รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

1

53199120084

นางสาวธีรดา หลงศิร ิ

2

53199120085

นางสาวเบญญาภา ประชานันท์กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

3

53199120088

นางสาวศิรประภา ศรีสุพรรณ กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

4

54199120060

นางสาวสมเสมอ ทักษิณ

5

56199120032

นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์ กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

6

58199120029

นายทรงพล ผดุงพัฒนากูล

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

7

55199120036

นายพิเชษฐ์ ศรีสงั ข์งาม

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

8

54199120056

นายภูวกฤต ใจหอม

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การพัฒนาหลักสูตรสถานทีเ่ ป็ นฐาน เรือ่ งวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม เพื่อส่งเสริมการ
รูส้ งิ่ แวดล้อม : กรณีศกึ ษาสถานทีจ่ งั หวัดระยอง
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูโ้ ดยกลวิธที างอภิปัญญา เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรับรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมความรูเ้ นื้อหาผนวกวิธสี อนและเทคโนโลยี สาหรับ
นักศึกษาครู สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ บบ PACLE เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมจิตนิสยั
ทางสะเต็ม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
การใช้ตวั แทนแนวคิดความรูใ้ นเนื้อหาตามวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะเพื่อ
พัฒนาความรูใ้ นเนื้อหาผนวกวิธกี ารสอนแบบสืบเสาะของนิสติ ครูระหว่างฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ผสานการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนและ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มของนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ ละการเล่น เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
วิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งแรงและการเคลือ่ นทีส่ าหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

9

54199120062

นายอาณัติ ขันทจันทร์

10

56199150094

นางสาวพิชญ์นิตา สองสนู

11

55299150020

จ่าเอกณัฐพงศ์ สิงห์สาธร

12

55299150017

นายไมตรี กุลบุตร

13

56199150053

นายสุทธิศกั ดิ ์ สุรริ กั ษ์

14

55199150030

15

55199150045

16

55199150031

17

55199150032

นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางสาวคันธรส แสนวงศ์
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางจินตนา ถาคา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

18

55199150033

ชื่อ-สกุล

นางชืน่ ฤดี บุตะเขียว

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานแบบเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทางานร่วมกัน สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบการบริหารโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉ,ดทางสังคมในการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุน่
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟุตบอล สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาตัวชีว้ ดั สมรรถนะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
(สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร สถาบันพระบรมราชชนก

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

กลยุทธ์การบริหารจัดการทุนมนุษย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผูจ้ ดั การความรูใ้ นการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผูน้ าแบบเหนือชัน้ สาหรับครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปั จจัยพหุระดับทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของการเปิ ดสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูใ้ นกระบวนการพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

19

54199150090

นางสาวพิมพ์ใจ ทายะติ

20

54299150005

นางฟาฏินา วงศ์เลขา

21

55199150036

นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง

22

55199150052

นางมณีรตั น์ จันทนา

23

55199150039

นางสาวยุพยง วุน้ วงษ์

24

54199150093

25

55199150040

26

54199150095

27

54299150010

28

54299150012

29

55199150054

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
พันตรีหญิงรัตน์มณี สุยะใจ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางสาววรรณชนก รอดหยู่ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางสาววิมลรัตน์ รุกขวรกุล กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางสุชาดา มีสงฆ์
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิช กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นางสาวอังคนา จงเจริญ
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูส้ งู อายุประเทศไทยเพื่อการรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามในประเทศไทย
การศึกษาและพัฒนาแบบวัดชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา
การพัฒนากรอบสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
กลยุทธการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวติ และทักษะอาชีพ
ของนักเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูใ้ นยุคประเทศไทย 4.0 ของ
กองทัพบก
รูปแบบการพัฒนาสู่โรงเรียนสอนคิด
การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรูช้ ุมชนด้านการบริโภค ในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนู้ตลอดชีวติ
การพัฒนาหลักสูตรการแก้ปัญหาจากประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเป็ นสาหรับ
ผูเ้ สียหายจาการค้ามนุษย์
รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการดูแลอย่างเอือ้ อาทรสาหรับ
นิสติ พยาบาล

