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1 53199120084 นางสาวธรีดา  หลงศริิ กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันาหลกัสตูรสถานทีเ่ป็นฐาน เรือ่งวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งเสรมิการ
รูส้ ิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาสถานทีจ่งัหวดัระยอง

2 53199120085 นางสาวเบญญาภา  ประชานนัท์กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา รูปแบบการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูโ้ดยกลวธิทีางอภปัิญญา เพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการรบัรู้
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1

3 53199120088 นางสาวศริประภา  ศรสีุพรรณ กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันารูปแบบเพื่อส่งเสรมิความรูเ้นื้อหาผนวกวธิสีอนและเทคโนโลย ีส าหรบั
นกัศกึษาครู สาขาการสอนวทิยาศาสตร์

4 54199120060 นางสาวสมเสมอ  ทกัษณิ กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันารูปแบบการเรยีนรูแ้บบ PACLE เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1

5 56199120032 นางสาวอนงคน์าฎ  ครุณรมัย์ กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา เพื่อส่งเสรมิจตินิสยั
ทางสะเตม็ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1

6 58199120029 นายทรงพล  ผดุงพฒันากลู กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การใชต้วัแทนแนวคดิความรูใ้นเนื้อหาตามวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะเพื่อ
พฒันาความรูใ้นเนื้อหาผนวกวธิกีารสอนแบบสบืเสาะของนิสติครูระหวา่งฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู

7 55199120036 นายพเิชษฐ ์ ศรสีงัขง์าม กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันารูปแบบการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ผสานการ
ออกแบบเชงิวศิวกรรม เพื่อส่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนและ
สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ของนกัศกึษาครูวทิยาศาสตร์

8 54199120056 นายภวูกฤต  ใจหอม กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการเล่น เพื่อเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค์
 วชิาวทิยาศาสตร์เรือ่งแรงและการเคลือ่นทีส่ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้

รายนามดษุฎีบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐
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9 54199120062 นายอาณตั ิ ขนัทจนัทร์ กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแบบเรยีนรู้
ร่วมกนัเพื่อส่งเสรมิทกัษะการแกปั้ญหา และทกัษะการท างานร่วมกนั ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2

10 56199150094 นางสาวพชิญ์นิตา  สองสนู กศ.ด. สุขศกึษาและพลศกึษา รูปแบบการบรหิารโครงการพฒันากฬีาชาต ิจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

11 55299150020 จ่าเอกณฐัพงศ ์ สงิหส์าธร กศ.ด. สุขศกึษาและพลศกึษา การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความฉ,ดทางสงัคมในการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมความรุนแรงของวยัรุน่

12 55299150017 นายไมตร ี กุลบุตร กศ.ด. สุขศกึษาและพลศกึษา การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนวชิาฟุตบอล ส าหรบันกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

13 56199150053 นายสุทธศิกัดิ ์ สุรริกัษ์ กศ.ด. สุขศกึษาและพลศกึษา การพฒันาตวัชีว้ดัสมรรถนะตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตร์ 
(สาธารณสุขชุมชน) วทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร สถาบนัพระบรมราชชนก

14 55199150030 นางกนกพร  ลลีาเลศิประเสรฐิ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

กลยุทธก์ารบรหิารจดัการทุนมนุษยข์องโรงเรยีนมธัยมศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

15 55199150045 นางสาวคนัธรส  แสนวงศ์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะผูจ้ดัการความรูใ้นการเขา้สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบนัอุดมศกึษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

16 55199150031 นางจารุวรรณ  แก่นทรพัย์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ส าหรบัครู สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

17 55199150032 นางจนิตนา  ถาค า กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

ปัจจยัพหุระดบัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของการเปิดสอนหอ้งเรยีนพเิศษ
วทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ในโรงเรยีนสงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน

18 55199150033 นางชืน่ฤด ี บุตะเขยีว กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบการเรยีนรูใ้นกระบวนการพฒันาผูส้บืทอดต าแหน่ง
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19 54199150090 นางสาวพมิพใ์จ  ทายะติ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอายุประเทศไทยเพื่อการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

20 54299150005 นางฟาฏนิา  วงศเ์ลขา กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษาอสิลามในประเทศไทย

21 55199150036 นางสาวภาวณิี  ทุ่งไธสง กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การศกึษาและพฒันาแบบวดัชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพีครูในโรงเรยีน
ประถมศกึษา

22 55199150052 นางมณีรตัน์  จนัทนา กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันากรอบสมรรถนะเพื่อการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิ
ภายนอกระดบัอุดมศกึษา ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน)

