๕๔๐๑ โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การท้ากิจกรรมโซ่คุณค่า วาสนา ดิษฐพรม
และผลการด้าเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้าในจังหวัดเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการไทเทรตบนพื้นฐานปฏิกิริยา ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร
การเกิ ดไอออนเชิ งซ้ อ น โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนหลัก ยึด ผู้ เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง : โมเดล (CIPPA Model)
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริการธุรกิจสปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สัญชัย เกียรติทรงชัย
สุขภาพในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี ของผู้ประกอบวิชาชีพ เกศนี จึงวัฒนตระกูล
การบัญชีในเขตพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
ไก่เนื้อ
บทบาทของประชาชนในการก้าหนดนโยบาย และการบริหารงานขององค์การ ดร.จรัญ สายปิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิจัยและพัฒนากระบวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนครูและ อุไรรัตน์ ทองพินิจ
การสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย กรณีศึกษาโรงเรียนใน
อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน ภัทรธิรา ผลงาม
การศึกษาวิธีการท้าแห้งไกแผ่น
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกขอสารประกอบ Ba-K-Si-Ca-P-O
วัชรินทร์ เดชกุลทอง
การสกัดโอลิโกแซดคาไรด์จากพืชตระกูลถั่วและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนม สุวิมล โชคชัยสวัสดี
26

ปีที่แต่ง
2551
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2555
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2554
2553
2555
2554
2552
2554
2551
2550.
2555
2554
2555
2552

ลาดับ
501
502
503
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511
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515
516
517
518
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ชื่อหนังสือ
ปัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนองค์การและการจัดการ ชองนักศึกษา ร.5303 เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสอดแทรก
ปัญหาด้านวากยสัมพันธ์ในการแปลจากภาษาอังกฤษอังกฤษเป็นภาษาไทยของ
นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย โดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนากระบวนการในพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้านายประจ้าปีบ้านทรายขาว อ้าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อประยุกต์การแสดงฟ้อนเจ้าฟ้าฮ่มขาว
การสร้า งเสริ ม พฤติ ก รรมการอ่ า นของนั กศึ ก ษาสาขาวิ ชาภาษาไทย ชั้น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แนวทางการพัฒนาอาหารสมุ นไพร เพื่อ สร้า งมูล ค่าเพิ่มในธุ รกิจ สปาสมุน ไพร
จังหวัดเลย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ย
โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นความจ้า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทการเข้าสังคม
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ. (G.I) ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหมู่เรียน ค.5323 ข สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนารูปแบบการกระโดดเชือกเพื่อพัฒนาทักษะกลไก การเคลื่อนไหวร่างกาย
ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา รายวิชาการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
ผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสุกรหลังหย่านม
การออกแบบและสร้างหม้อไอน้้าขนาดเล็กความดันต่า้ ส้าหรับอุตสาหกรรรมกลาง
และขนาดย่อม
การเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเลย
การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิเคราะห์ความต้องการก้าลังแรงงานของภูมิภาคภาคอีสานตอนบน เพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้้าตกห้วยเลา อ้าเภอภูหลวง
จังหวัดเลย
การสร้า งเสริ ม พฤติ ก รรมการอ่ า นของนั กศึ ก ษาสาขาวิ ชาภาษาไทย ชั้น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูล ฝอยของชุมชนในพื้ นที่ต้นน้้า บ้านห้ว ย
กระทิง ต้าบลกกทอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
โครงการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

เมทยา อิ่มเอิม

2554

พัชรินทร์ ดวงศรี

2552

ดร.สมยงค์ สีขาว

2551

สุริยา บรรพลา

2553

พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

2553

จตุพงษ์ กะวิวังสกุล

2552

สุภาวดี ส้าราญ และคณะ

2553

สุภาวดี ส้าราญ

2554

วรรณวิสา ไพศรี

2554

อารีรัตน์ ภูธรรมะ

2555

นายวรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์

2554

นายสุนทร เกไกรสร
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

2554
2553

วิจิกา ไชยสินธุ์ และคณะ

2552

วินัส ภักดิ์นรา
รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต

2552
2550

ผศ.สังคม พรหมศิริ

2552

กิตติ ตันเมืองปัก

2553

ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

2553

นายวัลลภ ขุนท้านาย

2554

ณัจฉรียา ค้ายัง

2555
27

ลาดับ
522
523
524
525
526
527
528

529
530
531

532
533
534

535
536
537
538
539

ชื่อหนังสือ
การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่าย การจัดการความรู้เพื่อ สร้างระบบข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ่น จังหวัดเลย
การพั ฒนาการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น ศูนย์ก ลางของบุค ลากร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดเลย
แนวทางการจั ดการห้อ งสมุ ด ศู นย์ก ารศึก ษามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเลย จั งหวั ด
ขอนแก่น
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา
การศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการ
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา
(CIPPA Model)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ หัวข้อ “กลยุทธ์ทาง
การตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์”ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5411T ที่
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนทรัคติวิสต์ (Constructivist Approach)
โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิต : การผลิตแบบทันเวลาพอดี
โดยการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส้ า คั ญ การสอนแบบ CIPPA
MODEL
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดเลย
ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และท้าเป็น
กลุ่ม-ท้าเป็นคู-่ ท้าคนเดียวที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจของนักศึกษา
สาขาจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 3 “การพัฒนาอย่างยัง
ยืนสู่ประชาคมอาเซียน” 10-11 กันยายน 2555
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงนิพจน์แบบอินฟิกซ์เป็นนอพจน์
แบบโพสต์ฟิกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา ค.
5201 เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา โดยใช้ตัวอย่างแบบ
ฝึกเขียนแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ
การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราส้าหรับผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด
(ทุนเครือข่าย)
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
การพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อ่านและ
เขียนไม่คล่อง โดยใช้ชุดฝึกแจกลูกและสะกดค้าโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครูผสู้ อนภาษาไทยใน
จังหวัดเลย
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน(เล่มเล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง

ผู้แต่ง
พรกมล ระหาญนอกและคณะ

ปีที่แต่ง
2550

กัลยา ยศค้าลือ
สุรพงษ์ พันชะโก
พัฒนะ เจริญยิ่ง

2554

กฤษณา บุตรปาละ

2552

ไทยโรจน์ พวงมณี
กิตติกร ศรีลานนท์

2554
2555

พัฒนะ เจริญยิ่ง

2552

คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์

2553

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2555

สุรศักดิ์ ตาน้อย

2555

นิมิตร ตาน้อย

2555

ปานฤทัย พุทธทองศรี

2552

2552

พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
นางกนกวรรณ เหง้าวิชัย

25542555

พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
มณีรตั น์ กันหาวรรณ

25542555

พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
โศรยา ธัญญประกอบ
พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

25542555
255428

ลาดับ
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

ชื่อหนังสือ
ประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานโรงเรียนบ้านกุดแก ส้านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เรื่อง
ชนิดของค้าส้าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบง ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3
การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตรา
ตัวสะกดส้าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักการเมืองในจังหวัดเลย
รูปแบบการพัฒนาครูสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

ผู้แต่ง
นางสาวนันทนิจ มีศิลป์

ปีที่แต่ง
2555

พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
พิมพ์ อรัญมิตร

25542555

พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
ทิพรัตน์ ศรีจ้าปา

25542555

สุรพงษ์ พันชะโก
ผศ.ดร.เชาว์ อินใย
จรรยาลักษณ์ วังคีรี
วัชรี โสธรรมมงคล
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (mind map) เพื่อ ไทยโรจน์ พวงมณี
การออกแบบในการท้าโครงการออกแบบนิเทศศิลป์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสื่อสาร :
รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
องค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ของนักศึกษา ศ.5208 ศ.5105 ศ.
5004 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบโดยตรง
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้าน
ศิริพร ศรีจันทะ
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
The general iterative methods for equilibrium problem and fixed
ผศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
point problems of countable family of nonexpansive mappings in
Hilbert spaces
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
รศ.ดร.บุญช่วย ศิรเิ กษ
ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบล(อบต.) ในเขตอ้าเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
โครงการการจัดการความรู้การเพิ่มคุณค่าสื่อสร้างสรรค์งานบุญหลวงและ
รัตนา แสงสว่าง
การละเล่นผีตาโขน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
การสร้างชุดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็นของตัว นิ่ม อินทะสอน
แปรสุ่ม
การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหินสอ
โยธิน สุริยพงศ์
ต้าบลปลาบ่า อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ศักดินาภรณ์ นันที
ปัญหาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กานค์ธีรา นามวงศ์
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบเหมืองแร่ทองค้า ต้าบลเขาหลวง รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะและคณะ
อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
การพัฒนาค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพศิลปกรรมท้องถิ่น
เชิดเกียรติ กุลบุตร
การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเลย
วีณา พรหมเทศ
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่7 ฉบับที่ 22 ตุลาคมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ธันวาคม 2555
ราชภัฏเลย
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินและในผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รอบ รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
เหมืองแร่ทองค้า ต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราด้านสิ่งแวดล้อม เขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต
เลย
การศึกษาภูมิปญ
ั ญาสมุนไพรต้านฤทธิ์พิษงูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ปานฤทัย พุทธทองศรี
29

2554
2555
2555
2555
2555
2555
2550
2555
2555
2551
2554
2552
2550
2555
2555
2555
2550
2553

ลาดับ
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

ชื่อหนังสือ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด้าเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานประจ้าปีปละรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554
วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่2 ฉบับที่ 2
ประจ้าเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2553
รายงานประจ้าปี 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค้าสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เล่มที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องสมดุลเคมี โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
การศึกษาฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดจากผลหนามแท่ง
การศึกษาคอนกรีตพิเศษ โดยการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
การส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เตาเผาถ่านอเนกประสงค์
ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรท้องถิ่นส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดเลย
รายงานผลการด้าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พุทธศักราช 2555
ผลการด้าเนินงาน ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ้าปี
งบประมาณ 2552-2555
ผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการน้าเสนอบทความทางวิชาการของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมทีผ่ ู้ปกครองมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน เขตจังหวัดเลย
การศึกษาสภาพและความต้องการของนักศึกษา อาจารย์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
ต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โมเดลซิปปา
รายงานสรุปผลการส้ารวจ สถานภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสุรา
กลั่นจากข้าวในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย หนองบัวล้าภู
หนองคาย และอุดรธานี)
รายงานการวิจยั เรื่อง การติดตามบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
ส้าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2549-2550
รายงานผลการส้ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย”
รายงานผลการวิจยั เรื่อง การศึกษาผลกระทบทางสังคมเกีย่ วกับการสร้างกระเช้า
ไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
การสร้างเสริมโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตอ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย :

ผู้แต่ง
ผศ.ปัทมา สิงหนุต
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

ปีที่แต่ง
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2554
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร

2554
2554
2555

บุษบาวดี พุทธานุ
กิตติกร ศรีลานนท์

2553
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2555

ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
อภิรดี ค้าไล้

2553
2553

ปานฤทัย พุทธทองศรี

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2555
2555

ประกอบ ผลงาม

2551

ชนิสรา ใจชัยภูมิ

2554

ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร

2551

กิติยา คีรีวงก์

2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2548

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สวนดุสติ โพล มหา วิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบจ.เลย
สุพรรณี พฤกษา และคณะ

2551

30

2548
2547
2553

ลาดับ
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

ชื่อหนังสือ
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปากยาง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของครูดนตรีไทยกับหลักค้าสอนในศาสนาพุทธ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส้าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการถนอมอาหาร ของนักศึกษา ว.5424 เรื่อง
การศึกษาวิธีการถนอมอาหารโดยความร้อน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : CIPPA Model
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลของนักศึกษา ท.5401 และ ท.
5502T เรื่อง คุณสมบัติของไหลสถิต โดยใช้กิจกรรมกระบวนการการเรียนการ
สอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : CIPPA Model
การตรึงเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราส้าหรับการย่อยสลายไขมันในน้้าทิ้ง
แนวทางการพัฒนา contract farming จังหวัดเลยและแขวงไชยะบุรี
การวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นผี
ตาโขน
การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเลย : กระบวนการ
เรียนรู้กจิ กรรมศิลปะเชิงสุนทรียภาพ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศกึ ษาเทศบาลต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เลย
โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการน้านโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ : กรณีศกึ ษาส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย
วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 มกราคม-มีนาคม 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวนิเวศน์และการท่องเที่ยวหัวข้อ อุทยาน
แห่งชาติในประเทศไทย ส้าหรับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการออกแบบป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ประเพณีบุญข้าวจี่ของจังหวัดเลย
การเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ : กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การวิจัยและพัฒนาเรื่องภูมิปัญญาการแสดง ล้าตับเต่าสู่ศลิ ปะการแสดงร่วมสมัย
ผลของการใช้กิจกรรมศิปละสร้างสรรค์ที่มีต่อการบ้าบัดผู้ป่วยจิตเวช (cd)
ความเชื่อเรื่องบุญบาปในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ผลของการดื่นแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัสแคนดิดาในช่องปาก
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการปลูกยางพารา ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (cd)

