
ล ำดบัที่ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ชื่อปริญญำนิพนธ์

1 นางสาว นันท์นภัส ล้ิมสันติธรรม กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

STEMGM เพือ่กรอบแนวคิดเติบโตและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2 นางสาว นิภาพร ช่วยธานี กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะ

เต็มศึกษาทีบู่รณาการการสร้างข้อโต้แย้ง 

(6E+A) เพือ่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา

ทางสะเต็มของนักศึกษาปริญญาตรี

3 นาง ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา

แบบผสมผสานเพือ่ส่งเสริมสมรถนะการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์

4 นาย ธัชพล พลรัตน์ กศ.ด. คณิตศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์เพือ่แก้ปัญหาสถานการณ์

จริง เร่ือง การประยุกต์ของแคลคูลัส

ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 นางสาว โศรดา สุรเทวมิตร กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้

ความสามารถของตนเองในการป้องกันการ

ติดเชื่อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 

กรุงเทพมหานคร

6 นางสาว อรชุลี นิราศรพ กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบทวิภาคโดยใช้

กิจกรรมการเคล่ือนไหว เพือ่เสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย

รำยชือ่ปริญญำนิพนธ์ระดับดุษฏบีัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2561

*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตทุกคนดังรายชื่อในตารางกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยดว่นภำยในวันที ่3 ต.ค. 62               
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7 ว่าทีร้่อยตรี เชาวนันท์ ทะนอก กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนรูปแบบการบริหารจัดการวิชา  

พลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8 นาย ณัฐพงศ์ จรทะผา กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของผู้ตัดสิน

กีฬาบาสเกตบอล

9 นาย ดิศรณ์ แก้วคล้าย กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชา      

พลศึกษา ในระดับปริญญาตรี

10 นาย ธรรมศักด์ิ สายแก้ว กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ

ความเครียดด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสร้างเสริม

ทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาสาธารณสุข

ศาสตร์

11 นาย ยุทธกร ไพรวงษ์ กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง

สมรรถนะส าคัญของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ

 ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

12 นาย ศุภกร บัวหยู่ กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาเพือ่พัฒนา

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส าหรับเด็กปฐมวัย

13 นางสาว กุสุมา แย้มเกตุ กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ตามต าแหน่งงานของบุคลาการสาย

สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ

14 ว่าทีร้่อยตรีหญิง คณิตา ขันธชัย กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

แนวทางการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถี

อิสลาม
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15 นางสาว ณิชาภัทร จาวิสูตร กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบันอุดมศึกษา

16 นางสาว ทิพวรรณ เดชสงค์ กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้าง

บทบาทการเป็นครูทีป่รึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิต นักศึกษาครู

วิทยาศาสตร์

17 นางสาว นิศา อุบลทิพย์ กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยใน

สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 

4.0

18 นางสาว เบญจวรรณ ศริกุล กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพือ่การ

ส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน

19 นางสาว วิมลรัตน์ รุกขวรกุล กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้าน

การบริโภค ในกรุงเทพมหานคร เพือ่

ส่งเสริมการเรียนู้ตลอดชีวิต

20 นาง อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา

21 นาย พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการ

อาชีวศึกษาประเภทอุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าว

ไทย

22 นาย รวิ บัวด้วง กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของ

ผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน

อาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร
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23 นาย สุทัน มุมแดง กศ.ด. การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่

เป็นเลิศด้านอาหารไทย

24 นางสาว ทักษิณา พิพิธกุล ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสมของ

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ระหว่างปี 

พ.ศ. 2520-2559

25 นาย ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม เคร่ืองปัน้ดินเผาในกลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา

26 นาย วิภูษณะ ศุภนคร ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์ในเอกชนกรุงเทพมหานคร : การ

จัดการและการด ารงอยู่ในบริบทของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

27 นาง ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของ

โปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเล่นเกม

ออยไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

28 นางสาว ปริญวิทย์ นุราช ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์

การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการ

เรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ช่องปากและพฤติกรรมการส่ือสารทีเ่น้น