23 55199150039 นางสาวยุพยง  วุน้วงษ์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

กลยุทธการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา

24 54199150093 พนัตรหีญงิรตัน์มณี  สุยะใจ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นยุคประเทศไทย 4.0 ของ
กองทพับก

25 55199150040 นางสาววรรณชนก  รอดหยู่ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

รูปแบบการพฒันาสู่โรงเรยีนสอนคดิ

26 54199150095 นางสาววมิลรตัน์  รุกขวรกุล กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบแหล่งเรยีนรูชุ้มชนดา้นการบรโิภค ในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนู้ตลอดชวีติ

27 54299150010 นางสุชาดา  มสีงฆ์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาหลกัสตูรการแกปั้ญหาจากประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการคดิเป็นส าหรบั
ผูเ้สยีหายจาการคา้มนุษย์

28 54299150012 นางสาวอภชิาดา  โฆษติวานิช กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

รูปแบบการบรหิารจดัการชุมชนตามแนวทางชุมชนเขม้แขง็และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

29 55199150054 นางสาวองัคนา  จงเจรญิ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาชุดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะการดแูลอย่างเอือ้อาทรส าหรบั
นิสติพยาบาล
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30 55199150043 นางอนิทริา  หริญัสาย กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

กาาพฒันารูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา เพื่อการสอนทีส่่งเสรมิทกัษะและ
คุณลกัษระทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 
ของครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขพตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1

31 54299150001 นายเขตต์  เลศิววิฒันพงษ์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาแนวทางการจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสรมิการศกึษานอกระบบของ
ประเทศไทย

32 55199150047 นายฉตัรเมอืง  เผ่ามานะเจรญิ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งการรูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรบั
นิสตินกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร

33 55199150048 นายชมพ ู โกตริมัย์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาชุดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาวะทางปัญญาดว้ยหลกัสตปัิฏฐาน
ส าหรบันกัศกึษาสาขาอุตสาหกรรมบรกิารสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน

34 54199150087 นายชาญวฒุ ิ วงศเ์พง็ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาภาวะผูน้ าส าหรบัขา้ราชการส านกังานศกึษาธกิารภาค

35 54199150088 พระมหาไชยา  หดัประกอบ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาตลอดชวีติใหก้บัผูส้งูอายุโดยใชว้ดัเป็นฐาน

36 55199150050 นายฐากรู  ปาละนนัทน์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาชุดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมของนกัศกึษา
วทิยาลยัชุมชนเมอืง มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช

37 55199150034 นายดลศกัดิ ์ ไทรเลก็ทมิ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบการบรหิารโครงการโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ระดบัปฐมวยั

38 54199150080 นายด าเนิน  ไชยแสน กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาสหกจิศกึษา ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล กลุ่มภาคกลาง

39 55199150051 นายพเิชษฐ  พมิพเ์จรญิ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการปฏบิตังิานสิง่พมิพย์ุค
ดจิทิลัส าหรบันกัศกึษาสาขาวชิาวารสารศาสตร์ของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
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40 55199150037 นายภวูนยั  สุวรรณธารา กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผูน้ าเชงิระบบของครูวทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน

41 54299150009 นายสราวธุ  หลมิไชยกุล กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

กลยุทธก์ารพฒันาครูใหม้คีุณลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21

42 55199150042 นายสญัญา  สาลผีลนิ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งจติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน

43 55199150044 นายเอกวฒัน์  ลอ้สุนิรนัดร์ กศ.ด. การบรหิารและการ
จดัการการศกึษา

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก

44 52199120070 นางสาววรญัญภสัสร์  สรินิิธยิประภาวท.ด การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การพฒันาการสือ่สารเพื่อลดความขดัแยง้ในชวีติคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่วายใน
เขตกรุงเทพมหานคร

45 52199120081 นางสาววภิาวรรณ  ลขิติเลศิล า้ วท.ด การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศกึษาองคป์ระกอบและรูปแบบตวัแปรเชงิสาเหตุของการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร

46 52199120077 นายมต ิ ทาเจรญิศกัดิ ์ วท.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมในการเล่นหมากลอ้ม และผลของการเล่นหมาก
ลอ้มต่อการพฒันาการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค:์ วจิยัผสานวธิี

