รายละเอียดบทความปีการศึกษา 2557 และ 2561
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

ชื่อเรื่อง

ขื่อนักวิจัย

ขื่อวารสาร

1 กระบวนทัศน์เบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถนะ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
2 ก้าวข้ามให้พ้นกับดักการพัฒนาประชาธิปไตย
ไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย : สู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืนกว่า
3 ปฏิรูปการเมืองไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย : สู่เส้นทางที่ดีกว่า
4 การพึ่งพาตนเองและการสร้างความสุขของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอ
หนองแค จังหวดสระบุรี

จาตุรงค์ ทองหวัน
วารสารมนุษยศาสตร์และ
รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด วารสารร่มพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเกริก

5 การบริหารจัดการที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
6 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มี
การเรียนการสอนวิชาการตลาด

ภูรุจ จันทร์สว่าง
รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี
จงจิตต์ ไต่แสง
รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด วารสารรัฐสภาสาร
ดวงรัตน์ ธรรมสโรช
รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี

การประชุมวิชาการระดับ
ชาติสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม
วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วันที่ตีพิมพ์

ฉบับที่

เมษายน –
มิถุนายน
2561
มกราคม –
เมษายน
2559
พฤศจิกายน
2558
22 มิถุนายน
2561

ปีที่ 11
ฉบับที่ 2

28-29
กันยายน
2560
ตุลาคม
2558

ปีที่ 34
ฉบับที่ 1

หน้าที่
ตีพิมพ์
191-197
11 -40

ปีที่ 63
9 - 34
ฉบับที่ 11
ครั้งที่ 5 795 - 804

ครั้งที่ 9

816 - 825

ปีที่ 17 250 - 256
ฉบับที่ 17

7 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
กรณีศึกษาอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธ์

ธนเสฎฐ์ ขาจินดา
ดร.ภูวนิดา คุนผลิน

8 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการปลูกดอกพุด
เทศบาลเมือศิลา หมู่บ้านศิลา อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
9 การจัดการน้าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น :
กรณีสร้างฝายชะลอน้าขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

อัญริญา ละครขวา
วิไลวัจส์ กฤษณภูติ

10 แนวทางการป้องกันการแก้ไขการทุจริต
คอร์รับชั่นตามทัศนะของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาขน
ในการคัดแยกขยะครัวเรือนและขยะชุมชน

รศ.ดร.วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
ดร.ภูวนิดา คุนผลิน
ดร.สมศักดิ์ พรพันธ์
ดร.อานวย สังข์ช่วย
ดร.ภูวนิดา คุนผลิน

12 แนวทางส่งเสริมทางการเมืองภาคพลเมืองบน
พื้นฐานประชาธิปไตยในจังหวัดขอนแก่น

ดวงเนตร ชาสุวรรณ
ดร.สุรพล จิตต์ดี
รศ.วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ

รศ.วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ
รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี
กิติพงษ์ พิพิธกุล
พีรพล ไทยทอง
13 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิติในบริบทธรรมาภิ รศ.วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
บาลของกลุ่มสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภูวนิดา คุนผลิน

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
ราชนครินทร์
วารสารธรรมทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วารสารมุนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

9 มีนาคม
2561

ครั้งที่ 19

68 – 76

9 มีนาคม
2561

ครั้งที่ 19

1106 –
1118

9 มีนาคม
2561

ครั้งที่ 19

77 – 86

มกราคม –
มิถุนายน
2017
มกราคม เมษายน
2560
มกราคม –
มิถุนายน
2561

มกราคม –
มิถุนายน
2559
ปีที่ 17
ฉบับที่ 3

43 - 51

ปีที่ 5
ฉบับที่ 1

209 - 222

กันยายน –
ธันวาคม

ปีที่ 34
ฉบับที่ 3

249 -268

19 -31

จังหวัดขอนแก่น

ลักขณา อินทร์บึง
นุชธิดา โยลัย
ทัศนีย์พร วังชมพู
14 การเตรียมความพร้อมภาวะผู้นาองค์การบริหาร สุรชัย พรมเท้า
ส่วนตาบลจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่ประชาคมอาเซียน สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล
ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์
พงษ์เมธี ไชยศรีหา
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองไทยกับแนวโน้ม ธันชนก ขุนบารุง
การปฏิรูปการเมือง : ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.ศุภชัย คล่องขยัน
ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดร.ศุภชัย คล่องขยัน
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลใน
ผศ.ดร.สนธยา ชมพู
จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2560

วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์
วารสารวิจัยพัฒนาสังคม
และชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม

กันยายน –
ธันวาคม
2558

ปีที่ 10
ฉบับที่

127 -142

สิงหาคม –
ธันวาคม
2559
มกราคม
2560

ปีที่ 3
ฉบับที่ 3
(7)
ครั้งที่ 2

89 – 102

ฉบับพิเศษ
ธันวาคม
2560

ปีที่ 11
พิเศษ

97 - 112

17 พ่อหลวงของปวงประชา : มหาราชเพื่อราษฎร์
ศาสน์ และรัฐประศาสนการของแผ่นดินไทย

ดร.ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์
ดร.จุฬา เจริญวงค์
ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา

18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลความซื่อสัตย์ทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
19 การพัฒนาประชาธิปไตยกับการสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
20 แนวทางการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงในการ

กันยปริญ ทองสามสี
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กันยายน มิถุนายน 60

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

วารสารสภาสาร

วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ

วารสารวิชาการแพรวา

7 กรกฎาคม
2557
พฤษภาคม –

1214 1229

ฉบับที่ 34 167 – 191
(3)
ปีที่ 62
2014
ปีที่ 1

9 -43
64 - 75

เลือกตั้งความคิดเห็นของประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่ม
สตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : กลุ่มปลูก
มะนาว บ้านปากหม้อ ตาบลพระยืน อาเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น

กาฬสินธุ์
วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
รัชดา ภักดียิ่ง
ลักขณา อินทร์บึง
นุชธิดา โยลัย
ทัศนีย์พร วงชมพู

วารสารธรรมทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

สิงหาคม
2557
พฤศจิกายน ธันวาคม
2559

ฉบับที่ 2
ปีที่ 16
ฉบับที่ 3
(ฉบับ
พิเศษ)

425 - 439