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

30

55199150043

นางอินทิรา หิรญ
ั สาย

31

54299150001

นายเขตต์ เลิศวิวฒ
ั นพงษ์

32

55199150047

33

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

กาาพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการสอนทีส่ ่งเสริมทักษะและ
คุณลักษระทีพ่ งึ ประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ของครูผสู้ อน สังกัดสานักงานเขพตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
นายฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของ
ประเทศไทย
การพัฒนากิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ สังคมออนไลน์สาหรับ
นิสติ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

55199150048

นายชมพู โกติรมั ย์

34

54199150087

นายชาญวุฒ ิ วงศ์เพ็ง

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปั ญญาด้วยหลักสติปัฏฐาน
สาหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การพัฒนาภาวะผูน้ าสาหรับข้าราชการสานักงานศึกษาธิการภาค

35

54199150088

พระมหาไชยา หัดประกอบ

36

55199150050

นายฐากูร ปาละนันทน์

37

55199150034

นายดลศักดิ ์ ไทรเล็กทิม

38

54199150080

นายดาเนิน ไชยแสน

39

55199150051

นายพิเชษฐ พิมพ์เจริญ

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ให้กบั ผูส้ งู อายุโดยใช้วดั เป็ นฐาน
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง
การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบตั งิ านสิง่ พิมพ์ยุค
ดิจทิ ลั สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

40

55199150037

นายภูวนัย สุวรรณธารา

41

54299150009

นายสราวุธ หลิมไชยกุล

42

55199150042

นายสัญญา สาลีผลิน

43

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าเชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

55199150044

นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรนั ดร์

กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา
กศ.ด. การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

44

52199120070

45

52199120081

นางสาววรัญญภัสสร์ สิรนิ ิธยิ ประภา
วท.ด การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาววิภาวรรณ ลิขติ เลิศลา้ วท.ด การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การพัฒนาการสือ่ สารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวติ คู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั ่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร

46

52199120077

นายมติ ทาเจริญศักดิ ์

47
48

55199150058
55199150056

วท.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาววิภาภรณ์ อรุณปลอด ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั
นายปิ ลนั ลน์ ปุณญประภา
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

49

54199150057

นายวิรุฬห์ วุฒฤิ ทธากุล

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

50

55199150059

นายสืบศักดิ ์ สิรมิ งคลกาล

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม และผลของการเล่นหมาก
ล้อมต่อการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์: วิจยั ผสานวิธี
ภาพยนตร์แอนิเมชัน:่ กรณีศกึ ษาภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิตขิ องไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศกึ ษากลุ่มทอผ้า
ไทยพวนในเขตตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ปั จจัยทางวัฒนธรรมทีม่ ผี ล
กับความหมายของว่านในระบบสุขภาพไทย
การพัฒนาระบบกลไกการดารงอยู่ของเครือ่ ปั ้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแส
โลกาภวัฒน์

กลยุทธ์การพัฒนาครูให้มคี ุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครนายก

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

51

55199150063

นายอานาจ เอีย่ มสาอางค์

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

พลวัตทางสังคมกับการดารงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารไทดา ในจังหวัดเพชรบุร ี

52

56299150014

นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้ า

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม

53

57199150043

นางปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม

54

57199150042

นายปราโมทย์ สกุลรักความสุข ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม :
กรณีศกึ ษาชุมชนริมน้าจันทบูร
การศึกษาสถานภาพและวิถชี วี ติ สตรีไทยภาคเหนือจากงานบันทึกและจิตรกรรม
ล้านนา
คุณค่าและบทบาทของอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

55

55199120016

นางสาวจิราภรณ์ เรืองยิง่

56

54199120034

57

55199150049

58

55199120023

59

54199120036

60

55199120019

นางสาวปองกมล สุรตั น์

61

54199150060

นางสาวปิ ยวรรณ บุญเพ็ญ

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาวชนัดดา เพ็ชรประยูร ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาวชวิตรา ตันติมาลา
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาวณัฐณิชา ทองใบ
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาวณัฐมน ตัง้ พานทอง ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

กลวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูปฐมศึกษาทีอ่ ยู่ในชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ: การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร
การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ภายใต้ภาพลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปของผูเ้ สพติดศัลกรรมความงาม
ใบหน้า: กรณีศกึ ษาเชิงปรากฎการณ์วทิ ยา
ปั จจัยระดับบุคคลและคุณลักษณะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การทาวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิตสิ งั คมวัฒนธรรม: การศึกษาเยาวชนไทยเจเนอเรชัน
Z
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรทางจิตและสถานการณ์ทม่ี ผี ลต่อ
สมรรถนะวิจยั และผลิตภาพงานวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยทีม่ อี ยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

