บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

1

2

3

548210150504 นางสาวมุขดา สีมี

558210150212 นางสาวไพริน อาจนนลา

558210150227 นายทองพูล ประทุมไชย

42

45

45

3.89

สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
ได้ (วิทยานิพนธ์)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่าง
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3.81

การศึกษาความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรี
โ ียน สัังกััดองค์์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ได้ มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
"พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน
ภูมิภาค" "The Buddhism with
Sociall Development
l
in Indo
d China Region" มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558

การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนโรงเรียนบ้านสนาม
อําเภอวาปีปทุม สํานักงาน
ได้ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้ง
ที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือน
พฤษภาคม 2558

3.81

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาโท)

4

568210200114 นางสาวอรอนงค์ นามมันสา

54

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

โครงการประชุมสัมมนาทางทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง
แนวโน้มหลักสูตรและการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ระหว่าง 19 - 20 มกราคม 2558 ณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

3.71

ได้

การพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม เขต 1
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences and
Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative Research
for Local Development toward
the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

3.71

การศึกษาความเข้าใจมโนมติ
และการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง
และการมองเห็น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบทํานาย สังเกต อธิบาย
ได้ (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences and
Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative Research
for Local Development toward
the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

3.95

ได้

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

5

6

548210180235 นางพุฒฉวี จันทรประทักษ์

558210180105 นางสาวชุติมา หันตุลา

57

59

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)

7

8

9

558210180120 นางสุชภาดา ภามีจํารัส

558210180218 นายจิรานุวัฒน์ คีรีวรรณ

558210180417 นางสุประวีณ์ อุทปา

42

59

42

3.61

3.70

3.94

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านและการเขียน
คํายากโดยวิธีสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา ประกอบ
ได้ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานา
วิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย

การพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดย
ใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences and
Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative Research
for Local Development toward
the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง กรด-เบส โดยใช้วัฏ
ได้ จักร การสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานา
วิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ปริญญาโท)
การพัฒนาความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
(วิทยานิพนธ์)

10

11

568710180124 นางสุธาสินี จันทนา

568710180233 นางชุติมณฑน์ พ่ออามาตย์

45

45

4.00

4.00

ได้
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การสร้างเสริม
สุุขภาพและการป้องกันโรค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ได้
เทคนิค STAD ร่วมกับ
เอกสารประกอบการเรียน
(วิทยานิพนธ์)

The 4th International
Conference on Sciences and
Social Sciences 2014 :
Intergrated Creative Research
for Local Development toward
the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

การประเมินโครงการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
บ้านกอกวิทยาคาร โดย CIPP
MODEL (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานา
วิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10
ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาโท)

12

538110170637 นางสุวรรณ บรรจง

44

3.71

ได้

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท)

13

14

5212144620

สิบเอกพงศ์พัฒน์ ปักกาโล

568610080112 นางสาวอัชั ลีญ
ี า จิตรจําํ นงค์์

48

42

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการ
เรียนรู้สู่แท็บเล็ต สําหรับ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 (ค้นคว้าอิสระ)

3.50

ได้

The 4th International
Conference on Sciences and
Social Sciences 2014 :
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for Local Development toward
the ASEAN Economic
Community (ICSSS 2014)
September 18-19 , 2014 at
Rajabhat Maha Sarakham
University

3.94

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
แบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีส
แคฟโฟล์ตดิงวิชาเทคโนโลยี
ไ ้ สารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้น
ได้
มัธยมศึกษาปีที่ 4
(วิทยานิพนธ์)

วารสารวิจัยรามคําแหงสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
ฎ - ธันวาคม)
18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
ปี 2558

3.67

ผลของวัสดุปลูกและปุ๋ย
อินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของบัวบกสาย
ได้ พันธุ์สารคามก้านเขียว ใน
พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

วารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม
2557)

3.29

ความพึงพอใจของประชาชน วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
พุทธศักราช 2559 (เดือนกรกฎาคม ต่อการดําเนินงานด้าน
เดือนธันวาคม)
โครงสร้างพื้นฐานของ
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง
น้อย อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม (ค้นคว้า
อิสระ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาโท)

15

5212254102

นางสุศฤงคาร แก้วทาสี

80

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครอง) (ปริญญาโท)

16

5112339235

นายสถาพร กลางประพันธ์

48

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารและกฎหมาย) (ปริญญาโท)
17

558260130115 นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา

51

3.71

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสังกัดสํานักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 34
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2558
ได้ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารและกฎหมาย) (ปริญญาโท)
18

558260120307 นางณัฏฐนันท์ นกพรหมพะเน 51

3.33

ความคิดเห็นประชาชนต่อการ วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่
60 ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม
จัดการขยะมูลฝอยของ
2559
ได้ เทศบาลตําบลนาเชือก
อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม (ค้นคว้าอิสระ)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

19

20

21

22

G482334306

นายชาญไชย พิมพ์คํา

538160010207 นายทินวัฒน์ วงศมาศ

54

63

548260010803 นางสาวปฐมาภรณ์ มงคลสินธุ์ 63

548260010913 นางชริยาภร เผ่าศิริ

63

3.45

3.73

3.73

3.65

ความพึงพอใจของบุคลากรที่ เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า
มีต่อการบริหารงานบุคลกร หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
ได้ กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้

ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อคุณลักษณะผู้นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลโกสุม
อําเภอโกสุุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
7 ในหัวข้อ "บัณฑิตศึกษากับการวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 29 มีนาคม
2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ วารสารช่อพะยอมปีที่ 27 ฉบับที่ 1
มีผลต่อการพัฒนาผู้นําองค์กร พุทธศักราช 2559 (เดือนมกราคม เครือข่าย ป.ป.ช. ภาคอีสาน เดือนมิถุนายน)
ได้ ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (วิทยานิพนธ์)
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ (วิทยานิพนธ์)

งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2557
และโครงการเผยแพร่ความรู้วัน
รัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

เจตคติของบุคลากรต่อการ
บริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
(วิทยานิพนธ์)

The 2nd Nong Khai Campus
International Conference 2014
"Creative: Research and
Development to a Worthy
Lifestyle" 3 - 4 July, 2014 at
Khon Kaen University, Nong Khai
Campus, Nong Khai, Thailand

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

23

24

558460010317 นางสาววิยะดา อุตมาณ

568260010122 นางณัฐกุล ภูกลาง

57

57

3.86

3.86

ได้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พุทธศักราช 2559 (เดือนกรกฎาคม ของระบบการบริหารการเงิน เดือนธันวาคม)
การคลังภาครัฐสู่ระบบ
ได้ อิเล็กทรอนิกส์ (GSMIS) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

25

548240140305 นายอภิวัฒน์ มุงชู

57

3.67

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 17 ฉบับที่
28 ประจําปีการศึกษา 2559
การแข่งขันและกลยุทธ์ทาง
การตลาดกับผลการ
ได้ ดําเนินงานของธุรกิจหอพักใน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
การแข่งขันและภาพลักษณ์
กับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจรถยนต์มือสอง ใน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

26

548240140306 นายณัฐพล เกรียงศรี

57

3.67

ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้ง
ที่ 1 The 1 ST National
Conference on Technology and
Innovation Management ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามระหว่างวันที่
12-13 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช
2558

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - สกุล

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)
27

28

558240140125 นางสาวอุมาพร คุณชื่น

558240140128 นายจักรกฤษณ์ อุ่นไธสง

57

57

3.63

วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 17 ฉบับที่
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการ 7'S แมคคินซีย์กับผล 28 ประจําปีการศึกษา 2559
ได้ การดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม
ในจังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

3.75

ปัจจัยการสื่อสารทาง
การตลาดที่มีผลต่อความ
ได้ รับผิดชอบทางสังคมของ
บริษัทเทสโก้โลตัสในจังหวัด
มหาสารคาม (วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
พุทธศักราช 2559 (เดือนมกราคม เดือนมิถุนายน)

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ปริญญาเอก)

29

30

5213131111

นายเพิ่มพูล ร่มศรี

559210200101 นางสาวญาตา กรุณากร

69

63

3.75

3.93

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ วารสารบัรฑิตศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่
ภายในที่มีประสิทธิผล สําหรับ 60 ประจําเดือนมกราคา - มีนาคม
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 2559
ได้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 (วิทยานิพนธ์)
การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรม
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสตรี ในโรงเรียน
ได้ มัธยมศึกษาในประเทศไทย
(วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
พุทธศักราช 2559 (เดือนมกราคม เดือนมิถุนายน)

รุปแบบการพัฒนาการ
พึ่งตนเองของประชาชนใน
ได้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(วิทยานิพนธ์)

วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
พุทธศักราช 2559 (เดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม)

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปริญญาเอก)
31

549230300103 นางอาภากร ประจันตะเสน

69

4.00

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)
จิตพุทธอาสาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น (วิทยานิพนธ์)

32

559280020115 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ

73

4.00

ได้

วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 38 ฉบับที่
4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

หน่วย คะแน
ได้-ตก
กิต น

ชื่อ - สกุล

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ เรื่อง

การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากวิทยานิพนธ์

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาเอก)

33

559280010121 นายสายชล ปัญจมาตย์

73

4.00

ชุมชนช่างพลังงานทดแทน
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร บ้าน
เหล่าเหนือ ตําบลห้วยแก
ได้ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
(วิทยานิพนธ์)

วารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก)
34

35

549260010101 นางจุฑามาศ ชมผา

75

549260010128 นายสมเกียรติ เกียรติเจริญ

78

3.69

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รุปแบบการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนใน พระนคร วารสารปีที่ 6 บับที่ 2 เดือน
ได้ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ตุลาคม 2558
และอํานาจเจริญ
(วิทยานิพนธ์)

3.94

รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ของ
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดมหาสารคาม
(วิทยานิพนธ์)

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