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

29 นางสาว ศิวพร ละม้ายนิล ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่

พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ

นักวิจัยชุมชน อ าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก

30 นางสาว อารี บินทปัญญา ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์

มุมมองต่อการมีรูปร่างสวยงามและบริบท

ทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของผู้

หญิงไทย ทีน่ าไปสู่พฤติกรรมการกินผิดปกติ

 : การวิจัยแบบผสานวิธี
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31 นาย อนุวัตร จุลินทร ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

32 นาย เอกพล เคราเซ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์

ความหมายและองค์ประกอบคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ : การวิจัยผสานวิธี เพือ่สร้าง

โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่

เหมาะส าหรับชุมชนวัดบางปรง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

33 นางสาว เดือนเต็ม ทองเผือก ปร.ด. อณูชีววิทยา การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อแคมไพโลแบค

เตอร์ด้วยดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์

34 นางสาว พรพิมล พึง่เมือง ปร.ด. อณูชีววิทยา การศึกษาการแสดงออกของยีน และ

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโลซิเดส

ทีแ่ยกสกัดจากเชื้อจุลินทรีย์ทนร้อน

35 นางสาว สุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์ ปร.ด. อณูชีววิทยา  การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบ

รวดเร็วส าหรับตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับ

อักเสบบี

36 นางสาว สิริรัตน์ บุญดิเรก ปร.ด. ชีวภาพการแพทย์ การพัฒนาโมโนเอซิลกลีเซอรอลในรูปแบบ

อนุภาคนาโนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก

37 นางสาว สุกัญญา เพ็งพานิช ปร.ด. ชีวภาพการแพทย์ ผลของกรดไขมัน10-hydroxy-2decenoic

 acid (10-HDA) ต่อการเพิม่จ านวนและ

การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม

38 นางสาว ฐิติพร ปัญญาชนะกุล ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษากระบวนการรีไซเคิลพลาสติก

ชีวภาพชนิดกรดพอลีดีแอลแลกติกโดยใช้

เอนไวม์ทีผ่ลิตจากแอคติโนมัยซีทิส
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39 นาย อรรคพล วณิกสัมบัน ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ การแยกและศึกษาคุณลักษณะของยีน 

spätzle จากกุ้งก้ามกราม 

(Macrobrachium rosenbergii)

40 นาย อิสรา จุมมาลี ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ (วท.

ม./ปร.ด.)

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อ 

คุณลักษณะทางจิต ร่วมกับแรงสนับสนุน

ทางสังคมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมทีม่ีต่อการป้องกันโรคมือเท้าปากของ

ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

41 นาวาเอก สมพล ศรีสดใส ปร.ด. การกีฬานันทนาการ

และการท่องเทีย่ว

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

แข่งขันกีฬาฟันดาบ สมาคมกีฬาฟันดาบ

แห่งประเทศไทย

42 นางสาว พรรณิภา อนุรักษากรกุล ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายและคุณภาพชีวิตระดับ

จังหวัด กรณีศึกษางบประมาณของ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ

กระทรวงสาธารณสุข

43 นางสาว สุพัฒนา เตโชชลาลัย ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางของ

นักท่องเทีย่ว

44 นางสาว อังคณา ธนานุภาพพันธุ์ ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางการคลังเพือ่

การจระจายการถือครองทีดิ่นในประเทศไทย

45 นาย นายือมิง มาหามะ ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความเล่ือมล้ าอันเนื่องจาก

การถ่ายโอนความมั่งค่ังข้ามรุ่น

46 นาย ยุทธนา คล้ายอยู่ ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

ปาล์มน้ ามัน
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47 นาย วรพงศ์ อินทนนท์ ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ ผลการทบทีเ่ป็นไปได้จากการเคล่ือนย้าย

แรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

48 นาย สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในพืน้ที่

เส่ียงจากการปลูกยางพารา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

49 นาย อธิพันธ์ วรรณสุริยะ ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ การท าประกันชีวิตเพือ่เป็นมรดกกับความ

พอเพียงของเงินออมหลังเกษียณอายุ

50 นาง อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ ปร.ด. กายภาพบ าบัด ลักษณะทางคลินิกทีใ่ช้ท านายการ

ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการออก

ก าลังกายเฉพาะในผู้ทีม่ีอาการปวดหลัง

51 นางสาว กุสุมา ยกชู ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและเสริมสร้างกรอบคิดงอกงาม