62

54199150073

63

55199120021

64

54199150075

65

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

นางสาวพรรณธิภา เอีย่ มสิรปิ รีดปร.ด.
า
การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาวพิศุทธิภา เมธีกุล
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางสาวรสสุคนธ์ แก้วป้ องปก ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวิจยั แบบผสานวิธเี พื่อส่งเสริมพฤติกรรมและกระบวนการทางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
่ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
โปรแกรมพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั และพฤติกรรมการใช้สอ่ื ดิจทิ ลั ในการจัดการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลือ่ นไหวด้วยวัฒนธรรมการลง
แรงของชุมชนเป็ นฐาน โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์

55199120026

นางสาวสมคิด ทุมวงศ์

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

66

54199150061

นางสุดา วงศ์สวัสดิ ์

67

54199150066

นางสุนนั ทา สมใจ

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและ
ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตาม
แนวพุทธสาหรับเกษตรกร
การสร้างและพัฒนารูปแยยการทางานส่งเสริมสุขภาพจิตผูส้ งู อายุกลุ่มเสีย่ งของทีม
สุขภาพในชุมชน: การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร เจต
คติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู และความรอบรูท้ างเทคโนโลยีของครูทม่ี ตี ่อ
พฤติกรรมการเรียนรูแ้ บบนาตนเองของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

68

54199120047

69

54199150062

นางสาวสุพรรษา หลังประเสริฐ ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นางอรุณี ลิม้ มณี
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

70

55199120030

นางสาวอารยา เชียงของ

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปั จจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงาน
ปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุข์ องนักเรียนหญิงทีพ่ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหว
ผลการพัฒนาความรอบรูท้ างสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลง ฯ

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

71

54199120050

72

54199120037

73

55199120018

นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์

74

54199150074

นายพิทกั ษ์ โสตถยาคม

75

54199120044

นายไพฑูรย์ ฮั ่นตระกูล

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

76

55199120024

นายวีรพงษ์ พวงเล็ก

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

77

54199120049

นายสุรเดช ประยูรศักดิ ์

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

78

55199120028

นายหัสพร ทองแดง

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

79

52199120057

นางสาวเกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษปร.ด.
ฐ์
อณูชวี วิทยา

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

นางสาวฮานานมูฮบิ บะตุดดีน นอจิ
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
นายธนยศ สุมาลย์โรจน์
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การวิจยั ผสานวิธพี หุระดับปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของการมองเชิงบวกทางวิชาการ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบจาลองเชิงสาเหตุของปั จจัยทางจิตและสังคมทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการ
เรียนและความพึงพอใจในชีวติ ของนักศึกษาแพทย์ ณ โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่
แห่งหนึ่ง
อิทธิพลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐานทีม่ ตี ่อ
สมรรถนะของครูผสู้ อนเพื่อทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมของผูเ้ รียน
การวิจยั เพื่อพัฒนาครูผนู้ าการเรียนการสอนโดยใช้สุนทรียแสวงหาของงโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในงานที่
มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และ
วัสดุก่อสร้าง
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีส่ ่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อแบรนด์องค์กรของพนักงานวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา: การวิจยั ผสานวิธี
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทย
แลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคม
และสุขภาพจิต
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสือ่ สารแบรนด์ภายใน
องค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาด
อาเซียน
การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจหาเชือ้ เออร์ลเิ ซียเคนิส

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

80

54299120004

นางสาวนิตติญา ชาวชายโขง ปร.ด. อณูชวี วิทยา

81

52199120058

นางสาวศรัญญา เทศลงทอง ปร.ด. อณูชวี วิทยา

82
83

54199120021
52199120002

นางสาวศิรริ ตั น์ วชิรเลอพันธุ์ ปร.ด.
นางสาวธนวรรณ ลีบ้ ุญงาม ปร.ด.

84

55299120001

นางสาวสุดารัตน์ เย็นใจ

ปร.ด.

85

54199120004

นางสาวอุมาลี นามดวง

ปร.ด.

86

56199120008

นางสาวสิรนิ ธร สุนทรธรรมาสน์ ปร.ด.