47 55199150058 นางสาววภิาภรณ์  อรุณปลอด ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรมวจิยั ภาพยนตร์แอนิเมชัน่: กรณีศกึษาภาพยนตร์การ์ตูน 3 มติขิองไทย
48 55199150056 นายปิลนัลน์  ปุณญประภา ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรมวจิยั การพฒันาผลติภณัฑช์ุมชนจากการมสี่วนร่วมของชุมชน: กรณีศกึษากลุ่มทอผา้

ไทยพวนในเขตต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก
49 54199150057 นายวริุฬห ์ วฒุฤิทธากุล ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรมวจิยั ปัจจยัทางวฒันธรรมทีม่ผีล

กบัความหมายของวา่นในระบบสุขภาพไทย
50 55199150059 นายสบืศกัดิ ์ สริมิงคลกาล ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรมวจิยั การพฒันาระบบกลไกการด ารงอยู่ของเครือ่ปั้นดนิเผาด่านเกวยีน ท่ามกลางกระแส

โลกาภวฒัน์
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51 55199150063 นายอ านาจ  เอีย่มส าอางค์ ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรมวจิยั พลวตัทางสงัคมกบัการด ารงอยู่ของวฒันธรรมอาหารไทด า ในจงัหวดัเพชรบุรี

52 56299150014 นางกรกฎ  แพทยห์ลกัฟ้า ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรม กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาแหล่งเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม : 
กรณีศกึษาชุมชนรมิน ้าจนัทบูร

53 57199150043 นางปิยะนาถ  องัควาณิชกุล ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรม การศกึษาสถานภาพและวถิชีวีติสตรไีทยภาคเหนือจากงานบนัทกึและจติรกรรม
ลา้นนา

54 57199150042 นายปราโมทย ์ สกุลรกัความสุข ศศ.ด. ศลิปวฒันธรรม คุณค่าและบทบาทของอาศริวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

55 55199120016 นางสาวจริาภรณ์  เรอืงยิง่ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

กลวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานของครูปฐมศกึษาทีอ่ยู่ในชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพี: การวจิยัปฏบิตักิารเชงิวพิากษ์

56 54199120034 นางสาวชนดัดา  เพช็รประยรู ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

แบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุการตดิสมาร์ทโฟนของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตรใีนกรุงเทพมหานคร

57 55199150049 นางสาวชวติรา  ตนัตมิาลา ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การสรา้งอตัลกัษณ์ของตลาดนดัภายในมหาวทิยาลยัของรฐัเขตกรุงเทพมหานคร

58 55199120023 นางสาวณฐัณิชา  ทองใบ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ประสบการณ์ภายใตภ้าพลกัษณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูเ้สพตดิศลักรรมความงาม
ใบหน้า: กรณีศกึษาเชงิปรากฎการณ์วทิยา

59 54199120036 นางสาวณฐัมน  ตัง้พานทอง ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจยัระดบับุคคลและคุณลกัษณะทีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การท าวทิยานิพนธอ์ย่างมปีระสทิธภิาพของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาหลกัสตูร
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล

60 55199120019 นางสาวปองกมล  สุรตัน์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ในมติสิงัคมวฒันธรรม: การศกึษาเยาวชนไทยเจเนอเรชนั
 Z

61 54199150060 นางสาวปิยวรรณ  บุญเพญ็ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

โครงสรา้งความสมัพนัธพ์หุระดบัของตวัแปรทางจติและสถานการณ์ทีม่ผีลต่อ
สมรรถนะวจิยัและผลติภาพงานวจิยัของบุคลากรสายวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา
ไทยทีม่อียู่ในกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ
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62 54199150073 นางสาวพรรณธภิา  เอีย่มสริปิรดีาปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวจิยัแบบผสานวธิเีพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมและกระบวนการท างานอาสาสมคัร
อย่างยัง่ยนืของวฒุอิาสาธนาคารสมอง

63 55199120021 นางสาวพศิุทธภิา  เมธกีุล ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

โปรแกรมพฒันาการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลัและพฤตกิรรมการใชส้ือ่ดจิทิลัในการจดัการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาวชิาชพีครูในศตวรรษที ่21

64 54199150075 นางสาวรสสุคนธ ์ แกว้ป้องปก ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารทางกายและการเคลือ่นไหวดว้ยวฒันธรรมการลง
แรงของชุมชนเป็นฐาน โดยใชก้ารวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเชงิวพิากษ์

65 55199120026 นางสาวสมคดิ  ทุมวงศ์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการบรหิารทรพัยต์ามแนวพทุธและ
ผลของโปรแกรมปรบัพฤตกิรรมเพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการบรหิารทรพัยต์าม
แนวพทุธส าหรบัเกษตรกร