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ผศ.มาศสุภา เพชรรักษ์
ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

2554
2553

ผศ.จิตติมา พีรกมล

2555

ผศ.ชัชชัย พีรกมล

2555

ศิริพรรณ จันสีหา
ทัศนา กุลัตน์นาม และคณะ
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

2553
2552
2554

ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

2555

ดร.สุรพงษ์ พันชะโก

2556

มัณฑนา อินทุสมิต

2556

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชลธิชา จินาพร
กิตติ ตันเมืองปัก

2556
2554

ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ์

2554

วัลลภ ขุนท้านาย

2555

นัยนา อรรจนาทร
อุไรรัตน์ ทองพินิต

2554
2551

อุบล ผลจันทร์

2550

ผศ.ดร.สุริยา บรรพลา
ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
สาคร พรหมโครต

2551
2555
2555

ชลธิชา จินาพรและคณะ
วัลลภ ขุนท้านาย
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
กัลยา ยศค้าลือ

2556
2554
2555
31

ลาดับ
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

ชื่อหนังสือ
การค้นหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดย
กระบวนการสุนทรีสนทนา เปรียบเทียบกับเครื่องมือวิจยั อื่น : กรณีศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การแยกเชื้อราจีนสั แคนดิดา จากช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่เทียบกับผูท้ ี่ไม่สูบบุรี่
การจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ กับการท่องเที่ยว อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การสร้างฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ชาวถิ่นบ้านหมันขาว : การปรับตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดเลย โดยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การเปรียบเทียบสังคม วัฒธรรม และประเพณีความเชื่อของชาวไทด้า แขวงหลวง
น้้าทา กับหมู่บ้านนาป่าหนาด อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การพัฒนาระบบลอจิสตกส์ของอุตสาหกรรมกล้วยน้้าว้าในจังหวัดเลย
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของเด็กและเยาวชนไทยในเขตพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัด
เลย
การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นในเขตจังหวัดเลย
การวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา ความสามารถ และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการพูดสื่อสารของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ในเขตอ้าเภอ
เมือง จังหวัดเลย
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554
วิธีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลย
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
วิถีการปลูกข้าวไร่และคุณประโยชน์ของข้าวไร่อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การศึกษาและอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม การท้าผ้าห่มนวม อ้าเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเลย
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก Data Acquisition (DAQ) ด้วยซอฟต์แวร์
Lab View
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้างคุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนลุ่ม
น้้าเหือง-โขง
ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด้นในวนอุทยานภูผาล้อม
อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
การศึกษาวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของแร่เหล็ก และการทดลองถลุงแร่จากพื้นที่
จังหวัดเลยด้วยเตาไฟฟ้า ขนาดเล็ก
ภูมิปัญญากับการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดเลย
การจัดการระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบ
กลุ่มทอผ้าบ้านก้งปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย กับกลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุบล ต.
กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
การศึกษาคุณภาพเนื้อยางแห้งในน้้ายางพาราที่ปลูกในจังหวัดเลย จังหวัด

ผู้แต่ง
ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

ปีที่แต่ง
2554

ชลธิชา จินาพร
พรกมล ระหาญนอก
พรกมล ระหาญนอก
กฤษณพจน์ ศรีทารัง
ชมพูนาฏ ชมพูพันธ์

2556
2556
2555
2552
2553

สรินทร คุ้มเขต

2552

ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ
สมยงค์ สีขาว

2554
2553

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์

2553
2554

ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม

2554

มาณพ ประวาลลัญฉกร

2555

ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์

2553

นิรมล ศรีชนะ
สุภาวดี ส้าราญ
ณัฐพล ตันมิ่ง
กัลยา ยศค้าลือ
เมืองมล เสนเพ็ง

2553
2554

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ

2552

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์

2554

วันชาติ สุพรมพิทักษ์

2553

นิรมล ศรีชนะ
ปานฤทัย พุทธทองศรี
วิชญ์ มะลิต้น

2554

สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

2556

2555
2555

2555

32

ลาดับ

634

ชื่อหนังสือ
หนองบัวล้าภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
การพัฒนารูปแบบโรงรมควันยางแผ่น โดยใช้เชื้อเพลิงต้นทุนต่า้
การพัฒนาสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเลย
การศึกษาการให้ผลผลิต (น้้าผึ้ง) ของผึ้งพันธุ์ที่เลี้ยงโดยการขังนางพญาและไม่มี
การขันนางพญาภายในหีบรังเลีย้ งแบบไต้หวันชั้นเดียว แบบสองชั้น และแบบสาม
ชั้น
การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยทดแทนแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารไก่เนื้อ

635

คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนส ในข้าวขาวดอกมะลิ 105

636

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต้าแหน่งคณบดี และ
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เทอร์มออิเล็กทริกมอดูลของฟิล์มบาง p-Ca-Ca-O และ n-ZnO
การประเมินความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การศึกษาสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านในจังหวัดเลย
การพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่เรียน วิชา
วรรณคดีสา้ หรับเด็ก
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด้าเนินงานตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศึกษาศักยภาพเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเลย
การศึกษาผลการแช่น้าต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทริกแอซิด
(GABA) ในข้าวไร่งอกกล้อง
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในจังหวัด
เลยและหนองบัวล้าภู
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหารเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีชั้นต้น เรื่องระบบ
ใบส้าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)
ของนักศึกษา บ.5514ข
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล ของนักศึกษาหมู่เรียน ว.5409 เรื่อง
การควบคุมการท้างานของโปรแกรมด้วยค้าสั่งวนลูป (Loop) ตามเงือ่ นไขที่
ก้าหนด โดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ
ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้สอื่ ประสมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง มารยาทการเข้าสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การจัดการการผลิตและการด้าเนินการ เรื่อง

631
632
633

637
638
639
640
641
642
643
644
645

646
647
648
649
650
651

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

รศ.ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต
ผศ.รัตวัลย์ ศิรเิ ลีย้ ง

2550
2555

ศราวุฒิ ม่วงศรี
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

2553

สว่าง กุลวงษ์
ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร
นายสุนทร เกไกสร
สุปราณี สิทธิพรหม
สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2554

วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
ประจวบ สุขสมบูรณ์

2556
2555

กันตภณ ไวโสภา
ศิริพรรณ ธรรมโสม
วรพรรณ ทิพรส

2553
2555
2554

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

2555

ยุพิน อุ่นแก้ว
นภัสสร วงเปรียว

2554
2555

ประกาศิต ปราบพาล
วุฒิไกร จ้ารัสแนว

2555

อัญชลี โกกะนุช

2552

พงษ์เทพ บุญเรือง

2554

วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์

2555

จิตราภา คนฉลาด

2555

เหมวดี กายใหญ่

2554

อภิรดี ค้าไล้

2555

2555
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ลาดับ
652
653
654
655
656
657
658
659

660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

ชื่อหนังสือ
การเลือกท้าเลที่ตั้ง (Location) ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5505T ใช้กระบวนการ
กลุ่มและแบบฝึกปฏิบัตโิ ดยกรณีศกึ ษา
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2556
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเต้นแอโรบิกส์ ส้าหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตยางแผ่น กรณีศึกษา เกษตรกรกลุม่ พัฒนา
เจ้าของสวนสงเคราะห์ ภูหงส์ทองยางพารา
การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษา : งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
เลย
การออกแบบและสร้างเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็กทริกโดยใช้แร่ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น
แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภมู ิปัญญาการท่อผ้าตีนจกของชาวจังหวัดเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ : หลักธรรมกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ TAI ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หมูเ่ รียน บ.5416ข วิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษา : งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
เลย
การออกแบบและสร้างเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็กทริก โดยใช้แร่ที่มีอยู่ใน
ท่องถิ่น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน บ.5301
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกใช้แบบฝึกทักษะ
การศึกษาสภาพการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรในจังหวัดเลย
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต : การเตรียม
และการผลิตเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ ของนักศึกษา นศ.5501
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนการออกแบบและพัฒนาเว็บใน
งานธุรกิจ โดยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ GI (Group Investigation)
ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิน่ : บ้านของฉันในสวนยางพารา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้วข้อภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่น ส้าหรับนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้
การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลยางพารา จังหวัดเลย
คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ถานประกอบการ

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

สถาบันวิจัย

2556

วัลลภ ขุนท้านาย
นพพร แก้วมาก

2554
2554

ผศ.ภานุมาศ พรหมเทศ

2551

นครินทร์ ปรีชา
กิตติ ตันเมืองปัก
อารีรัตน์ ดาวงษา

2552

ชมพูนาฏ ชมภูพันธ์
อารีรัตน์ ภูธรรมะ

2554
2556

นครินทร์ ปรีชา
กิตติ ตันเมืองปัก
อารีรัตน์ ดาวงษา
วัชรินทร์ เดชกุลทอง
เกศนี จึงวัฒนตระกูล

2552

พีชรี ปัญญานาค
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
สุธาสินี ครุฑธกะ
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
ผศ.ดร.ภิญโญ มนูศลิ ป์
รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บญ
ุ เรือง

2550

ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

2556

อุไรรัตน์ ทองพินิจ
มัสยา ราชวงษ์
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

2552

สมยงค์ สีขาว
ชัยยศ ค้ามี

2550
2555

2556

2556
2554

34
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2556

2554

ลาดับ

ชื่อหนังสือ

671

คาดหวัง
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2

672
673
674

การพัฒนาคอลัมน์แยกโปรตีนโดยใช้เซลลูโลสทีม่ ีรูพรุนรูปทรงกลมจากชังข้าวโพด
รายงานประจ้าปีและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนสบู่สมุนไพร

675

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

676

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกกระเทียมส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

677

การศึกษาและพัฒนาแบบจ้าลองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจในพื้นที่ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมก้าลังไฟฟ้าโดยใช้ไทริสเตอร์
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้าโขงเพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ หอพักภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ : การพัฒนาทักษะความรู้
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาด้วยบทความทางวิชาการและวารสารทาง
เศรษฐกิจของนักเรียน หมู่เรียน ศศ.5401 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม
การเรียน แบบยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
ความหลากหลายของราน้า้ ภายในอ่างเก็บน้้าห้วยน้้าหมานตอนบน (ห้วยกระทิง)
อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 ตุลาคม –
ธันวาคม 2556
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา ส้าหรับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด การใช้ประโยชน์จากเห็ดและการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งอาศัยของเห็ดอย่างยั่งยืน
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680
681
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690

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ด ตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กรณีศกึ ษา : ต้าบลแสงภา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของนักเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสร้างหนังสือพิธีกรรมการทรงเจ้าบ้าบัดความเจ็บป่วยของกลุม่ ชาติพันธุ์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเป็นภาษาอังกฤษ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการพัฒนาความสามารถด้านการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นทักษะการปฏิบัตติ ามแนวคิดของแฮร์โรว์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการบัญชี

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

กฤษณา ยอดมงคล
นัยนา ผุยแสงพันธื
ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
ปานฤทัย พุทธทองศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณัชชา สมจันทร์
เปรมชัย มูลหล้า
กฤษณา ยอดมงคล
นัยนา ผุยแสงพันธ์
ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
เกียรติชาย ชาติมาลากร
เปรมชัย มูลเหล้า
ธนัญชัย บุญหนัก

2556

ศิวกร แก้วรัตน์
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

2552
2555

อภิรดี ค้าไล้

2553

นิกร น้อยพรม

2556

จารุวัลย์ รักษ์มณี และคณะ

2554

สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิตติ ตันเมืองปัก
รัชดาภรณ์ เบญจรัฒนานนท์
ชลธิชา จินาพร
รัชดาภรณ์ เบญจรัฒนานนท์
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
รัชดาภรณ์ เบญจรัฒนานนท์
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ผศ.ปัทมา สิงหนุต
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
ประกอบ ผลงาม