87
88

53199120093
53199120060

นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์ปร.ด.
นางสาวขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ปร.ด.

89

53199120067

นางสาวปิ ยาพัทธ์ อารีญาติ

90

53199120069

นางสาวมราพันธ์ ชะยะมังคะลา ปร.ด.

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

ปร.ด.

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การเหนี่ยวนากระบวนการตายแบบอะพอพโทซิสและยับยัง้ ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การกระตุน้ การสร้างหลอดเลือดในเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่โดยสารโควานิน

การพัฒนาวิธกี ารตรวจตัดกรองอย่างรวดเร็ว สาหรับการตรวจสอบเชือ้ feline
haemoplasmas
อณูชวี วิทยา
การพัฒนาวิธกี ารตรวจเชือ้ ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสด้วยดีเอ็นไบโอเซนเซอร์
ชีวภาพการแพทย์ ผลของเมลาดทนินต่อการเปลีย่ นแปลงสมองส่วนฮิปโปแคมปั สในหนูหลังคลอดที่
ได้รบั แอมเฟตามีน
เคมีประยุกต์
การศึกษาปฏิกริ ยิ าระหว่างโปรตีนกับสารฟลูออเรสเซนท์ทไ่ี ด้จากการสังเคราะห์
และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เคมีประยุกต์
ผลของเคอร์คมู นิ ต่ออินซูลนิ และไอส์แลต อะไมลอย ดพลีเปปไทด์ ในตับอ่อนทีม่ ี
ภาวะเบาหวาน
เทคโนโลยีชวี ภาพ การศึกษาลักษณะของ T25 และสายพันธุก์ ลายทีด่ อ้ื ต่อการติดเชือ้ ด้วยแบคเทอริ
โอเฟจทีแ่ ยกได้จากโรงงานผลิตนมเปรีย้ วในประเทศไทย
พัฒนศึกษาศาสตร์ การสร้างตัวตนความเป็ นพลเมืองในโรงเรียน
การวิจยั พฤติกรรม โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่
ศาสตร์ประยุกต์ (วท. 21 สาหรับนิสติ ครู
ม./ปร.ด.)
การวิจยั พฤติกรรม ปั จจัยทางจิตและสังคมทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: การวิจยั ผสานวิธี
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
การวิจยั พฤติกรรม ประสิทธิผลของโปรแกรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางดนตรี
ศาสตร์ประยุกต์ (วท. ของนีกเรียนเปี ยโน: การวิจยั ผสานวิธี
ม./ปร.ด.)

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

91

53199120072

นางสาววราภรณ์ แสงอรุณ

92

53199120080

นางสาวหัตถกานต์ มีหริ ญ
ั

93

53199120059

นายเก ประเสริฐสังข์

94

53199120064

นายชาริน สุวรรณวงศ์

95

53199120066

นายปิ ยะ บูชา

96

53199120068

นายภาณุพงศ์ อุทยั วัฒน์

97

53199120076

นายสราวุฒ ิ ตรีศรี

98

54199120012

นางสาวกรวิกา สุวรรณกูล

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมป้ องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่ ตอนต้นในจังหวัดระยอง

ปร.ด. การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (วท.
ม./ปร.ด.)
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมและปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงค
วาฒฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ นักศึกษา: การวิจยั ผสานวิธี

ปั จจัยเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร: กาวิจยั ผสานวิธี
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบ
วงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
อิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจยั และการวิเคราะห์พหุ
ระดับ
การพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางจิตทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการเยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
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.

การศึกษาและการเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาโดยการให้คาปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