66 54199150061 นางสุดา  วงศส์วสัดิ ์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การสรา้งและพฒันารูปแยยการท างานส่งเสรมิสุขภาพจติผูส้งูอายุกลุ่มเสีย่งของทมี
สุขภาพในชุมชน: การวจิยัปฏบิตักิารเชงิวพิากษ์

67 54199150066 นางสุนนัทา  สมใจ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุพหุระดบัของภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยขีองผูบ้รหิาร เจต
คตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยขีองครู และความรอบรูท้างเทคโนโลยขีองครูทีม่ต่ีอ
พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบน าตนเองของครูประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร

68 54199120047 นางสาวสุพรรษา  หลงัประเสรฐิ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจยัเชงิสาเหตุพหุระดบัของการปฏบิตังิานตามการเปลีย่นแปลงของพนกังาน
ปฏบิตังิานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

69 54199150062 นางอรุณี  ลิม้มณี ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและประสทิธผิลของโปรแกรมปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการดแูลอนามยัการเจรญิพนัธุข์องนกัเรยีนหญงิทีพ่กิารทางการ
เคลือ่นไหว

70 55199120030 นางสาวอารยา  เชยีงของ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ผลการพฒันาความรอบรูท้างสุขภาพดว้ยการจดัการเรยีนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลง ฯ
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71 54199120050 นางสาวฮานานมฮูบิบะตุดดนี  นอจิปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวจิยัผสานวธิพีหุระดบัปัจจยัเชงิสาเหตุและผลของการมองเชงิบวกทางวชิาการ
ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

72 54199120037 นายธนยศ  สุมาลยโ์รจน์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

แบบจ าลองเชงิสาเหตุของปัจจยัทางจติและสงัคมทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการ
เรยีนและความพงึพอใจในชวีติของนกัศกึษาแพทย ์ณ โรงเรยีนแพทยข์นาดใหญ่
แห่งหนึ่ง

73 55199120018 นายธนวฒัน์  ศรไีพโรจน์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

อทิธพิลของโปรแกรมการโคช้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐานทีม่ต่ีอ
สมรรถนะของครูผูส้อนเพื่อทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของผูเ้รยีน

74 54199150074 นายพทิกัษ์  โสตถยาคม ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวจิยัเพื่อพฒันาครูผูน้ าการเรยีนการสอนโดยใชสุ้นทรยีแสวงหาของงโรงเรยีน
ในสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต1

75 54199120044 นายไพฑรูย ์ ฮัน่ตระกลู ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและผลพหุระดบัของความยดึมัน่ผกูพนัในงานที่
มต่ีอพฤตกิรรมการสรา้งนวตักรรมของพนกังานบรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มซเิมนต์และ
วสัดุก่อสรา้ง

76 55199120024 นายวรีพงษ์  พวงเลก็ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของการสรา้งแบรนดภ์ายในองคก์รทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอแบรนดอ์งคก์รของพนกังานวชิาการใน
สถาบนัอุดมศกึษา: การวจิยัผสานวธิี

77 54199120049 นายสุรเดช  ประยรูศกัดิ ์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการเป็นแฟนฟุตบอลทมีสโมสรฟุตบอลไทย
แลนดพ์รเีมยีร์ลกีและพฤตกิรรมการเป็นแฟนฟุตบอลทีส่่งผลต่อสุขภาวะทางสงัคม
และสุขภาพจติ

78 55199120028 นายหสัพร  ทองแดง ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหวา่งการสรา้งและการสือ่สารแบรนดภ์ายใน
องคก์รกบัพฤตกิรรมการสนบัสนุนแบรนดข์องพนกังานองคก์รเอกชนทีรุ่กตลาด
อาเซยีน

79 52199120057 นางสาวเกศปุญยวศี ์ บุญรอดดษิฐ์ปร.ด. อณูชวีวทิยา การพฒันาดเีอน็เอไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจหาเชือ้เออร์ลเิซยีเคนิส



ล ำดบัท่ี เลขประจ ำตวันิสิต ช่ือ-สกลุ วฒิุกำรศึกษำ สำขำวิชำ ช่ือปริญญานิพนธ์

รายนามดษุฎีบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

80 54299120004 นางสาวนิตตญิา  ชาวชายโขง ปร.ด. อณูชวีวทิยา การเหนี่ยวน ากระบวนการตายแบบอะพอพโทซสิและยบัยัง้ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การกระตุน้การสรา้งหลอดเลอืดในเซลลม์ะเรง็ล าไสใ้หญ่โดยสารโควานิน