2556

2554
2555
2553
2556
2555
2552

วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลณ์

2553
กองทุน
2555
แผ่นดิน
2554
แผ่นดิน
2556
โดยคณะ
2552
งบแผ่นดิน
2554
2556

35

ลาดับ
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

ชื่อหนังสือ
ต้นทุน 1 เรื่อง การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจี
ไอ (G.I.) ของนักศึกษา บ.5514 ข
รายงานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลประกอบรั้วกีดขวางระดับต่้า
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครูผสู้ อนภาษาไทยใน
จังหวัดเลย
การพัฒนาแผนชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้าน
หนองกุง ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
รายงานผลการด้าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พุทธศักราช 2556
การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา ด้านการด้ารงชีวิตแบบพอเพียง
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ้าเภอเชียงคาน
ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีตอ่ วิถีชีวิตชุมชนในเขตต้าบลเชียงคาน อ้าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบันทึกบัญชีครัวเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรื่อง การใช้เครือ่ งมือในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้แบบฝึกหัดและกรณีศึกษา ของนักศึกษา
บ.5306
เปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาถิน่ จังหวัดเลยและภาษาไทยมาตรฐาน
การพัฒนาวินัยนักเรียนของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรมที่เน้นทักษะการปฏิบัตติ ามแนวคิดของแฮร์โรว์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอล
อาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาสัญญาและรายการก่อสร้าง โดยการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีวเิ คราะห์ เรื่องการ
ไทเทรดบนพื้นฐานปฏิกิริยาการตกตะกอน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โมเดลซิปปา
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลสาสตร์ของไหล ของ
นักศึกษา ท.5501 เรื่อง คุณสมบัตขิ องไหลสถิต โดยใช้กิจกรรมกระบวนการการ
เรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา ดิจิตอลอาร์ต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระอธิการบ้ารุง สิริปุญโญ วัดป่ากกค้อ ต้าบลนากลาง
อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู
การพัฒนาการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ด้วยกิจกรรม “one book one facebook”

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ผศ.วรพจน์ อาษารัฐ

2556

ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์และ
คณะ
ผศ.ดร.สุทิน สุขคง

25542555
2554

งานประชุมและกิจการสภา
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

2556
2552
แผ่นดิน
2553

สุภาวดี ส้าราญ
ณัฏฐพล ตันมิ่ง
วรากรณ์ ใจน้อย
วรากรณ์ ใจน้อย

2553

อุไรวรรณ บุษทิพย์

2554

เมทยา อิ่มเอิบ

2556

พชรมณ ใจงามดี
ผศ.ดร.กัลยา ยศค้าลือ
ดร.สุรพงษ์ พันชะโก
นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

2553
2555

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

2556

กิตติกร ศรีลานนท์

2556

ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร

2556

ผศ.ชัชชัย พีรกมล

2556

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

2556

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริ
กัญจนาภรณ์

2556

2556
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ลาดับ
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731

ชื่อหนังสือ
ผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจัดการการขาย: การขายโดยบุคคล โดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบเน้นความจ้า (Memory Model)
การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5513 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการส้านักงานบทเรียนเรื่องความส้าคัญ
ของการติดต่อสื่อสารในส้านักงาน ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5607 โดยวิธีการสอน
แบบจิกซอว์
ผลของการสอนวาดเส้นโดยใช้รูปแบบกิจกรรมของเบ็ตตี เดเวิรด์ ส์ทมี่ ีต่อ
ความสามารถในการวาดเส้นแบบเหมือนจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนง
ทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์: การก้าหนดทิศทางและ
จัดท้ากลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูแบบแอบ.ที.(L.T.)
โครงการวิจัย ทุนชุมชนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์พืชสมุนไพร

ผู้แต่ง
กิติยา คีรีวงก์

ปีที่แต่ง
2556

ภัทรสุดา จารุธรี พันธุ์

2555

นางสาวอภิรดี ค้าไล้

2556

อัจฉรา หนูใหม่

2556

อารีรัตน์ ภูธรรมะ

2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา สุข
ประเสริฐ
การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การงข้อมูลสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
ราชภัฏเลย
รายงานประจ้าปี 2556 ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (1 ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2556
กองแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมในอาหารนกกระทาไข่
สุธาสินี ครุฑธกะ
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะหลักที่จ้าเป็นใน รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง อุไรวรรณ บุษทิพย์และคณะ
วัฒนธรรม ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วรากรณ์ ใจน้อยและคณะ
การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยว
วาสนา ดิษพรหมและคณะ
ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอ้าเภอด่านซ้าย ชรินทร์ญา กล้าแข็งและคณะ
จังหวัดเลย
บทบาทและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา :
วีระนุช แย้มยิ้ม
กรณีศึกษาครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย
รูปแบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการค้าของกลุ่มอาชีพทอผ้า
เหมวดี กายใหญ่
เทศบาลต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต คณะ
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ “ฝ้ายปลอดสารพิษ” จังหวัดเลย
ปานฤทัย พุทธทองศรี
รูปแบบการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เชาว์ อินใย
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เหมวดี กายใหญ่
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผลการเรียนต่้าในรายวิชาภาวะผู้น้าและการ
ท้างานเป็นทีม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษา หมู่เรียน บ. อ้าภาภัทร์ วสันต์สกุล
5201 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
37

2557
2554
2556
2556
2554
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2552
2556
2555
2555
2556
2555

ลาดับ
732

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

ชื่อหนังสือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ ของนักศึกษา บ.5515ข เรื่อง
หน้าที่ในการจัดการ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมู่เรียน บ.5515ข สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาหลักการวิจยั ทางธุรกิจ เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 9 ฉบับที่ 27 มกราคม –
มีนาคม 2557
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นา้ เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย
ผลของการออกก้าลังกายแบบต่อเนื่องและแบบหนักสลับเบาทีม่ ีต่อสมรรถภาพ
ด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกษา
การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
การใช้แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Listen Up เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์การเชื่อมประโยคในบทความภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19
การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
ปัญหาในการท้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลของสารสกัดสะทอน ต่อไขมันในเลือดในหนูเบาหวาน
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้้าเลย
การดูดซับแคดเมียม โครเมียม และแมงกานีสโดยใช้วัสดุเซลลูโลสจากธรรมชาติ
การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการท้างานของเอนไซม์อิส
โทนดีอะเซทิลเลส
ผลของการเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่
วิชาเอกภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
การศึกษาการทนเค็มของข้าวพันธุ์ซิวเกลี้ยงและพญาลืมแกงในหลอดทดลอง
การสร้างฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
กรณีศึกษา อ้าเภอเชียงคาน
การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญหาชาวบ้าน จังหวัดเลย โยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยใช้เว็บไซต์
เป็นฐาน
การใช้คุณค่าทางภูมศิ าสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ฤทธิ์ลดน้้าตาลในเลือดของสารสกัดไผ่ร้อยกอ ในหนูที่ถูกเหนี่ยวน้าให้เป็น

ผู้แต่ง
จีราวัฒน์ มันทรา

ปีที่แต่ง
2555

วรรณวิสา ไพศรี

2556

ผศ.ดร.กัลยา ยศค้าลือ

2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2557

รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

2552

วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์

2554

ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์

2555
2556

ศิริพร ศรีจันทะ

2557

ปิยะพงษ์ ชุมศรี

2555

วรรณา แก้วแกมเกษ

2553

สุภาษร สกุลใจตรง
รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

2555
2551

กิตติพงษ์ ชูจิตร
สุวัชชัย มิสุนา

2555
2554

พนิดา ตาสี

2555

รัตนา ขามฤทธิ์
พรกมล ระหาญนอก

2555
2553

วินัส ภักดิ์นรา

2554

สมยงค์ สีขาว

2553

สมยงค์ สีขาว

2553

สุวารีย์ ศรีปูณะ
ศิริกัญญา จึงธนวงศ์

2553
2555
38

ลาดับ
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775

776

ชื่อหนังสือ
เบาหวานด้วย สแตร็ปโตโซโตซิน
เครื่องบดปลายเดือยเพื่อผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย
การบูรณาการภูมิปญ
ั ญาด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการย้อมฝ้าฝ้าย
ด้วยสีจากเบือก
ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ระบบตัดยอดงบประมาณ)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การส้ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีตอ่ การ
ด้าเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2556
วารสารดอกจาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี
ที่ 14 ฉบับที่ 2 ตุลาคม – มีนาคม 2557
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดเชิง
กิจกรรม โดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว : ส่วนประกอบ
ของการเขียนข่าว โดยใช้กิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซัน ของ
นักศึกษา นศ. 5501
การพัฒนาสถานีวัดความเข้มแสงอาทิตย์ อุณภูมิ และความชื้น
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอน
ในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกจากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบบูรณาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
เชื้อเพลิง
การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพือ่ ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษา บ.5408Tบ.5409T เรื่อง
การวิเคราะห์รายการค้าและหลักการบัญชีคู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการท้างานร่วมกับผู้อื่น
ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บ.5406 เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการบัญชีต้นทุน
ช่วงการผลิต โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบจิ๊กซอร์ (JIGSAW) ของ
นักศึกษาหมู่เรียน บ.5402
สร้างและหาประสิทธิภาพ ของโมเดลการเรียนการสอน รายวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ว.5312 บทเรียนเรื่อง
การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อสื่อสาร PC กับ Controllor ผ่านพอร์ตขนาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 :
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนและงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม โดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง :
โมเดลซิปปา (CIPPA)
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
ปาณฤทัย พุทธทองศรี

2555
2555

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินนน์
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์

2555
2557

รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บญ
ุ เรือง

2556

วุฒิไกร จรัสแนว
ชมพูนาฏ ชมภูพันธ์

2555
2554

ภควดี ศิริเหล้า
ไพโรจน์ บุตรเพ็ง
ไพโรจน์ บุตรเพ็ง
พัฒนะ เจริญยิ่ง
ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

2554
2554
2554
2554
2554

ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ
นรชัย สอนใส

2554
2554

พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

2557

อุไรวรรณ บุษทิพย์

2555

อุดมพล นาอุดม

2554

ผศ.ครรชิต ทิพรส

2556

มาริยา เถาอินปาก

2551
39

2557
2558
2556

ลาดับ
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

ชื่อหนังสือ
แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่ผานาง ต้าบลผาอินทร์แปลง อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ตัวแบบอัตราอุบตั ิการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
วิธีการท้าซ้้าแบบทั่วไปส้าหรับปัญหาความเป็นไปได้แบบแยกและปัญหาเชิงดุลย
ภาพ แบบผสมในปริภมู ิฮลิ เบิรต์
การพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเลย
การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะส้าหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์
พื้นบ้านการอยู่ไฟหลังคลอด
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอน
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2
ชุดควบคุมโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นา้ ดื่นขุมทองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของลุม่ น้้าเลย
รายงานผลงานวิจัยเรื่อง ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึง้ พันธุ์ในประเทศไทย
รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลาในกระ
ชัง หมู่ 4 บ้านท่ามะนาว ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
นิทานพื้นบ้านไทด้าบ้านนาป่าหนาด ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การบริหารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การฝังเม็ดแคลเซียม-เพคตินในไหมไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงยึดสามมิติส้าหรับน้าส่ง
ยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การบัญชีต้นทุน
ช่วงการผลิต โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรุปแบบจิ๊กซอร์(JIGSAW) ของ
นักศึกษาหมู่เรียน บ.5402
ต้นแบบหุ่นยนต์ทรงตัวบนลูกบอล
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษในทะเล : ศึกษาพันธกิจของประเทศไทย
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิชา
การศึกษาวงจรและการซ่อมบ้ารุงไมโครคอมพิวเตอร์สา้ หรับนักศึกษา สาขาวิชา

ผู้แต่ง
สรินทร คุม้ เขต และคณะ

ปีที่แต่ง
2554

จุไรรัตน์ อาจแก้ว
กีรติ ภูมผิ ักแว่น
รศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา

2555

มาริยา เภาอินปากและคณะ

2557

ธนาพูน วงศ์ษา

2555

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

2557

ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

2556

อานนท์
พลกร วงศืลา

2554

ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
นิกร น้อยพรม
รัศมี นนที

2555
2555
2557

ศราวุฒิ ม่วงศรี
ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

2554

ศาริศา สุขคง
ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

2555
2556

วิไลวรรณ สิมเชื้อ

2555

อุไรวรรณ บุษทิพย์

2555

กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

2556
2556

ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

2556

วิเชษฐ์ นันทะศรี

2556

2556

2552

40

ลาดับ
799
800
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802
803
804
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806
807
808
809
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811
812
813
814
815
816
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818
819

820

ชื่อหนังสือ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5402 เรื่อง
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทางตรง
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีต่อสภาพปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นเชิง
บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านและเครือข่ายเยาวชนนักอ่านในจังหวัด
เลย
การใช้คุณค่าทางภูมศิ าสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว
โครงการความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โครงการประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ระหว่างปี
พ.ศ. 2396-2556
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านกายภาพ
การพัฒนาทักษะการสร้างค้าในภาษาอังกฤษแบบหน่วยค้าเติม
ลักษณะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลของการเจือปนอลูมเิ นียมต่อสมบัติทางแสงและไฟฟ้าของฟิล์มบางผลึกซิงค์ออก
ไซด์
การศึกษาวัดในเขตอ้าเภอเมืองเลย เชียงคาน ภูเรือ ท่าลี่ ด่านซ้าย และนาแห้ว
เพื่อน้าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรม : เส้นทางชมและศึกษาผลงาน
ศิลปกรรมวัดในเขตจังหวัดเลย
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ้าเภอภูเรือ จังหวัด
เลย
การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียประเพณีผตี าโขน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องโลกธรรมชาติ โดยใช้การวิจยั เป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปญ
ั ญาน้้าผักสะทอนแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยรูปแบบการสอนจากสื่อนิทาน
(กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
การศึกษากระบวนการปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นพื้นที่การ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเลย
การศึกษาสภาพและความต้องการของโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และ
หนองบัวล้าภู เพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมือง อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัด

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

อ้านวย อรรจนาทร

2555

สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

2554

จตุรงค์ สว่างวงศ์

2554

พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

2554

พรสวรรค์ ศิริกญ
ั จนาภรณ์

2556

สุวารีย์ ศรีปูณะ
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล และคณะ
ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์
นพพล แก่งจ้าปา
และคณะ
สถาพร บริบรู ณ์วัฒน์
และคณะ
ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
กฤษณา ยอดมงคล

2554
2556
2557
2558

นุวัติ พิมพะบุตร

2555

ไทยโรจน์ พวงมณี

2551

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ และคณะ

2556

ศรัณยพัชร์ จิตพิไล
รุ่งรัตน์ มาไทย

2555
2555

นฤมล ปัญญาชิโรภาส
ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ
วีนัส ภักดิ์นรา
แพรวนภา เรียงริลา
อัจฉรา วรรธนานันท์
จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ และคณะ
41

2557
2554
2557

2555
(กองทุน)
2555
(กองทุน)
2555
(แผ่นดิน)
2555
(กองทุน)
2557

ลาดับ
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

ชื่อหนังสือ
เลย
ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ความหลากหลายข้าวพันธุ์พื้นเมือง อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถภาพของผู้เรียนรายบุคคล
ผลของสารสกัดกระชายด้าต่อการปรับเปลีย่ นความไวของ Staphylococcus
aureus ต่อยาปฏิชีวนะ
รูปแบบและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
ผลของการฝึกด้วยตารางเก้าช่องและความแข็งแรงที่มตี ่อความคล่องแคล่วว่องไวใน
นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียน ณ
โรงเรียนบ้านก้างปลา
รายงานประจ้าปี (Annual Report) 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย : การสืบทอดภูมิปญ
ั ญาการใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การส้ารวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้้าแคม ต้าบลน้า้
แคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ความเชื่อที่ปรากฏในลายปักบนผืนผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านน้้าแจ้งพัฒนา อ้าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผลการจัดกิจกรรมโครงงานของนักศึกษาที่เรียนวิชาระบบสังคมไทย ตามแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นพลเมือง
ผลการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกแบบสถานี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่อการวิจัย เรื่อง สถิติ
ทดสอบที ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึก
การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความเข้าใจและความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
การพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และด้านความอ่อนตัว โดยใช้แบบฝึก
การเคลื่อนไหวทางกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ด้วยเทคนิค KWDL
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน เรื่อง
การจัดการการผลิต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจีไอ (G.I.) ของนักศึกษา
บ.5515 ข
พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่งเสริมการขาย โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model)
พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
การตลาดเชิงกิจกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมพิเศษโดยใช้สื่อตามแนวทาง Below

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

2557

สุปราณี สิทธิพรหม
ชัยมงคล ปินะสา

2557
2555

บุญเลีย้ ง สุพิมพ์ และคณะ

2555

กัลยา ยศค้าลือ

2557

เพสยันดร์ ทิพรส
วรศิษฎ์ ศรีบรุ ินทร์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย
ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มรภ.เลย
รัตนา แสงสว่าง

2556

ภัทราพร เกษสังข์

2558

ศักดินาภรณ์ นันที
อนุชา วิลัยแก้ว
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล

2556

วิชญ์ มะลิตัน

2557

วรศิษฎ์ ศรีบรุ ินทร์
ภัทราพร เกษสังข์

2556
2558

ปิยะนุช เหลืองาม

2556

กรภูสิษฐ์ แก้วมาก

2556

นิกร น้อยพรม

2558

อภิรดี ค้าไล้

2557

กิติยา คีรีวงก์

2558

วาสนา ดิษฐพรม

2558

2558
2558
2557

2557

42

ลาดับ
842
843
844
845
846
847
848
849

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859

ชื่อหนังสือ
the Line โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ : แบบจ้าลองการสื่อสาร โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผังกราฟิกของนักศึกษา นศ.5701
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการตรวจสอบภายใน เรื่อง การ
ประเมินผลควบคุมภายใน โดยใช้วิธีการสอนแบบจิกซอร์ (Jigsaw problem
solving) ของนักศึกษา บ.5416 ข
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงาน
ธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือชนิด LT (Learning Together)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น เรื่องการจดบันทึกรายการในสมุด
รายวันทั่วไป โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชีและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ โดยใช้การสอน
แบบเทคนิคการท้าแบบฝึก ของนักศึกษาหมู่เรียน LM02 สาขาวิชาการบัญชี
พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่องการ
เขียนโครงร่างของงานวิจัย โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(5Es) ของนักศึกษา บ.5515 ข สาขาวิชาการจัดการ
วิธีการหาฟังก์ชันถ่ายโอนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของ
นักศึกษา ท.5501 เรื่อง การค้านวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้
วิธีหน่วยแรงใช้งาน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอนตามหลักยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : CIPPA Model
สร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนรหัส
(CODE CONVERSION) รายวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมของนักศึกษา
ว. 5722T
การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึง้ พันธุ์ในประเทศไทย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเภสัชวิทยาโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ เพื่อออกแบบการสร้างเกมส์ในรายวิชาการ
ประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดียและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คุณภาพชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

2557

วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์

2557

ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

2557

เมชยา ศรีหนองกุง

2557

เพลินพิศ โพธิ์วัน

2557

จิราวัฒน์ มันทรา

2557

กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
ชัชชัย พีรกมล

2557
2557

อุดมพล นาอุดม

2557

ศราวุฒิ ม่วงศรี
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
บุญเลีย้ ง สุพิมพ์

2554

จิตราภา คนฉลาด

2556

ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
คณะครุศาสตร์

2558

ปิยพร ศรีวิชา
คณะมนุษยศาสตร์
การปนเปื้อนสารโลหะหนักในพืชและสัตว์น้าบริเวณพื้นที่รอบเหมืองทองค้า จังหวัด อรทัย จิตไธสง
เลย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประเมินคุณภาพโปรตีนจากปลายเดือยและร้าเดือยในลูกสุกรหย่านม
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
การประเมินความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปัทมา สิงหนุต และคณะ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา บ. จีราวัฒน์ มันทรา
5601ข สาขาวิชาการจัดการในรายวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน เรื่องการ
คณะวิทยาการจัดการ
43

2557

2558
2558
2558
2558
2558

ลาดับ
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
จัดการธุรกิจชุมชน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปญ
ั หานักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการขนมอบไม่ถูกต้อง ประภาศรี เติมสายทอง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
รายงานผลการด้าเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) และ กองนโยบายและแผน
พัฒนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผน เรื่อง “การจัดท้าต้นทุนต่อหน่วยและความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คุ้มค่า”
รายงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
อารีรัตน์ ภูธรรมะ
รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลโดยใช้
คณะวิทยาการจัดการ
รูปแบบการเรียนแบบบทบาทสมมติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังทางการเรียนของ
จารุพร มีทรัพย์ทอง
นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาการจัดการขาย เรื่อง การจัดการพนักงานขายและทีม คณะวิทยาการจัดการ
ขาย โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Playing)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการสอบ
เพลินพิศ โพธิ์วัน
บัญชี เรื่องการตรวจสอบวงจรรายได้และวงจรรายจ่ายโดยการใช้กรณีศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาหมู่เรียน บ.5602ข สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ : นิกร น้อยพรม
การพัฒนาทักษะความรูเ้ รืองสินค้าสาธารณะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
คณะวิทยาการจัดการ
Base Learning : PBL)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการคิดเชิงวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ อัญชลี โกกะนุช
ของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวิธีกรณีศึกษา : รายวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจยั ในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาหลักการ พรพิธ พัฒนกุล
บัญชีชั้นต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายข้าวพันธุ์พื้นเมือง อ้าเภอ
ประภาศรี เติมสายทอง
ด่านซ้าย จังหวัดเลย : การอนุรักษ์ความหลากหลายข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามภูมินเิ วศ สุวารีย์ ศรีปูณะ
สู่ความยั่งยืน
มรภ.เลย
ความหลากหลาย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย : รัตนา แสงสว่าง และคณะ
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายข้าวพันธุ์พื้นเมืองอย่างยั่งยืน
มรภ.เลย
การประเมินพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์
ณัฐชัย โปธิ
มรภ.เลย
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะปนเปื้อนในไวน์ในเขตพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย อุทิศาวดี ค้าจุมพล
มรภ.เลย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชา ภราดร รีชัยพิชิตกุล
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
อภิรดี ค้าไล้
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟินอลิคในผลิตภัณฑ์ชาบัว
นิรมล ศรีชนะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผูส้ ูงอายุในชุมชน :
ภัทรธิรา ผลงาม
กรณีศึกษาใน อ.เมือง จ.เลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาการบัญชี
เมชยา ท่าพิมาย
หน่วยงานภาครัฐ : เรื่องหลักและนโยบายบัญชีส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group

ปีที่แต่ง
2558
2558
2559
2559
2558
2559
2559
2559
2558
(สกอ.)
2559
(สกอ.)
2557
2557
2555
2557
(แผ่นดิน)
2557
2558
(แผ่นดิน)
2559
44

ลาดับ
877
878
879

ชื่อหนังสือ
Process) นักศึกษาปริญญาตรี ห้อง บ.5602ข สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
รายงานวิจัยในชั้นเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ส้าหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระหว่างการเรียนด้วยกิจกรรมการสร้างผังมโน
มติกับการเรียนแบบปกติ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการบัญชี
เกี่ยวกับค่าแรงงาน โดยใช้การสอนแบบเทคนิคการท้าแบบฝึก ของนักศึกษาหมู่
เรียน LM05 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ศิริพร ศรีจันทะ

2557

นริศรา ธรรมรักษา

2559

883

พรกมล ระหาญนอก
สมยงค์ สีขาว
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการ ศิริพร ศรีจันทะ
คูณ ส้าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้า จีราวัฒน์ มันทรา
ไหม ในอ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการด้าเนินคดีแพ่งทางสิ่งแวดล้อมโดยผู้เสียหายหลายรายของ ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์
ประเทศไทย : ศึกษารูปแบบการด้าเนินคดีแพ่งแบบกลุม่ ในคดีสิ่งแวดล้อม
เดือนเด่น นาคสีหราช
การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกจากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต
ภควดี ศิริหล้า

884

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

พัฒนะ เจริญยิ่ง

885

การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

ไพโรจน์ บุตรเพ็ง

886

การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
เชื้อเพลิง
การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพือ่ ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

ผลของพีเอชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในธัญพืช
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามทัศนะของผู้ประกอบการ
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามคณะ
: การวิจัยเชิงผสมผสาน
การออกแบบและสร้างเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็กทริกโดยใช้แร่ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น จังหวัดเลย ประเทศไทย

วิระ อิสโร และนภัสร วงเปรียว
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

2555
แผ่นดิน
2555
แผ่นดิน
2555
แผ่นดิน
2555
แผ่นดิน
2555
แผ่นดิน
2559
2559

เชาว์ อินใย

2559

วีระศักดิ์ ซอมขุนทด
วัชรินทร์ เดชกุลทอง
อารีรัตน์ ดาวงษา
นศ.สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
อารีรัตน์ ภูธรรมะ

2559

วีระยุทธ สุโขยะชัย

2559

ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกลุ

2559
แผ่นดิน

880
881
882

887
888
889
890
891

892
893
894

ศึกษาสภาพการจัดการของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรในต้าบลร่องจิก อ้าเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
การมีส่วนร่วมของผู้น้าชุมชนต่อการรับรูเ้ กี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้
ยาเสพติดของชุมชนในเขตต้าบลเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอ้าเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย

2555
แผ่นดิน
2558
2557
2555

ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

45

2559

ลาดับ
895
896
897

898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908

ชื่อหนังสือ
การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยว
ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการฝึกยึดเหยียดร่างกายที่มีผลต่อความอ่อนตัว
ในนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชา
เฉพาะ 2 ของนักศึกษา ค.5510 เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนค้าอธิบาย
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้แบบฝึกทักษะ กรณีศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เมืองเลย
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจยั ทางการ
ศึกษา เรื่อง สถิติทดสอบทีของนักศึกษา คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยใช้แบบฝึกและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนในทางการเรียน เรื่อง แนวคิดและกระบวนการ CRM โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ จี.ไอ. (G.I.)
ขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผู้แต่ง
วาสนา ดิษฐพรม
และคณะ
จรัสศรี ศรีโภคา

ปีที่แต่ง
2559
แผ่นดิน
2559

นิมิตร ตาน้อย

2559

ภัทราพร เกษสังข์
คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย

2559

กิติยา คีรีวงก์
คณะวิทยาการ มรภ.เลย

2559

เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
คณะวิทยาการ (กองทุน 57)
การพัฒนาทักษะการใช้ค้าสันธานในภาษาอังกฤษด้วยสื่อบทเพลงร่วมสมัย
ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
คณะวิทยาการ (กองทุน 59)
การจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ส้าหรับเด็กและเยาวชน
พยุงพร ศรีจันทวงษ์
ชุมชนนาหอ ต้าบลนาหอ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
พรกมล ระหาญนอก
อริญชัย หามณี (กองทุน 57)
วิถีชุมชนและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของชุมชนนาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทีมวิจัยท้องถิ่นชุมชนนาหอ
วิเคราะห์การใช้ภาษาจากบันทึกเล่าเรื่องประสบการณ์ของหลวงปู่พัน ฐิตธัมโม วัด กฤษณา ยอดมงคล
ป่าน้้าภู จังหวัดเลย
แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
อนุชา วิลัยแก้ว และคณะ
เศรษฐกิจชุมชนบ้านน้้าแคม ต้าบลน้้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อุไรวรรณ บุษทิพย์ และคณะ
ทางวัฒนธรรม ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การพัฒนาแกนน้าในการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของประชาชน รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมือง จังหวัดเลย
ศักยภาพและการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยเพื่อรองรับ
สังคม พรมศิริ
ความเป็นประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
วทัญญู แสนใจวุฒิ
สุณีย์ กวิศราศัย

2559
2559
2559
2557
2559
2559
2559
2559
2559

909
910

การสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพริกในวิถีชีวิตไทเลย
การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเลย

สมยงค์ สีขาว และพรกมล ระหาญนอก 2559
จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ และคณะ
2559

911

รายงานประจ้าปี (Annual Report) 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559

2559

912

การพัฒนาระบบบัญชีส้าหรับกลุม่ ชาวบ้านที่ผลิตและจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตอ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการใน
จังหวัดเลย

ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มรภ.เลย
เมชยา ท่าพิมาย
เพลินพิศ โพธิ์วัน

2559

913
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2559

ลาดับ
914
915
916
917
918
919
920
921
922

ชื่อหนังสือ
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงการใช้ที่ดิน
ของเกษตรกรไร่อ้อยในต้าบลโคกขมิ้น อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
การสร้างซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ
โฮมสเตย์ในอ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ด้วยโปรแกรม
ELLIS)
การพัฒนามาตรการกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน :
กรณีศึกษา เทศบาลต้าบลนาอ้อ จังหวัดเลย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ในหัวข้อโครงสร้างโซ่
อุปทานโดยการใช้กรณีศึกษา
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นในการเรียนวิชาจุล
ชีววิทยาพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
การบริหารชุดโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจังหวัดเลย

ผู้แต่ง
วีระนุช แย้มยิ้ม

ปีที่แต่ง
2559

วิลัย ยาขามป้อม และคณะ

2559

อ้าภาภัทร์ วสันต์สกุล

2559

อาทิตย์ ถมมา และคณะ

2559

เดือนเด่น นาคสีหราช

2559

วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
ปรียาพร อมรหิรญ
ั วงศ์
วาสนา ดิษฐ์พรม

2559

บุญเลีย้ ง สุพิมพ์

2559

2559

2554

926

ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
และคณะ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส้านักงาน
นางสาวจารุณี ศรีไตรภพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางพลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี
ผลกระทบของความช้านาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ นางสาวนริศรา ธรรมรักษา
ผู้ท้าบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
การนวดไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต้าบลก้างปลา อ้าเภอเมือง ผศ.ดร.อร่ามศรี ชูศรี
เลย จังหวัดเลย
การด้ารงอยู่และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของการนวดไทยในจังหวัดเลย
ผศ.ดร.อร่ามศรี ชูศรี

927

ผลกระทบจากการใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อเศรษฐกิจจังหวัดเลย

นายนิกร น้อยพรม

2558

928

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ส้าหรับอบแห้งดีปลี
ปัจจัยในการเลือกใช้บริการส้านักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขตอ้าเภอเมือง
จังหวัดเลย
นิติส้านึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้าเลย
คุณลักษณะของธุรกิจกับประสิทธิภาพการท้างานของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีในองค์กรธุรกิจในอ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนโรงเรียน ต้ารวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่จังหวัดเลย
การพัฒนาทักษะการเรียนรูค้ รูของครูจากโจทย์วิจยั ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักศึกษา

ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด

2559

นางสาวพรพิธ พัฒนกุล

2556

ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร
นางฐิตินันท์ ธรรมโสม
นางสาวขนิษฐา หาระคุณ
นางวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
นางสาวอัมราภรณ์ หนูยอด
และคณะ
ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

2558
2557
2555

923
924
925

929
930
931
932
933
934

2557
2558
2550
2553

ตุลาคม
2559
กันยาย
47

ลาดับ
935
936
937
938
939
940

941
942
943
944
945
946
947
948
949

950
951
952

ชื่อหนังสือ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง: ภูมินิเวศ
แปลงข้าวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลย
การวิเคราะห์หาปริมาณคลอร์ไพรีฟอสและโลหะหนักที่เป็นพิษบางชนิดในตัวอย่าง
ผักจากแม่น้าเลย
ตัวแบบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตจังหวัดเลย
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นเชิง
บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การประเมินความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 2 ของนักศึกษา ค.
5510 เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนค้าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ กรณีศึกษา: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเลย
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด้า บ้านนาป่า
หนาด ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลของการกระโดดเชือกร่วมกับการปฏิบัติกิจกรรม
เสริมในรายวิชาการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่มผี ลต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา
รายงานประจ้าปี ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาแกนน้าในการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมือง
จังหวัดเลย
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการวาดเส้นเหมือนจริงตามแนวคิดของเบ็ตตี้ เอ็ด
เวิร์ดส์ ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยา
ส้าหรับครู เรื่อง หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ ส้าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดียและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้นใน
ออกแบบเกมโดยใช้สื่อการสอนประเภท e-book ส้าหรับนักศึกษาหมู่เรียน ว.
5713
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ของนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)
การพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนในพิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด

ผู้แต่ง
และคณะ
รศ.ดร.รัตนา แสงสว่าง
และคณะ
นางสาวนภัสสร วงเปรียว และคณะ

ปีที่แต่ง
น 2559
ตุลาคม
2559
2558

ผศ.ธนภัทร ใจเย็น

2558

พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

2554

ปัทมา สิงหนุต และคณะ

2558

นิมิต ตาน้อย

2559

ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง และคณะ

2556

ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

2558

ทัศนีย์ บุตรเพ็ง และคณะ

2556

นายกวิน บุญประโคน

2557

กองนโยบายและแผน
ผศ.รัตวัลย์ ศิรเิ ลีย้ ง

2558
2558

อัจฉรา หนูใหม่

2558

นางสาวปารีญา ราพา

2559

จิตราภา คนฉลาด

2559

นางสาวพุฒิพร เจียรประวัติ

2560

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

ก.พ.
2560
2559

ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
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ลาดับ
953
954
955
956
957
958
959
960
961

ชื่อหนังสือ
คุณลักษณะและความต้องการครูอุตสาหกรรมศิลป์ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัด
หนองบัวล้าภู
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครือ่ งนับจ้านวนโบว์เคาท์ของการตอกเสาเข็ม
ควบคุมด้วย พีแอลซี
การใช้โคลงในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คู่มือการท้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รายงานประจ้าปีการศึกษา 2552 และสารสนเทศประจ้าปี 2553
การประชุมราชภัฏเลยวิชาการ “การปฏิรปู การศึกษา การท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2552 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ ต้าบล
นาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้แต่ง
อุดมพล นาอุดม

ปีที่แต่ง
2559

ดร.ชัยยศ ค้ามี

2559

ชมพูนุท ธีราวิทย์

2559

งานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ
ส้านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ

2553
2552

บทเรียน e-Learning พร้อมสื่อเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียน e- Learning ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข้าวพันธุ์พื้นเมืองบ้านน้้าเย็น ต้าบลกกสะทอน
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์

ธันวาค
ม
2559
2552
มีนาคม
2560

รายงานการวิจยั เรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การตลาดส้าหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
บ้านนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดเลย

ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
นางสาววีระนุช แย้มยิม้
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ
อรจิต ชัชวาล
วรรณวิสา ไพศรี
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร และคณะ

964

การอนุรักษ์ความหลากหลายข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตามภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ในภูมินิเวศ
จังหวัดเลย

นางสาววีระนุช แย้มยิม้
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ

965

แนวทางการด้าเนินงานของศูนย์ข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการอบรม 2559 “โลจิสติกส์ การค้าชายแดนและ
การเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559 “การตามประเมินผล
ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมโครงการโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” วันที่ 23 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน
2559 ณ จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู ขอนแก่น บึงกาฬ และอุดรธานี
รายงานการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 “โลจิสติกส์ การค้าชายแดน
และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จังหวัดขอนแก่น วันที่ 13
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรม วีวิช จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการอบรม “โลจิสติกส์ การค้าชายแดนและการเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าและการลงทุน
ไทยในอาเซียน วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรม
ใบบุญแกรนด์ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
รายงานประจ้าปี (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

นางสาวญาณินท์ ทองมาก

มิถุนาย
น
2560
2555

962
963

966
967

968
969

970

2555
2556

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

2559

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

2559

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

2559

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

2559

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน
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2559

ลาดับ
971
972

973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
รายงานการด้าเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง ประชาคม
จังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์การศึกษา
อาเซียนในบริบทจังหวัดเลย วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร โลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
นางพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
ความสามารถในการท้างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาหารจัดการทั่วไป
บ.5406 เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี 2542”
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 1 ของ
นักศึกษา บ.5408T และ บ.5409T เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าและหลักการ
บัญชีคู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
รายงานการวิจยั เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชนใน
จังหวัดเลยจากการเปิดรับสื่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รายงานการวิจยั เรื่อง การใช้โครงงานส่งเสริมการเรียนภาษาด้วยศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
รายงานการวิจยั เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา :
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวล้าภู
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักศึกษา
สาขาพลศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชาเทนนิส โดยการฝึกด้วย บันไดเชือก
รายงานการวิจยั เรื่อง การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากน้้า
ผักสะทอน
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาการอ่านและออกเสียงตามสัทอักษร
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่สมุนไพร
การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงผลิตน้้าดื่มบรรจุขวดอัตโนมัติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลของการฝึกกระโดดเชือกที่มีผลต่อความ
แข็งแรงของกล้ามนื้อขาของนักศึกษาในรายวิชาการออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย
การเมืองภาคประชาชน: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวต่อต้านด้านเหมืองแร่ทองค้า
ของชาวบ้าน “กลุ่มรักษ์บ้านเกิด” ต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด้าเนินงานของกิจการกับคะแนนประเมิน
ประสิทธิภาพการก้ากับดูแลกิจการที่ดี กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลการสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษจากค้าพื้นฐานชั้นเด็กเล็กด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการท้าแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนค้าศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนาทาง
การตลาดที่จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษา บ.5708

ปีที่แต่ง
2559

นายประยุทธ วรรณอุดม

ปี
การศึก
ษา
2554
ภาค
เรียนที่
1/2554
2556

ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง

2558

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และคณะ

2559

นายรวิภาส สุวรรณพัฒน์

2557

ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

2554

ปิยาพร อภิสุนทรางกูร

2560

นพรัตน์ พันธุวาปี
ณัชชา สมจันทร์
นายเปรมชัย มูลหล้า

2557

อาทิตย์ ถมมา

2560

นายกวิน บุญประโคน

2560

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
น.ส.วรัชญา สุขประเสริฐ
นายนพพล แก่งจ้าปา

2556

ดร.ศิริขวัญ จันลาศรี

2559

ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด

2559

ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง

2560

นรชัย สอนใส

2559

2556

50

ลาดับ
999
1000

1001

1002
1003

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

1013

ชื่อหนังสือ
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกเพื่องานธุรกิจ : การสร้างภาพกราฟฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่เรียน
บ.5909 โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ QCC
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : การเขียนโปรแกรมด้วยค้าสั่งควบคุม
แบบเงื่อนไขด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assisted
Individualization : TAI)
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวรรณคดีเอก
ของไทยโดยใช้เกมและการเรียนรูแ้ บบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
ขอนแก่น
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทาง
ธุรกิจ เรื่องขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ของนักศึกษา บ.5718ข.
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ส่วนของภาษีมลู ค่าเพิ่มในรายวิชาการบัญชีภาษีอากรของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีห้อง 5817ข ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงทวิภาคีของสถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้้าเลย
การจัดท้าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม
ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์ปชั่นของเยาวชนจังหวัดเลย : Network Anticorruption Construction of Adolescent Loei Province
การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาแคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับ
โปรแกรม MAPLE
ความหลากหลายและคุณค่าของอาหารท้องถิ่น ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เลย
โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยั จากโจทย์วิจัยภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

ปีที่แต่ง
2559

ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

2560

ศาริศา สุขคง

2560

จีราวัฒน์ มันทรา

2559

เมชยา ท่าพิมาย

2559

รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

2555

สัญญา เนียมเปรม

2558

ผศ.ดร.กัลยา ยศค้าลือ
คชสีห์ เจริญสุข
ธนภร แตงจันทร์
อาจารย์นิ่ม อินทะสอน

2560

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
และคณะ
ผศ.ดร. อร่ามศรี ชูครี
ดร.สมยงค์ สีขาว
ว่าที่ ร.ท.วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว น.ร.
การคัดเลือกผึ้งพันธุ์ตัวผู้โดยวิธีการทดสอบความสามารถของลูก
นายศราวุฒิ ม่วงศรี
นายชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร
การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึง้ ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
นายศราวุฒิ ม่วงศรี
นายชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถา ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
การณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสารเรื่ององค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบใบช่วยสอน (Instruction Sheet) ของ
นักศึกษา นศ.5701
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะการฝึก วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
ปฏิบัติประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD รายวิชาหลักการบัญชี
ขั้นต้น เรื่องการบัญชีธุรกิจการผลิตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตของนักศึกษาหมู่
เรียน บ.5914 ข
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ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านในชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขงตอนกลางของ รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาต้าบลเชียง และคณะ
คาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและเมืองชะนะคาม แขวงนครเวียงจันทร์
รายงานประจ้าปี (Gnnual Report) (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการครูผู้สอนเพื่อ
คณะครุศาสตร์
ยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษภาษาไทย การใช้สื่อไอซีทเี พื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของผู้เรียนโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลของระดับน้้ามันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตไส้กรอกอิมัลชันโคเลสเตอรอลต่้าจาก อาจารย์ศรุติวงศ์ บุญคง และคณะ
ไก่ไข่ปลด
ผลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตคุณภาพ
ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร และคณะ
ซากและการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ
การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาบอน หมู่ที่ 7 รศ.ดร.ภัทธิรา ผลงาม
อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2557
สมบัติของพื้นที่วงกลมเก้าจุดของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมดี ีส
รศ.ดร.ภิญโญ มนูศลิ ป์
การศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบพลังงานความ
วุฒิภัทร จ้ารัสแนว
ร้อน เคมี จลนศาสตร์ และไฟฟ้า
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์
นิกร น้อยพรม
การเงินการธนาคารเรื่องความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเงินโดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
ใช้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านจังหวัดเลยกับ
นิรมล ศรีชนะ และคณะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวิเคราะห์แร่ธาตุในผักพื้นบ้านจังหวัดเลย
นิรมล ศรีชนะ และคณะ
ผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ค้าปรึกษาส้าหรับเพื่อนที่ อัจฉรา นันทะศรี
ปรึกษาของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
การเปลียนแปลงคุณภาพของไส้กรอกเปรี้ยวพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา เตือนใจ ศิริพาหนะกุลและคณะ
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเลย แพ็ต รมยะ
เพื่อรองรับเสรีประชาคมอาเซียน
การศึกษาการใช้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันของนักศึกษา ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
เอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การอบแห้งของกระชายด้าด้วยไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อน
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
การศึกษาการเตรียมวัสดุดดู ซับของแข็งจากรังไหมบ้าน
นายสุพัฒน์ พระเมืองคง
การผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิรยิ าที่ได้จากการสังเคราะห์
มัลลิกา หล้าพันธ์ และคณะ
เปลือกหอยในท้องถิ่นจังหวัดเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการแปลผลและรายงานผลการ นายกรภูศิษฐ์ แก้วมาก
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ICSPFT ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการเงิน
นางสาวจิราวดี ก้ายาน
ชุมชน เรื่อง หลักการปล่อยกู้ของนักศึกษา บ.5816
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลลิ ิตสุทธกรรม
ณฐรช จอมพารา
การศึกษาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านไทเลย
รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะและคณะ
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ปีที่แต่ง
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2559
2558
2559
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ลาดับ
1037

ชื่อหนังสือ

1048

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือ่ งนวดยางพาราส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
จังหวัดเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างความมั่นใจในตนเองในการเรียนรายวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นไทยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจ็กต์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง
หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส้าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเลย
เพื่อรองรับเสรีประชาคมอาเซียน
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์และชื่อสามัญและการอนุรักษ์พืชพื้นบ้านไทย บ้าน
โนนภูทอง ต้าบลท่าช้างคล้อง อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง เครื่องสกัดสารใบสบู่ดา้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 2 เรื่องเคมี
อินทรีย์เบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัย
ระดับภาวะผู้น้าของนักศึกษาสาขารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านน้อยคีรี
ต้าบลโคกขมิ้น อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
การส่งเสริมมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้โดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนดงสามขา บ้านน้้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย
รายงานประจ้าปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 30 กันยายน 2560)

1049

Vientam Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

1050

China Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

1051

ข้อมูลพื้นฐานด้านการค้าและการลงทุนในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว

1052

Laos Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
โครงการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษา วันที่ 22-29 ธ.ค. 2560
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การออกแบบและสร้างชุดทดสอบแรงกดและแรงบิด

1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

1053
1054
1055
1056
1057

การพัฒนาทักษะการให้ค้าปรึกษาส้าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ทางแสง
การศึกาษาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านจังหวัดเลย

ผู้แต่ง
กานต์ จันทระ

ปีที่แต่ง
2560
2559

กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสริ ิ

2557

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์

2559

ผศ.ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา

2560

แพ็ต รมยะ

2558

กฤษณา ยอดมงคล

2560

ผศ.โสฬส ศรีหมื่นไวย
นายสุพัฒนา พระเมืองคง

2549
2559

อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ
วิชญ์ มะลิต้น

2557
2557

ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

2559

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2560
2560
2560
23 ส.ค.
2560
2560
2560

วันชาติ สุพรมพิทักษ์
ณัฐชัย โปธิ
ปารีญา ราพา

2559

ศิวกร แก้วรัตน์

2558

พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
จักรี อบมา

2559

2559

53

ลาดับ

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

1058

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิชิต พระพินิจ
อารีวรรณ์ บังเกิด

2556

1059

การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ไขมันและแร่ธาตุบางชนิดในปลาน้้าโขง อ้าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยก่อนและหลังการเรียนวิชาการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกแบบและสร้างเครื่องสีกะเทาะเมล็ดกาแฟโรบัสต้าต้นแบบ

นภัสสร วงเปรียว

2559

มหิธร จิตตเกษม

2558

เกียรติชาย ชาติมาลากร
ณัฐชัย โปธิ
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

2559

1060
1061
1062

แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของลุม่ น้้าหมานเพื่อบรรอุทกภัยในพื้นทีเ่ ขตเมือง
อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานประจ้าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง พัฒนาชุดบอร์ดอุปกรณ์ทดลองส้าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

2556

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

2559

ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง

2557

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

2559

ดร.สรินทร คุ้มเขต

2559

นางสาวรัตนา ขามฤทธิ์

2558

บุษบาวดี พุทธานุ และคณะ

2559

1071

การสะสมของโลหะหนักในน้้า ดิน และพืชผักกินได้บริเวณริมฝั่งแม่น้าเลย อ.เมือง
และ อ.เชียงคาน จ.เลย
การศึกษาและพัฒนาระบบอบแห้งผลปาล์มน้้ามันแบบเบดนิ่งด้วยพลังงานความ
ร้อนเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพจากส่วนผสมของกากที่ได้จากการสกัดน้้ามันปาล์มดิบ
กับมูลสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระ
สุตตันตปิฏก
การวิจัยและพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่องประเพณีผาสาดลอย
เคราะห์ โดยใช้กระบวนการทางนาฏยประดิษฐ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักน้าให้เกิดโพลีพลอยด์ของกล้วยไข่ในสภาพหลอด
ทดลอง
การศึกษาปริมาณและชนิดของสารประกอบฟีนอลิคในส่วนต่างๆ ของถั่วดาวอิน
คา
สภาพและปัญหางานโภชนาของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย

2558

1072

การพัฒนาโปรแกรมคัดกรองภาวะโภชนาการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1073
1074

การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้สถานการณ์จา้ ลอง
เล่าไทย ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง

นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย
และผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา
นางสาวนุวรรณ อยู่ส้าราญ และนาย
สุรเดช ไชยตอกเกี้ย
นันทนิตย์ บุตรปาละ
ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

2556

1075

การบูรณาการวิถีวัฒนธรรมประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอน

ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ

2556

1076

การพัฒนารูปแบบผิตภัณฑ์เซรามิกแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
โครงการย่อยที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรา
มิกศ์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี (โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
งบประมาณ 2553-2556)
การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัฑณ์เซรามิกเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

พัฒนา เจริญยิ่ง

2556

ไพโรจน์ บุตรเพ็ง

2556

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070

1077

2559
2560

54

2558
2559

ลาดับ

1078

1079

1080
1081

1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093

ชื่อหนังสือ
โครงการย่อยที่ 3 ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรา
มิกศ์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี (โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
งบประมาณ 2553-2556)
การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อ
เพลง
โครงการย่อยที่ 4 ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรา
มิกศ์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี (โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
งบประมาณ 2553-2556)
การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกจากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต
โครงการย่อยที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรา
มิกศ์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี (โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
งบประมาณ 2553-2556)
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพือ่ ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีวิศกรรมเซรามิกส์
โครงการย่อยที่ 5 ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรา
มิกศ์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี (โครงการต่อเนื่อง 4 ปี
งบประมาณ 2553-2556)
การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตีในรายวิชา
ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 1 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตาม
รูปแบบ LT (Learning Together) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
การบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจรากตามนโยบายประชารัฐของบ้านนาบอน หมู่ 5 ต้าบลชัยพฤกษ์
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาความต้องการเงินทุนของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง ต้าบลน้้าหมาน
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโพนไทร ต้าบลเมือง อ้าเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
คุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาที่พึงประสงค์และเป็นจริงตามความคิดเห็น
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเลย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษาความคิดเห็นของครูพี่

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

2556

ภควดี ศิริหล้า

2556

ณัชชา สมจันทร์
ทัศนีย์ บุตรเพ็ง
ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

2552

นายวิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล

2560

ศถิรวรรณ สมบัติ

2557

นางสาวเพลินพิศ โพธิ์วัน

2561

จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สุพรรณี พฤกษา และคณะ
วิชญ์ มะลิต้น

มิ.ย.
2561
2561

ภัทรภร ศรีบุรินทร์
มัสยา ราชวงษ์
วรรณวิศา นครขวาง

2557

นางสาวปิยะนุช เหลืองาม

2560

เพลินพิศ โพธิ์วัน

2560

ผการัตน์ พินิจวัฒน์

2561

นายวิชัย เพียรกสิกรรม
ผศ.วรพจน์ อารัฐ
ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

2556

2556

2557

2558
55

ลาดับ
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

ชื่อหนังสือ
เลี่ยง
วิธีการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้น้าอาเซียนศึกษา
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามภูมิสังคมของชุมชนวัฒนธรรม
นาอ้อ จังหวัดเลย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ
DR-TA ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส้าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาความต้องการเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์และเจคคติที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง
2560 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ. 5904T สาขาวิชาการบัญชี
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการสร้างแบบประเมิน
ภาคปฏิบตั ิ วิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึก
การน้าหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตของ
นักศึกษาภาคปกติ ประจ้าปีการศึกษา 2560 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดขอนแก่น
การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในหมู่บ้านศรีเจริญ ต้าบลเลย
วังไสย์ อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย
สุขภาวะชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีสองรัก จังหวัดเลย
แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวโฮมเสตย์ของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนา
อ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
บทบาทสื่อพื้นบ้าน : พิพิธภัณฑ์พระครูวิจารณ์สังคมกิจ ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม : รูปแบบของผู้น้าในองค์กร โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนความรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ออกแบบและพัฒนาระบบแนะน้าเครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ภูมิภาคเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมภิ าคโดยกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการใช้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นเป้าหมาย 31

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ

2556

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปณ
ู ะ และคณะ

2555

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

2561

นางสาวอัมราภรณ์ หนูยอด
นายวุฒิภัทร หนูยอด
นายณัฐกร หิรัญโท
นางสาวอรทัย ปานเพชร และคณะ

2560

ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

2561

รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์

2561

ศิริสดุ า ธนาวาณิชยกุล

2559

สุภาวดี ส้าราญ
ภาวรินทร์ สวัสดิไ์ ธสง

2555
2561

อิศรารัตน์ มาขันพันธ์

2560

ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
และคณะ
ปรียาพร อมรหิรัญวงศ์

2556

อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล

2555

อารีรัตน์ ภูธรรมะ

2561

กัลยา ยศค้าลือ

2558

คมยุทธ ไชยวงษ์
นิกร น้อยพรม

2558
2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สิงหาค
56

2557

2555

ลาดับ

1113

ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
หมู่บ้าน จังหวัดเลย ตามพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหลวง
รัชกาลที่ 10 พื้นที่บ้านกกซ้อ หมู่ที่ 4 และบ้านกกซ้อน้อย หมู่ที่ 19 ต.ทรายขาว
อ.วังสะพุง จ.เลย
การผลิตน้้าเย็นโดยหลักการการรังสีในเวลากลางคืนด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ชนิดรวม ชัยวุฒิ สุตานภลักษณ์
แสงแบบ 3 มิติ (CPC)
ณัฐวุฒิ ศรีเกษ

1114

ความเร็วลมในหอคอยแสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่และความสูงต่างกัน

1115

การปรับอากาศด้วยน้้าเย็นส้าหรับห้องพักอาศัย

1116

การศึกษาสมรรถนะขอหอคอยแสงอาทิตย์ที่ใช้ชนิดวัสดุและความสูงต่างกัน

1117

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ท้า
แบบทดสอบออนไลน์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Kahoot ในการเรียนรูศ้ ตวรรษที่
21 เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบแถวคอย (Queue Structure) ของนักศึกษาหมู่
เรียน
ว.6009

1118

คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผ้าอนเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนใน
โรงเรียนทีม่ ีปัญหาด้วยการใช้บันได 6 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) เพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพครูผ้าอนเพือ่ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพือ่ แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนในโรงเรียนที่มีปญ
ั หาด้วยการใช้บันได 6 ขั้น ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพือ่ การเรียนรู้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการระบบขยายเสียงส้าหรับการแสดงดนตรี
การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาองกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้การเรียนแบบมุ่ง
ปฏิบัติงาน
การศึกษาเรื่องเล่าภูเขาศักดิส์ ิทธิ์ในท้องถิ่นอ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสร้าง
จิตส้านึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเลย

1119

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนใน
จังหวัดเลย
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพือ่ การจัดการแหล่งเรียนรู้บา้ นทรายขาว ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
วัฒนธรรมเชิงนิเวศในวรรณกรรมลูกอีสาน
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การ
บูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่แต่ง
ม 2561
2561

เสถียรพงษ์ ยาใจ
อดิเทพ อินทสร้อย
เครือฟ้า จันดาวงษ์
นภัสกร โสมณี
นายจิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว
นายธนากร พงษ์สะพัง
จิตราภา คนฉลาด

2561

กรภูศิษฐ์ แก้วมาก และคณะ

2561

กรภูศิษฐ์ แก้วมาก และคณะ

2561

ณรงค์ บุญสิรสิ ัมพันธ์
นายคชสีห์ เจริญสุข
ณศิริ ศิริพริมา

2561
2559
2558

พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ

2557

สุปราณี สิทธิพรหม
กันตา แสงวิจิตร
พรชนก บุญลับ
รศ.ดร.รัตวัลย์ ศิรเิ ลี้ยง

กันยาย
น
2561
2560

นพพล แก่งจ้าปา
สุพัฒน์ พระเมืองคง
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
สุธาสินี ราชเจริญ
พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี
ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
57

2560

2561
2561
2561

2561
2561
2560

ลาดับ
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

ชื่อหนังสือ
สมรรถนะการสื่อสารของผู้น้าชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแม่น้า
เลย จังหวัดเลย
การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD
กลยุทธ์การจัดการโซ่คุณค่าบนฐานแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตผ้า
ทอ/เสื้อผ้า จังหวัดเลย
การพัฒนารูปแบบสื่อสารแบบชุมชนเพื่อน้าไปสู่การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
เพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดเลย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดท้าหลักสูตรภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นออนไลน์ ส้าหรับครูสายผูส้ อนในเจตพื้นที่จังหวัดเลย
การสร้างพลังอ้านาจผูส้ ูงอายุในชุมชนเมืองและชนบท
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นและผักพื้นบ้าน
ในชุดส้ารับ/ต้ารับอาหาร ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้เว็ปไซต์และแบบฝึกหัดแบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพการท้าวิจัยในชั้นเรียนส้าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
การศึกษาและพัฒนาส้ารับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
การก้าหนดนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเขต
พื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ในจังหวัดเลย สังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาค
10
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกนิวแมติกส์ ด้วยซอฟแวร์ FluidSim
การใช้เวลาว่างกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงานโดยใช้ชุด
กิจกรรมการทดลอง
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในชั้นเรียนของ
นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย โดยการใช้สถานการณ์จ้าลอง (Simulation)
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดส้ารับ/ต้ารับ
อาหารท้องถิ่นของต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้แต่ง
ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

ปีที่แต่ง
2558

มณีรตั น์ สุตันตั้งใจ
อรทัย จิตไธสง
กานดา ปุ่มสิน
โศจิวัจน์ เสริฐศรี

2558

วาสนา ดิษฐพรม

2558

ประยุทธ วรรรอุดม

2557

สมยงค์ สีขาว
พรกมล ระหาญนอก
ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
สุชาดา พรหมโคตร
ขนิษฐา ศรีแก้ว
สุไพลิน พิชัย
ดร.พนิดา ตาสี

2555

ชินเชิง แก้วก่า

2559

จุฑามาส ศรีจ้านงค์

2558

สุรศักดิ์ ตาน้อย

2561

สุภาวดี ส้าราญ
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และคณะ

2555
2561

เมืองมล เสนเพ็ง
อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
ปิยะนุช เหลืองาม

2561
2561
2560

นันทพร กงภูเวช

2560

ประภาศรี เติมสายทองและคณะ

2559

2560

58

2557
2559
2558

ลาดับ
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170

ชื่อหนังสือ
การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตรในท้องถิ่น (ร้า
เดือยและปลายเดือย) เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ส้าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน
จังหวัดเลย และเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเลย
ผีขนน้้า : การปรับตัวของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเชียงคาน สู่การเป็นสิง
ค้าทางวัฒนธรรม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ต้าบล
กกสะสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากซังข้าวโพดส้าหรับเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี
ผลของไส้ชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพไสกรอกเปรี้ยวพร้อมบริโภค
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจเรื่องภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่
เรียน บ.6008 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แนวทางการพัฒนากฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภคด้านอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูส้ ูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในเขตอ้าเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
การมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสมุนไพรโดยใช้ยูเลิร์นนิ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขต
พื้นที่ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดส้ารับ/ต้ารับอาหาร
ท้องถิ่น ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเยาวชน จังหวัดเลย
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้จังหวัดเลย
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ : มุมมองด้านปัจจัยระดับบุคคลและอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมองค์การ
ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนฌาปนกิจกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยตาด
อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ผลของการใช้กากมันส้าปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ที่มีต่อสีไข่แดง ผลผลิตไข่
และระบบสืบพันธุ์ของไก่ไข่
การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่การท่องเที่ยว
อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญ
ั ญาผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเลย
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะของ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง
2560

ชัยพฤกษ์ หงส์
ลัดดาพร และคณะ
สุพรรณี พฤกษา และคณะ
ไทยโรจน์ พวงมณี

2557
2555

มณีรตั น์ สุตันตั้งใจ และ
อรทัย จิตไธสง
ปานฤทัย พุทธทองศรี
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล และคณะ
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

2559

เมธาคุณ พฤกษา และคณะ
สุพรรณี พฤกษา และคณะ

2556
2560

ไพโรจน์ บุตรเพ็ง และคณะ

2560

ผศ.ดร.กัลยา ยศค้าลือ

2561

กันยารัตน์ ศรีมงคล และคณะ

2561

สุปราณี สิทธิพรหม

2559

เชิดเกียรติ กุลบุตร

2559

นิกร น้อยพรม

2561

อัญชลี โกกะนุช

2559

เพลินพิศ โพธิ์วัน

2561

ศรุติวงศ์ บุญคง และคณะ

2561

ไทยโรจน์ พวงมณี
ศรัณยพัชร จิตพิไล
ภัทรธิรา ผลงาม
จรัสศรี ศรีโภคา
วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
ไทยโรจน์ พวงมณี
ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร

2556

2558
2558
2561

2561
2560
2554

59

ลาดับ
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189

ชื่อหนังสือ
การศึกษาคุณภาพลุม่ น้้าหมันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ผู้แต่ง

วัลลภ ทาทอง
เนตรนภา พงเพ็ชร
กานดา ปุ่มสิน
พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในล้าน้้าฮวยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมือง วัลลภ ทาทอง
ทองค้า อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
วราวุฒิ เรืองบุตร และคณะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาซ่าวและชุมชนบ้านนาซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สา้ หรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชา รดาศา เนตรแสงสี
การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการค้าบนเส้นทางการค้าจังหวัดเลย-แขวงไซ อนุชา วิลัยแก้ว และคณะ
ยะบุรี แขวงเวียงจันท์-หลวงพระบาง
การสร้างศักยภาพการอ่านของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
และคณะ
การพัฒนาสีนาโนธรรมชาติจากเบือกส้าหรับการย้อมฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนซิงค์อ ปานฤทัย พุทธทองศรี
อกไซด์
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัย
ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจ้านงค์
ทางการศึกษาเรื่องสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ส้าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การประเมินคุณภาพน้้าโดยใช้ตัวชีว้ ัดทางชีวภาพ ในเขตลุ่มน้้าหมัน อ้าเภอด่าน
เนตรนภา เกล็ดจีน และคณะ
ซ้าย จังหวัดเลย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย อารีย์ ล้ามะยศ
ราชภัฏเลย
การอนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปญ
ั ญาอาหารพื้นบ้าน บ้านก้างปลา ต้าบลชัยพฤกษ์
สุพรรรณี พฤกษา และคณะ
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส้าหรับนักศึกษา
มัสยา ราชวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
ภัทรภร ศรีบุรินทร์
การเรียนรู้
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
ปัทมา ปัญญาใส และคณะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา 0001103
การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบ่ง พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ
กุ่ม ต้าบลนาหอ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง อรนงค์ บุเกตุ
พอใจของนักศึกษา ค.5819ข สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างและน้าเสนอสื่อ
มัลติมีเดีย โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลแบบซิปปา (CIPPA)
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วราวุฒิ เรืองบุตร
พื้นฐานการปฏิบัตดิ นตรีเรื่องเครื่องสาย ซออู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อ
ช่วยเพื่อน
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน้า จารุพร มีทรัพย์ทอง
เที่ยวในประเทศไทย
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของระดับน้้าโขงต่อสภาพน้้าเท้อในล้าน้้าเลย
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
ศึกษาดัชนีชี้วัดทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐกิจของบริษัท จิราวดี ก้ายาน
60

ปีที่แต่ง
2561
2561
2557
2561
2557
2560
2559
2559
2561
2557
2561
2557
2557
2559
2559
2560
2560
2557
2558

ลาดับ
1190
1191

1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210

ชื่อหนังสือ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
รายงานการวิจยั ในชั้นเรื่อง การพัฒนาชุดรับ-ส่งสัญญาแสง
รายงานการวิจยั ในชั้นเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน : แบบจ้าลองการสือ่ สารโดยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) ของนักศึกษา นศ.
6101
การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องรีดยางแผ่นที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์
การอบแห้งแบบชั้นบางและสภาพแพร่ความชื้นของดีปลีในจังหวัดเลย
การสร้างสรรค์การสื่อสารในชุมชนเพื่อด้าเนินยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในจังหวัดเลย
การบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย
การวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้า
โขงตอนกลางของประเทศไทย และ สปป.ลาว กรณีศึกษาอ้าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย และเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
รายงานประจ้าปี ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลของการฝึกโยคะอาสนะและการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายทีม่ ีต่อ
สมรรถภาพทางกายเกีย่ วกับสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสร้างเว็บไซต์องค์ความรูภ้ ูมิปญ
ั ญาการทอผ้าขาวม้าด้วยมือ เทศบาลต้าบลนา
อ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
การจัดการการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในจังหวัด
เลย
การวิเคราะห์เนื้อหาบทละครเรื่อง Twelfth Night ตามหลักศีลห้าในพุทธศาสนา
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนว เรื่อง บริการให้ค้าปรึกษา ส้าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง งานประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
การพัฒนาต้ารับอาหารเพื่อสุขภาพส้าหรับผ้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาอาหาร
ท้องถิ่น จังหวัดเลย
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารประกอบ
ฟีนอลิกสารประกอบฟลาโวนนอยด์และปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ชาบัว
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การส้ารวจสิ่งอ้านวยความสะดวกโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเที่ยวบนเส้นทาง
ระหว่างอ้าเภอเมือง จังหวัดเลย - หลวงพระบาง สปป.ลาว
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการการผลิตและ
การด้าเนินงานเรื่องการพยากรณ์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ
การวิเคราะห์แร่ธาตุในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขงตอนกลางของ
ประเทศไทยและ สปป.ลาว : กรณีศึกษา อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะ
นะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

วุฒิภัทร จ้ารัสแนว
ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

2558
2561

วุฒิภัทร จ้ารัสแนว
ชยพัทธ์ ภูส้าเภา
ประยุทธ วรรณอุดม

2559
2559
2559

กานต์ธีรา พละบุตร
สุวัชชัย มิสุนา
และคณะ

2559
2560

กองแผนและนโยบาย
ยรรยงค์ พานเพ็ง

2560
2558

ปฐมาวดี ค้าทอง

2558

ไพโรจน์ ชัชวาลย์

2557

ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์
ปารีญา ราพา

2554
2561

ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู

2561

ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
จิตติมา พีรกมล
สุพรรณี พฤกษา
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
นิรมล ศรีชนะ และคณะ

2561
2560

นันทพร กงภูเวช และคณะ

2560

ณปาล อุทยารัตน์

2558

เมทยา อิ่มเอบ

2560

ฐิตินันท์ ธรรมโสม และคณะ

2560

2560

61

ลาดับ
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224

1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232

ชื่อหนังสือ
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเตาโปงกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย
การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นบทเรียนศิลปหัตถกรรม

ผู้แต่ง
สุชาดา พรหมโคตร และคณะ

ปีที่แต่ง
2560

ชัยทวี บุบผา

เตาขนาดเล็กส้าหรับผลิตแท่งถ่านชาโคล เพื่อใช้ในงานวาดเขียน
การพัฒนาต้ารับอาหารท้องถิ่นส้าหรับผูส้ ูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกิ่งสะทอน
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอน
ส้าหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม
การวิเคราะห์ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการอ่านร่วมกับเครื่องมือช่วยแปล
Google Translator ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัด
เลย
การวิเคราะห์วิตามินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขงตอนกลางของ
ประเทศไทยและ สปป.ลาว : กรณีศึกษาอ้าเภอเชียงคาน และเมืองชะนะคาม
แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
การศึกษาพฤติกรรมการออกก้าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การบูรณาการภูมิปญ
ั ญาการใช้ใบย่านางและขมิ้นส้าหรับการแปรรูปหน่อไม้
อบแห้งโดยใช้เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ส้าหรับคอมพิวเตอร์เรื่อง ตรรกศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้การ
เรียนรู้แบบจิ๊กซอว์
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎเลย
พฤติกรรมการสึกหรอของผิวเคลือบฟิล์มบางไทเนียมไนไตรด์
การศึกษากระบวนการผลิตครีมเทียมผงจากน้้ามันมะคาเดเมียของกลุ่มแปรรูป
ผลิตผลเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
การศึกษาผลของแป้งปรับแต่งโครงสร้างผสมผสานยางธรรมชาติต่อสมบัติของ
ไฮโดรเจล
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหม่้าและใส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโคพร้อม
บริโภคในระหว่างการเก็บรักษา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการส้าหรับผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานในจังหวัดเลย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา โดยจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาสังคมไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักพระพุทธศาสนา

ชัยทวี บุบผา
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย และคณะ
นิกร น้อยพรม
ธนาธิป รักศิลป์
วัชรีย์ ร่วมคิด

ม.ค.
2562
2552
2560
2560
2560
2561

พักตร์พิมล ก้าเนิด

2559

กิติยา คีรีวงก์

2559

นภัสสร วงเปรียว และคณะ

2560

กวิน บุญประโคน
ไหมค้า ตันติปทุม

2560
2560

ปานฤทัย พุทธทองศรี และคณะ

2560

ศิริพร ศรีจันทะ

2559

ชมภูนาฎ ชมภูพันธ์ และคณะ

2560

ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ
โสภา ธงศิลา และคณะ

2559
2557

ภัทรานุช ผงสุข

2557

เตือนใจ ศิริพาหนะกุล และคณะ

2560

นรุวรรณ อยู่ส้าราญ และคณะ

2560

อนุภูมิ ค้ายัง

2558

สาคร พรหมโคตร

2560
62

ลาดับ
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

ชื่อหนังสือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองข้าวเหนียวด้าลืมผัว บ้าน
น้้าเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
การออกแบบศิลปวัฒนธรรมอินโฟกราฟิกอัตลักษณ์ไทเลย
การส้ารวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียในประเทศไทยที่มี
คุณสมบัติในการยับยั้งการท้างานของเอนไซม์ฮสิ โทนดีอะเซทิลเลส
สารสนเทศ ประจ้าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้กับเกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราในจังหวัดเลย
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่ง
แม่น้าโขงตอนกลางของประเทศไทย และ สปป.ลาว
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตแป้งมันส้าปะหลัง
กรณีศึกษา บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จ้ากัด
ความสามารถในการสร้างคุณค่าของธุรกิจสปาในประเทศไทย
ถิ่นที่อยู่อาศัยและประชากรปูเจ้าพ่อหลวง (Indochinamon bhumibol) ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเลย - หลวงพระบาง
จริยธรรมในการด้าเนินธุรกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดขอนแก่น
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้้า
วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู : การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พื้นบ้านในลุ่มแม่น้า
เลย
ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
การศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจังหวัดเลย
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าดีหมี อ้าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

ผู้แต่ง
ประภาศรี เติมสายทอง

ปีที่แต่ง
2560

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สุวัชชัย มิสุนา

2560
2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

2560
2562
2557

นิรมล ศรีชนะ และคณะ

2560

เปรมชัย มูลหล้า

2560

สัญชัย เกียรติทรงชัย
ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์

2560
2560

จุไรรัตน์ อาจแก้ว และคณะ
วีระยุทธ รัชตเวชกุล

2559
2560

ณัฐชัย โปธิ และณัชชา สมจันทร์
ธีรวัฒน์ แสนค้า

2560
2561

สุชาติ บางวิเศษ และคณะ

2559

พิชิต พระพินิจ และคณะ
เมทยา อิ่มเอิบ และ
เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

2559
2561

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดส้ารับ/
ต้ารับอาหารท้องถิ่น ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2559 คุณลักษณะประจ้าพันธุ์และ
เครื่องหมายโมเลกุลติดตามการทนแล้งในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย
องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิต์ ้านเบาหวาน
ของสารสกัดไผ่ร้อยกอ
เซรามิกพอร์ซเลนสโตนแวร์อณ
ุ หภูมิการเผาต่้าลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรณี
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการส้าหรับผูส้ ูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานในจังหวัดเลย
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่าน
ด่านศุลกากรหนองคาย
รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ในการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดการพัฒนาครูด้วยวิธีเสริมพลัง

สุปราณี สิทธิพรหม และคณะ

2559

สุปราณี สิทธิพรหม และคณะ
สุภาษร สกุลใจตรง และคณะ

มี.ค.
2562
2558

ภควดี ศิริหล้า
ภควดี ศิริหล้า และคณะ

2557
2556

สุระเดช ไชยตอกเกี้ย และคณะ

2560

ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์

2560

จุฑามาส ศรีจ้านงค์ และ
โศจิวัจน์ เสริฐศรี

2560
63

ลาดับ
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276

1277

ชื่อหนังสือ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
ส้าหรับนักศึกษา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ต้าบลนาหอ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกนิวแมติกส์ควบคุมด้วยบอร์ดอาร์ดูโน่
สัณฐานวิทยาและลักษณะประจ้าพันธุ์ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในถิ่นฐานที่ปลูกใน
จังหวัดเลย
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ต้าบล
นาหอ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การออกแบบพัฒนางานศิลปหัตถกรรมประเภทของที่ระลึก
ในแหล่งท่องเที่ยว
รายงานการวิจยั เรื่อง การถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาผ้าตีนจกไทยเลย สู่กระบวนการ
เรียนรู้ทางนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษา
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาแห่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้าน
บุ่งกุ่ม ต้าบลนาหอ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การปรับปรุงสมบัติที่ผิวของตะขอทออวนโดยการเคลือบผิว
ด้วยเทคนิคสปัตเตอริง
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาต้นแบบวงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เพื่อใช้ส้าหรับผู้ป่วยอัมพาตด้วยชุดอุปกรณ์อาร์ดุ่ยโน่
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
เรื่องสินค้าคงเหลือ โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Instructional
Model of Cooperative Learning) ของนักศึกษาหมู่เรียน บ. 6105T
รายงานการวิจยั เรื่อง รูปแบบการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูศิลปะเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูศ้ ิลปะให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายใน
ห้องเรียนรวม
รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาผลของความดัน เวลา ความชื้น และการสิ้นเปลือง
พลังงานจ้าเพาะโดยใช้หม้อไอน้้าความดันสูงต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด
ขอนขาว
รายงานการวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการเรียนรูด้ ้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับครูในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาเครื่องนวดยางควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 3
เฟส
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาเครื่องกรีดยางเครพส้าหรับเกษตรกรสวนยาง
ขนาดย่อม
รายงานการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบกลับด้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ของครูสายผูส้ อนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัย

ผู้แต่ง
วีนัส ภักดิ์นรา

ปีที่แต่ง
2560

พยุงพร ศรีจันทร์ และคณะ

2560

เมืองมล เสนเพ็ง
มาริษา เดอ เบลส์
สุปราณี สิทธิพรหม
พยุงพร ศรีจันทร์ และคณะ

2562
2560

ชัยทวี บุบผา

2554

จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว

2560

สาคร พรหมโคตร และคณะ

2560

ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ
ภควดี ศิริหล้า
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

2560

เพลินพิศ โพธิ์วัน

2562

ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน

2560

เกียรติชาย ชาติมาลากร
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

2561

สุรพงษ์ พันชะโก
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
คมยุทธ ไชยวงษ์
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
วุฒิภัทร จ้ารัสแนว
กานต์ จันทระ
ณัฐดนัย มูลศิริ
สถาพร บริบูรณ์วัฒน์
ทรัพย์อนันต์ พละบุตร
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
คมยุทธ ไชยวงษ์
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

2557
2556

คมยุทธ ไชยวงษ์
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

2560

2560

2561

2560
2560
2560
2559

64

ลาดับ
1278
1279
1280
1281
1282
1283

ชื่อหนังสือ
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในจังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง รูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาเตาอบแห้งยางพาราด้วยวิธีการผสมผสาน
พลังงานความร้อน
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปยางเครพที่เหมาะสมกับการใช้
งานของกลุ่มเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม
รายงานการวิจยั เรื่อง การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเทคนิคการท้าเหมืองข้อมูล
รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางการวิจยั ของนักศึกษาใน
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกับยูบิควิตสั เลิร์นนิง
รายงานการวิจยั ในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออกก้าลังกายของ
นักศึกษารายวิชาการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้แต่ง

ปีที่แต่ง

พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
วุฒิภัทร จ้ารัสแนว
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
วุฒิภัทร จ้ารัสแนว
และคณะ
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

2560
2560

ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

2558

กวิน บุญประโคน

2561

65

2560
2561