99

54199150026

100

54199120014

101

54199150018

102

55199120088

นางสาวนงเยาว์ ศรีนางแย้ม

103

55199150004

นางสาวนภาภร ส่งแสง

104

54199150019

นางนุ ชริน ทองพูล

105

55199120003

106

54199120015

107

54199150042

108

54199150044

109

56199150024

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

นางกาญจนา นาคปั จฉิมสกุล ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวธิรรัตน์ พัฒน์ใหญ่ยงิ่ ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
การเสริมสร้างความภาคภูมใิ จในตนเองและความหยุ่มตัวของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดดยให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษในการสอน
การเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ โดยการ
ให้คาปรึกษากลุ่ม
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผูป้ ระเมินภายนอกระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้การติดตามและประเมินแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวบัณฑิตา ลิขสิทธิ ์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวปรินดา ตาสี
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวปารมี ศรีบุญทิพย์ ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวพรปวีณ์ แก้วนพรัตน์ ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชรปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการรูเ้ ท่านัน้ สือ่ สังคมออนไลน์ของ
นักศึกษา
การพัฒนารูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชดั โดยใช้กระบวนฝึก AES2D สาหรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
การศึกษาและการเสริมสร้างความกรุณาต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์
โดยการให้คาปรึกษากลุ่ม
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงระบบสาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของรัฐ
การเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาพของนิสติ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดย
รูปแบบการเรียนรูบ้ ูรณาการ
กระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็ นแพทย์: การประยุกต์ใช้แนวทาง
การศึกษาเชิงปรากฎการณ์

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

110

55199120087

111

54199150021

112

55199150009

นางสาววัสส์พร จิโรจพันธุ์

113

54199150009

นายกฤษฎา แก้วสิงห์

114

54199150010

นายเกดิษฐ์ จันทร์ขจร

115

54199150013

นายฉัตรชัย หวังมีจงมี

116

55199150003

นายณัฐ สิทธิกร

117

54199120013

นายทรงวุฒ ิ อยู่เอีย่ ม

118

54199150038

นายธรรมโชติ เอีย่ มทัศนะ

119

54199150039

นายธีระชน พลโยธา

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

นางสาวรดา ดารา

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
นางสาววรรษมน จันทร์โอกุล ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การเสริมสร้างสมรรถนะการให้คาปรึกษาของนักแก้ไขการได้ยนิ โดยใช้โปรแกรม
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนของกลุ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม :
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับและการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Tows
Matrix
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูดา้ นการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมสาหรับผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความสามารถด้านคานวณของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการการบริหารจัดการของสมองขัน้ สูงของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร: การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงพหุระดับ
การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุสมรรถนะของครูผสู้ อนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย เรือ่ งการประยุกต์
เกีย่ วกับพื้นทีผ่ วิ และปริมาตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการคิดทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาโปรแกรมการจัดความเครียดแบบบูรณาการด้วยการให้คาปรึกษากลุ่ม
ร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือก
การวิจยั และพัฒนาความยึดมันผู
่ กพันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การวิจยั และพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาซัยน สาหรบ
นิสติ นักษึกษาระดับปริญญาตรี

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

120

56199150026

นายพุฒศิ กั ดิ ์ แนวทอง

121

56199150030

นายศิวกร รัตติโชติ

122

54199150024

นายสาคร ใจเด็จ

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

123

54199150048

นายสุภชัย เจริญดี

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

124

54199120070

นางกษมา เกิดประสงค์

125

56199120033

126

55199120058

127

54199120075

128

55199120060

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางจตุพร ขาวมาลา
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวทิพวรรณ เหมอารัญ ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวนลินี เกิดประสงค์
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวปฐมาภรณ์ สานุ กลู
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผูน้ ากลุ่มของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพเพื่อการวิจยั ในชัน้ เรียนของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน: วิธวี จิ ยั แบบผสมผสานวิธกี าร
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการแบบ IMAS เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะมารยาทไทยสาหรับนักเรียนในโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั เิ พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งุ
ประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีวชิ าชีพการโรงแรม
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เ่ี สริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เ่ี สริมสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองเชิง
วิชาชีพ สาหรับนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ในผูเ้ รียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัย
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวเมตาคอกนิชนั ร่วมกับการ
กากับตนเองและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

ชื่อ-สกุล

129

54199120078

นางสาวปริญดา พิมานแมน

130

54199120079

131

54199120080

132

54199120077

133

55199120063

134

57199120071

135

56199120040

136

54199120084

137

54199120072

138

55199120059

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
ร้อยตารวจเอกหญิงพรรณทิพา เวชรั
ปร.ด.งษี การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวพัชญ์ชสิ า อภิกุลวราศิษปร.ด.
ฐ์
การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวศิรกิ าญจน์ บวรวิศวยศ ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวศิรนิ ทร มีขอบทอง ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นาวาตรีหญิงสิรกิ าญจน์ กระจ่างโพธิ
ปร.ด.์ การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นางสาวสุพรรษา สุวรรณชาตรี ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นายชุมสุข สุขหิ้น
ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
นายนิตกิ ร อ่อนโยน