81 52199120058 นางสาวศรญัญา  เทศลงทอง ปร.ด. อณูชวีวทิยา การพฒันาวธิกีารตรวจตดักรองอย่างรวดเรว็ ส าหรบัการตรวจสอบเชือ้ feline 
haemoplasmas

82 54199120021 นางสาวศริริตัน์  วชริเลอพนัธุ์ ปร.ด. อณูชวีวทิยา การพฒันาวธิกีารตรวจเชือ้ลสิทเีรยี โมโนไซโตจเีนสดว้ยดเีอน็ไบโอเซนเซอร์
83 52199120002 นางสาวธนวรรณ  ลีบุ้ญงาม ปร.ด. ชวีภาพการแพทย์ ผลของเมลาดทนินต่อการเปลีย่นแปลงสมองส่วนฮปิโปแคมปัสในหนูหลงัคลอดที่

ไดร้บัแอมเฟตามนี
84 55299120001 นางสาวสุดารตัน์  เยน็ใจ ปร.ด. เคมปีระยุกต์ การศกึษาปฏกิริยิาระหวา่งโปรตนีกบัสารฟลอูอเรสเซนทท์ีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์

และผลติภณัฑจ์ากธรรมชาติ
85 54199120004 นางสาวอุมาล ี นามดวง ปร.ด. เคมปีระยุกต์ ผลของเคอร์คมูนิต่ออนิซูลนิ และไอสแ์ลต อะไมลอย ดพลเีปปไทด ์ในตบัอ่อนทีม่ ี

ภาวะเบาหวาน
86 56199120008 นางสาวสรินิธร  สุนทรธรรมาสน์ปร.ด. เทคโนโลยชีวีภาพ การศกึษาลกัษณะของ T25 และสายพนัธุก์ลายทีด่ือ้ต่อการตดิเชือ้ดว้ยแบคเทอริ

โอเฟจทีแ่ยกไดจ้ากโรงงานผลตินมเปรีย้วในประเทศไทย
87 53199120093 นางสาวนนทม์นสั  พทิยธรีาพงศป์ร.ด. พฒันศกึษาศาสตร์ การสรา้งตวัตนความเป็นพลเมอืงในโรงเรยีน
88 53199120060 นางสาวขวญัหญงิ  ศรปีระเสรฐิภาพปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม

ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

โมเดลการเปลีย่นพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่
 21 ส าหรบันิสติครู

89 53199120067 นางสาวปิยาพทัธ ์ อารญีาติ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

ปัจจยัทางจติและสงัคมทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรจิาคอวยัวะ: การวจิยัผสานวธิี

90 53199120069 นางสาวมราพนัธ ์ ชะยะมงัคะลา ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

ประสทิธผิลของโปรแกรมเชงิพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อพฒันาความสามารถทางดนตรี
ของนีกเรยีนเปียโน: การวจิยัผสานวธิี
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รายนามดษุฎีบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

91 53199120072 นางสาววราภรณ์  แสงอรุณ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและประสทิธผิลของโปรแกรมการพฒันา
พฤตกิรรมป้องกนัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องวยัรุน่ตอนตน้ในจงัหวดัระยอง

92 53199120080 นางสาวหตัถกานต์  มหีริญั ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

ปัจจยัเชงิสาเหตุและผลพหุระดบัของพลงัจงูใจในการท างานของบุคลากรป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร: กาวจิยัผสานวธิี

93 53199120059 นายเก  ประเสรฐิสงัข์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

การวจิยัปฏบิตักิารเชงิวพิากษ์เพื่อสรา้งรูปแบบและกลไกการจดัการขยะอย่างครบ
วงจรบนฐานการมสี่วนร่วมของโรงเรยีนและชุมชน

94 53199120064 นายชารนิ  สุวรรณวงศ์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

อทิธพิลของปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่ต่ีอพฤตกิรรมป้องกนัการสบูบุหรีข่องนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัสตูล: การสงัเคราะหง์านวจิยัและการวเิคราะหพ์หุ
ระดบั

95 53199120066 นายปิยะ  บูชา ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

การพฒันารูปแบบเชงิสาเหตุ และประสทิธผิลของโปรแกรมส่งเสรมิคุณลกัษณะ
ทางจติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการเยนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องนิสติระดบัปรญิญาตรี

96 53199120068 นายภาณุพงศ ์ อุทยัวฒัน์ ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

DEVELOPING THE CONSTRUCT OF UNIVERSITY CITIZENSHIP 
BEHAVIOR AND TESTING THE CAUSAL MODEL: A CROSS-CULTURAL 
STUDY OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN THAILAND THE U.S.