ของครูในการพัฒนาผู้เรียนในนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

52 นางสาว ชลิตาสรณ์ ชญาภาภูริดา ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชา

ทหารทีเ่สริมสร้างความรักชาติของ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่1

53 นาง โชติกา ธรรมวิเศษ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้าง

เสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

54 นางสาว ณัฐกา สงวนวงษ์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

ความหมายและการเสริมพลังอ านาจ

ภายในของแม่เล้ียงเด่ียวในสังคมไทย

55 นางสาว ต้องรัก จิตรบรรเทา ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและพัฒนาสุขภาวะของผู้ให้

ค าปรึกษาส าหรับครูแนะแนว โดยกลุ่ม

ฝึกอบรม
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56 นาง ทิชากรช์ อาทิตวรากูล ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบใน

การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญา

ร่วมกับกลยุทธ์อภิปัญญาเพือ่เสริม

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์โรงเรียน

สาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

57 นาง ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์เพือ่

เสริมสร้างประสบการณ์ในเมตาคอกนิชัน

และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน

ระดับปริญญาตรี

58 นางสาว นลินทิพย์ คชพงษ์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง

จิตวิทยาเพือ่เสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีครู

59 นางสาว เนตรรุ้ง อยู่เจริญ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยสถาบันโดย

ใช้รูปแบบการฝึกอบรมผสานกับการชี้แนะ

ทางปัญญาส าหรับบุคลากรสสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

60 นางสาว ปนาลี แทนประสาน ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและการสร้างกลุ่มฝึกอบรมเพือ่

พัฒนาความซ่ือตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

61 นางสาว ปัทมา อนันต์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพือ่

ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โดยประยุกต์ใช้การ

วิจัยอิงการออกแบบ
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62 นาง เพ็ญนภา แก้วเขียว ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่าน

โมเดลโค้งพัฒนาการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพือ่พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

กระประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

63 นางสาว ภาวิดา มหาวงศ์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่

เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

64 นางสาว วัสส์พร จิโรจพันธุ์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา

ครูด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที ่

21

65 นาง สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างความสุขของผู้ป่วยมะเร็งโดย

รูปแบบการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบ

บูรณาการ

66 นางสาว สุขจิตร ต้ังเจริญ ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และ

การออกกลางคันของนักศึกษา และการ

พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาเพือ่ส่งเสริม

ความต้ังใจคงอยู่ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

67 นาย เกรียงศักด์ิ อุบลไทร ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น:

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อภิมาน
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68 นาย รัฐพล พรหมสะอาด ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษา

แนะน าเพือ่พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

69 นาย วิญญ์ทัญญู บุญทัน ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

พฤฒพลังตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานและการเรียนรู้บนความท้า

ทาย

70 นาย สัตกร วงศ์สงคราม ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและเสริมสร้างคุณลักษณะที่

ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษ

ที ่21 โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของ

นักศึกษาปริญญาตรี

71 นาย อภิชาติ มุกดาม่วง ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาและการเสริมสร้างการบริหาร

จัดการตนเองส าหรับนักศึกษาโดยการให้

ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ

72 นาย อ านาจ ไพนุชิต ปร.ด. การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเจริญสติเพือ่

พัฒนาบุคคลากรของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์

73 นาย วิชชา อุปภัย ปร.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบติดตามเส้นทางส าหรับรถไถอัตโนมัติ

แบบไร้คนขับส าหรับการติดตามเส้นด้วย

ตัวควบคุมแบบ พีไอดี-ฟัซซี เซล์ฟทุนนิ่ง
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74 นาง ฉันทิดา สนิทนราทร เวชมงคลกร ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดเพือ่

เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก

ปฐมวัยทีม่ีภาวะสมาธิส้ันในโรงเรียนเขต

กรุงเทพมหานคร

75 นางสาว นภัสนันท์ แจ่มฟุง้ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการคงอยู่

ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้าเพือ่สร้าง

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

76 นางสาว ปรีนาภา ชูรัตน์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ กระบวนการโค้ชเพือ่พัฒนาจิตวิญญาณ

อาสาสมัครภาคสนามทีช่่วยเหลือผู้ใช้ยา

เสพติด : กรณีศึกษาผ่านเร่ืองเล่า

77 นาง พนิดา ทองเงา ดอร์น ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของ

เยาวชนไทย: การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ

โปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

78 นางสาว ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาแบบ

กลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแก

รมทีม่ีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณของ

ผู้ใหญ่วัยท างาน

79 นางสาว เมทินี ทนงกิจ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การวิจัยปฏิบัติการเพือ่พัฒนารูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะด้านการท่องเทีย่วเชิง

สร้างสรรค์ของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชน

ท่องเทีย่ว

80 นางสาว รชวีย์ หล่อศรีศุภชัย ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมโดยการ

ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม
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81 นาง รัชนี อิ่มอก ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ

เข้าอยู่หัวรัชกาลที ่9 เพิส่่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีทีใ่ส่ใจในสังคม

82 นางสาว ลลิตา เดชเป้า ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การวิเคราะห์องค์ประกอบและโปรแกรม

พัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐสังกัดกระทรวงแห่งหนึ่ง

83 นาง ลินดา การภักดี ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาชุดฝึกอบรม ส่ิงแวดล้อมน่ารู้ 

เพือ่เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ

ส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

84 นางสาว สินาพร วิทยาวนิชชัย ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน

และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา

พยาบาลโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา

กลุ่ม

85 นางสาว อัมพร ศรีประเสริฐสุข ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ ตัวแบบปัจจัยเชิงโครงสร้างของสุขภาวะใน

การท างานของพนักงานสายวิชาการใน

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

86 นาย กัณฐก ขวัญยืน ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาปัจจัยระดับองค์การ ระดับกลุ่ม 

และระดับบุคคล และการะบวนการเกิด

การฟืน้คืนสู่ภาวะปกติในการท างานของ

พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย

87 นาย เกรียงไกร พึง่เชื้อ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหาร

จัดการตนเพือ่ป้องกันปัญหาพฤติกรรม

เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกุล่มเยาวชน
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88 นาย ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ ปัจจัยเชิงเหตุผลทีส่่งผลต่อความจงรักภักดี

ต่อองค์การและประสิทธิผลของโปรแกรม

บูรณาการจิตลักษณะเพือ่เสริมสร้างความ

จงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรส่ือสาร

โทรคมนาคมเจนเนอเรชั่นวายในรัฐวิสหกิจ

ไทย

89 นาย ปฐมชัย ธะนะเนตร ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้าง

การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ

90 นาย วชิรวิทย ไม้คู่ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความซ่ือตรง

เชิงพฤติกรรมของพนักงานฝ่ายขายเจเนอ

เรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายของบริษัท

ธุรกิจพาณิชย์ทีป่็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย

สินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม

91 นาย วิเชศ ค าบุญรัตน์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าที่

แท้จริงของผู้บริหารในธุรกิจพาณิขย์

92 ร้อยเอก ศุภกร จันทราวุฒิกร ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม

ตามหลักไตรสิกขา เพือ่เสริมสร้างภาวะผู้น า

เชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างาน

องค์กร

93 นาย สัณห์ชาย โมสิกรัตน์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเพือ่สร้าง

ความหมายของเงินในนิสิตทีกู่้ยืมเงินเพือ่

การศึกษา

94 นาย สิทธิพร ครามานนท์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสู่ปัญญาที่

ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ : 

กรณีศึกษาพ่อแม่ทีลู่กวัยรุ่นมรความ

หลากหลายทางเพศ
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95 นางสาว พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์ ปร.ด. การจัดการกีฬาและ

นันทนาการ

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลา

ว่างเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

96 นางสาว รัชราวไล สว่างอรุณ ปร.ด. การจัดการกีฬาและ

นันทนาการ

การพัฒนาโปรแกรมเพือ่เสริมสร้าง

สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการ

ด าเนินงาน

97 นาย วิรัตน์ ทองแก้ว ปร.ด. การจัดการกีฬาและ

นันทนาการ

การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง

เพือ่สร้างเสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน

อาสาสมัครการท่องเทีย่ว

98 นางสาว รุ่งกานต์ แซ่แต้ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย

ผลของการฝึกชิกงร่วมกับโยคะและการฝึก

ชิกงอย่างเดียวทีม่ีต่อความกลัวการล้มและ

สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ