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวพหุวฒ
ั นะรรมศึกษาสาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในบริบทสังคมไทย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เ่ี สริมสร้างการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเมตตาต่อ
ผูส้ งู อายุของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความภาคภูมใิ จในตนเองของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างวินยั ในตนเองของวิชาชีพครุ
สาหรับนักศึกษาครู
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจเริม่
ใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน
การพัฒนารูปแบบทีใ่ ช้กจิ กรรมเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผูส้ งู อายุ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้าสมรรถนะความรูส้ กึ ไวของ
ครู
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและ
์
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาหลักสูตรนาเสนอตามโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมทีร่ บั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

139

57199120075

นายเสถียร พูลผล

ปร.ด. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสือ่ สารทางวิชาชีพเภสัช
กรรม สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรูส้ ่กู ารเปลีย่ นแปลง

140

54199120095

นางกมลา ลาพูน

การพัฒนาการรับรูภ้ าวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

141

55199150018

นางสาวชีวนั เขียววิจติ ร

142

55199150020

นางธัญมา หลายพัฒน์

143

55199150075

นางสาวสุจติ ราภา ชัยจารัส

144

55199150029

นางสาวสุวชิ า วันสุดล

145

57199120003

นายกนก จันทรา

146

55199150019

นายณฐกร ดวงพระเกษ

ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การพัฒนาต้นแบบครูพเ่ี ลีย้ งของนิสติ ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา
การศึกษาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

อนาคตภาพของการผลิตครูวทิ ยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569)

การพัฒนาหลักสูตรโลกศึกษาทีเ่ สริมสร้างสมรรถนะสากลสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

147

54199120096

นายนิตธิ ร ปิ ลวาสน์

148

57199150014

นายวรพงษ์ แสงประเสริฐ

149

55199150026

นายวีรวิชญ์ วงศ์โรจน์

150

55199150027

นายศักดิดา
์ เปลีย่ นเดชา

151

54299120009

นายกิตติโชติ ศุภกาเนิด

ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
ปร.ด. วิศวกรรมเครือ่ งกล

152

54199120105

นายเลอศักดิ ์ นาครินทร์

ปร.ด. วิศวกรรมเครือ่ งกล

153

55299120016

154

55299120015

นางสาวดลหทัย ทองตะนุนาม ปร.ด. วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กาลังกาย
นายเกรียงไกร นาคเทวัญ
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กาลังกาย

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูข้ องครูปฐมวัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูเ้ ชิงรุกเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
สาธิต
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาแบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียมสาหรับการทานายผลกระทบของ
GD&T ต่อการเคลือ่ นทีแ่ ละสมบัตทิ างกลของชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกล
การศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการไหลของการฉีดกระทบของของ
ไหลนาโนไททาเนียมในครีบระบายความร้อนทีมชี ่องการไหลขนาดเล็กจิว๋
ลักษณะทางจิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทย

อิทธิพลของการแข่งขันกอล์ฟทีม่ ตี ่อฮอร์โมนคอร์ตซิ อล ความวิตกกังวลตาม
สถานการณ์และภาวะโช้คภายใต้ความกดดันของนักกอล์ฟเยาวชน

รายนามดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ลำดับที่

เลขประจำตัวนิ สิต

155

56199120021

นายวรวุฒ ิ ธาราวุฒ ิ

156

56199150060

นางขวัญธิดา พิมพการ

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กาลังกาย
ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์

157

56199150068

นางสาวปาจรีย์ หวังรุง่ กิจ

ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์

158

56199150080

นางสาววนัญญา แก้วแก้วปาน ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์

159

57199150027

นายจิรชัย หมืน่ ฤทธิ ์

160

57199150026

นายสิทธิพงษ์ ปานนาค

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิ ชำ

ปร.ด. การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ
ปร.ด. การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

ชื่อปริ ญญานิ พนธ์

โยคะบาบัดสาหรับผูส้ งู อายุ

การพัฒนารูปแบบของการให้คาปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจของสตรีทม่ี กี ารสูญเสียสามีในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้ าหมายเพื่อความเป็ นเลิศ
ส่วนบุคคลเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวติ ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยตัวของเยาวชนผูก้ ระทาผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา สาหรับการแข่งขันไตรกีฬาในประเทศ
ไทย
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ดา้ นการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในประเทศไทย :
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ชาติพนั ธุว์ รรณนาอภิมาน