97 53199120076 นายสราวฒุ ิ ตรศีรี ปร.ด. การวจิยัพฤตกิรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

การศกึษาความฉลาดทางวฒันธรรมและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงค
วาฒฉลาดทางวฒันธรรมของนิสตินกัศกึษา: การวจิยัผสานวธิี

98 54199120012 นางสาวกรวกิา  สุวรรณกลู ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การศกึษาและการเสรมิสรา้งความอ่อนน้อมของนกัศกึษาโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบบูรณาการ
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99 54199150026 นางกาญจนา  นาคปัจฉิมสกุล ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางจติใจ
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

100 54199120014 นางสาวธญัญภสัร์  ศริธชันราโรจน์ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การเสรมิสรา้งความภาคภมูใิจในตนเองและความหยุ่มตวัของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรดีดยใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ

101 54199150018 นางสาวธริรตัน์  พฒัน์ใหญ่ยิง่ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การวเิคราะหปั์จจยัพหุระดบัทีส่่งผลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิา
คณิตศาสตร์ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล  
ทีใ่ชภ้าษาองักฤษในการสอน

102 55199120088 นางสาวนงเยาว ์ ศรนีางแยม้ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การเสรมิสรา้งสมรรถนะทางสงัคมของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิโดยการ
ใหค้ าปรกึษากลุ่ม

103 55199150004 นางสาวนภาภร  ส่งแสง ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบการประเมนิสมรรถนะผูป้ระเมนิภายนอกระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานโดยการประยุกต์ใชก้ารตดิตามและประเมนิแบบมุ่งเน้นผลลพัธ์

104 54199150019 นางนุชรนิ  ทองพลู ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งการรูเ้ท่านัน้สือ่สงัคมออนไลน์ของ
นกัศกึษา

105 55199120003 นางสาวบณัฑติา  ลขิสทิธิ ์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบการแกไ้ขการพดูไม่ชดัโดยใชก้ระบวนฝึก AES2D ส าหรบัเดก็ที่
มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเลก็น้อย

106 54199120015 นางสาวปรนิดา  ตาสี ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การศกึษาและการเสรมิสรา้งความกรุณาต่อตนเองของนกัศกึษาสงัคมสงเคราะห์
โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

107 54199150042 นางสาวปารม ี ศรบุีญทพิย์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการเพื่อเสรมิสรา้งการคดิเชงิระบบส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัของรฐั

108 54199150044 นางสาวพรปวณ์ี  แกว้นพรตัน์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การเสรมิสรา้งความฉลาดทางสุขภาพของนิสตินกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีโดย
รูปแบบการเรยีนรูบู้รณาการ

109 56199150024 นางสาวพชัดาพรรณ  อุดมเพช็รปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

กระบวนการหล่อหลอมจติวญิญาณความเป็นแพทย:์ การประยุกต์ใชแ้นวทาง
การศกึษาเชงิปรากฎการณ์
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110 55199120087 นางสาวรดา  ดารา ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การเสรมิสรา้งสมรรถนะการใหค้ าปรกึษาของนกัแกไ้ขการไดย้นิโดยใชโ้ปรแกรม
ฝึกอบรมเชงิจติวทิยา

111 54199150021 นางสาววรรษมน  จนัทร์โอกุล ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนของกลุ่มการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม : 
การวเิคราะหปั์จจยัเชงิสาเหตุแบบพหุระดบัและการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค Tows 
Matrix

112 55199150009 นางสาววสัสพ์ร  จโิรจพนัธุ์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของนกัศกึษาครูดา้นการวดัประเมนิทกัษะการเรยีนรู้
และนวตักรรมส าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21

113 54199150009 นายกฤษฎา  แกว้สงิห์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถดา้นค านวณของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2

114 54199150010 นายเกดษิฐ ์ จนัทร์ขจร ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฒันาการการบรหิารจดัการของสมองขัน้สงูของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร: การวเิคราะหโ์มเดลโคง้พฒันาการทีม่ตีวัแปรแฝงพหุระดบั

115 54199150013 นายฉตัรชยั  หวงัมจีงมี ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การศกึษาโมเดลเชงิสาเหตุสมรรถนะของครูผูส้อนระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานใน
ศตวรรษที ่21: การวเิคราะหก์ลุ่มพหุ

116 55199150003 นายณฐั  สทิธกิร ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันาโปรแกรมการทดสอบดว้ยคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี เรือ่งการประยุกต์
เกีย่วกบัพื้นทีผ่วิและปรมิาตร เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการคดิทางคณิตศาสตร์

117 54199120013 นายทรงวฒุ ิ อยู่เอีย่ม ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันาโปรแกรมการจดัความเครยีดแบบบูรณาการดว้ยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
ร่วมกบัศาสตร์แพทยท์างเลอืก

118 54199150038 นายธรรมโชต ิ เอีย่มทศันะ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การวจิยัและพฒันาความยดึมัน่ผกูพนัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

119 54199150039 นายธรีะชน  พลโยธา ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การวจิยัและพฒันาความฉลาดทางวฒันธรรมในบรบิทวฒันธรรมอาซยัน ส าหรบ
นิสตินกัษกึษาระดบัปรญิญาตรี
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120 56199150026 นายพฒุศิกัดิ ์ แนวทอง ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบเสรมิสรา้งภาวะผูน้ ากลุ่มของครูในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร

121 56199150030 นายศวิกร  รตัตโิชติ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

แนวทางการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีเพื่อการวจิยัในชัน้เรยีนของครูใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน: วธิวีจิยัแบบผสมผสานวธิกีาร

122 54199150024 นายสาคร  ใจเดจ็ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการแบบ IMAS เพื่อส่งเสรมิ
คุณลกัษณะมารยาทไทยส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนภาคภาษาองักฤษระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

123 54199150048 นายสุภชยั  เจรญิดี ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์

การพฒันารูปแบบการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตัเิพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งุ
ประสงคด์า้นคุณธรรม จรยิธรรม ของนกัศกึษาปรญิญาตรวีชิาชพีการโรงแรม

124 54199120070 นางกษมา  เกดิประสงค์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่สรมิสรา้งสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้

125 56199120033 นางจตุพร  ขาวมาลา ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืงเชงิ
วชิาชพี ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล

126 55199120058 นางสาวทพิวรรณ  เหมอารญั ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์อย่างสรา้งสรรคใ์นผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา

127 54199120075 นางสาวนลนิี  เกดิประสงค์ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การวจิยัและพฒันาหลกัสตูรเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภยั
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล

128 55199120060 นางสาวปฐมาภรณ์  สานุกลู ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

ความสมัพนัธข์องรูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวเมตาคอกนิชนัร่วมกบัการ
ก ากบัตนเองและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
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129 54199120078 นางสาวปรญิดา  พมิานแมน ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพหุวฒันะรรมศกึษาส าหรบันกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษาในบรบิทสงัคมไทย

130 54199120079 นางสาวพชรภรณ์  เชยีงสนิ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่สรมิสรา้งการคดิอย่างมวีจิารณญาณทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2

131 54199120080 รอ้ยต ารวจเอกหญงิพรรณทพิา  เวชรงัษีปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะความเมตตาต่อ
ผูส้งูอายุของนกัศกึษาพยาบาล

132 54199120077 นางสาวพชัญ์ชสิา  อภกิุลวราศษิฐป์ร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความภาคภมูใิจในตนเองของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้

133 55199120063 นางสาวศริกิาญจน์  บวรวศิวยศ ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งวนิยัในตนเองของวชิาชพีครุ
ส าหรบันกัศกึษาครู

134 57199120071 นางสาวศรินิทร  มขีอบทอง ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิเริม่
ใหม่เชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีใน
มหาวทิยาลยัเอกชน

135 56199120040 นาวาตรหีญงิสริกิาญจน์  กระจ่างโพธิ ์ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบทีใ่ชก้จิกรรมเป็นฐานเพื่อเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองของ
ผูส้งูอายุ

136 54199120084 นางสาวสุพรรษา  สุวรรณชาตรี ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสรมิสรา้สมรรถนะความรูส้กึไวของ
ครู

137 54199120072 นายชุมสุข  สุขหิ้น ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตั ิเพื่อเสรมิสรา้งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหส์ าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้

138 55199120059 นายนิตกิร  อ่อนโยน ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันาหลกัสตูรน าเสนอตามโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้เพื่อส่งเสรมิ
พฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย
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139 57199120075 นายเสถยีร  พลูผล ปร.ด. การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการสือ่สารทางวชิาชพีเภสชั
กรรม ส าหรบันกัศกึษาเภสชัศาสตร์ตามทฤษฎกีารเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลง

140 54199120095 นางกมลา  ล าพนู ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันาการรบัรูภ้าวะผูน้ าเชงิกลยุทธใ์นการศกึษาปฐมวยัของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี

141 55199150018 นางสาวชวีนั  เขยีววจิติร ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันาตน้แบบครูพีเ่ลีย้งของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

142 55199150020 นางธญัมา  หลายพฒัน์ ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเพื่อพฒันาทกัษะชวีติใน
ศตวรรษที ่21 ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติสาขาสุขศกึษา

143 55199150075 นางสาวสุจติราภา  ชยัจ ารสั ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การศกึษาและส่งเสรมิการสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั

144 55199150029 นางสาวสุวชิา  วนัสุดล ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

อนาคตภาพของการผลติครูวทิยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569)

145 57199120003 นายกนก  จนัทรา ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันาหลกัสตูรโลกศกึษาทีเ่สรมิสรา้งสมรรถนะสากลส าหรบันกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย

146 55199150019 นายณฐกร  ดวงพระเกษ ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะนกัศกึษาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
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147 54199120096 นายนิตธิร  ปิลวาสน์ ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูข้องครูปฐมวยั

148 57199150014 นายวรพงษ์  แสงประเสรฐิ ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูเ้ชงิรุกเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย

149 55199150026 นายวรีวชิญ์  วงศโ์รจน์ ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันามาตรฐานและตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรยีน
สาธติ

150 55199150027 นายศกัดิด์า  เปลีย่นเดชา ปร.ด. วทิยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู้

การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านเชงิรุกเพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การอ่านเชงิรุกและความสามารถในการเขยีนเชงิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้

151 54299120009 นายกติตโิชต ิ ศุภก าเนิด ปร.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล การพฒันาแบบจ าลองเครอืขา่ยประสาทเทยีมส าหรบัการท านายผลกระทบของ 
GD&T ต่อการเคลือ่นทีแ่ละสมบตัทิางกลของชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกล

152 54199120105 นายเลอศกัดิ ์ นาครนิทร์ ปร.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล การศกึษาคุณลกัษณะการถ่ายเทความรอ้นและการไหลของการฉีดกระทบของของ
ไหลนาโนไททาเนียมในครบีระบายความรอ้นทมีชี่องการไหลขนาดเลก็จิว๋

153 55299120016 นางสาวดลหทยั  ทองตะนุนาม ปร.ด. วทิยาศาสตร์การ
กฬีาและการออก
ก าลงักาย

ลกัษณะทางจติวทิยาการกฬีาของนกักฬีากอลฟ์อาชพีไทย

154 55299120015 นายเกรยีงไกร  นาคเทวญั ปร.ด. วทิยาศาสตร์การ
กฬีาและการออก
ก าลงักาย

อทิธพิลของการแขง่ขนักอลฟ์ทีม่ต่ีอฮอร์โมนคอร์ตซิอล ความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์และภาวะโชค้ภายใตค้วามกดดนัของนกักอลฟ์เยาวชน
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155 56199120021 นายวรวฒุ ิ ธาราวฒุิ ปร.ด. วทิยาศาสตร์การ
กฬีาและการออก
ก าลงักาย

โยคะบ าบดัส าหรบัผูส้งูอายุ

156 56199150060 นางขวญัธดิา  พมิพการ ปร.ด. จติวทิยาประยุกต์ การพฒันารูปแบบของการใหค้ าปรกึษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางใจของสตรทีีม่กีารสญูเสยีสามใีนสถานการณ์ความไม่สงบจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

157 56199150068 นางสาวปาจรยี ์ หวงัรุง่กจิ ปร.ด. จติวทิยาประยุกต์ การพฒันาตวับ่งชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะความยดึมัน่
ผกูพนัในวชิาการของนกัศกึษาปรญิญาตรโีดยมกีารวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลศิ
ส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน

158 56199150080 นางสาววนญัญา  แกว้แกว้ปาน ปร.ด. จติวทิยาประยุกต์ การพฒันารูปแบบการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะชวีติในการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนปล่อยตวัของเยาวชนผูก้ระท าผดิในศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และ
เยาวชนฯเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

159 57199150027 นายจริชยั  หมืน่ฤทธิ ์ ปร.ด. การจดัการกฬีาและ
นนัทนาการ

การพฒันาโปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิกฬีา ส าหรบัการแขง่ขนัไตรกฬีาในประเทศ
ไทย

160 57199150026 นายสทิธพิงษ์  ปานนาค ปร.ด. การจดัการกฬีาและ
นนัทนาการ

การสงัเคราะหง์านวทิยานิพนธด์า้นการบรหิารจดัการองคก์รกฬีาในประเทศไทย : 
การประยุกต์ใชก้ารวเิคราะหช์าตพินัธุว์รรณนาอภมิาน


