
          (ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

ชื่อ – สกุล  นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล     

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาแบบจ าลองเครือข่ายทางสังคมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ 

   มหาวิทยาลัยวิจัยไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Social Networking Model to Enhance Research 

(ภาษาอังกฤษ)  Productivity of Faculty Members in Thai Research Universities 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน 

   ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 

วันที่อนุมัติ  25 พ.ย.2554 

 

               ( นักศีกษำรุ่นที่ 1 ) 

ชื่อ – สกุล  นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Palm-Leaf Manuscript Management Model in  

(ภาษาอังกฤษ)  Thailand 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภาร 

   ศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 

วันที่อนุมัติ  7 มิ.ย.2556 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพุทธชาติ ศิริบุตร 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาแบบจ าลองการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Thai Community Telecentre Management Model 

(ภาษาอังกฤษ)   

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์ 

   ผศ.ดร.พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ 

วันที่อนุมัติ  25 พ.ย.2554 

 

 



          ( นักศีกษำรุ่นที่ 2 ) 

ชื่อ – สกุล  นายภมร ดรุณ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบสมรรถนะการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพของนักวิชาการ 

   สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Health Information Literacy Competency Model 

(ภาษาอังกฤษ)  for Public Health Officers in Subdistrict Health Promotion Hospitals in 

   Thailand   

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 

   ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา 

วันที่อนุมัติ  8 ม.ค.2556 

ชื่อ – สกุล  นางสาววาทิตา เอื อเจริญ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการจัดการความทรงจ าของมหาวิทยาลัยไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of a Management Model for the Organizational 

(ภาษาอังกฤษ)  Memory of Thai Universities  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล 

   อ.ดร.ม.ร.ว.รจุยา อาภากร 

วันที่อนุมัติ  7 มิ.ย.2556 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสนทยา สาลี 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบบริการห้องสมุดที่เน้นผู้ใช้บริการส าหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย

   ราชภัฏ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of a Customer-Focused Library Service Model for 

(ภาษาอังกฤษ)  Rajabhat University Library   

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ทัศนา หาญพล 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา 

   ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ 

วันที่อนุมัติ  7 มิ.ย.2556 

 

           



          ( นักศีกษำรุ่นที่ 3 ) 

ชื่อ – สกุล  นายคมเดช บุญประเสริฐ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ 

   บัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Strategies to Promote Electronic Book Usage of  

(ภาษาอังกฤษ)  Humanities Graduate Students in Public Universities    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 

   ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล 

วันที่อนุมัติ  31 มี.ค.2557 

ชื่อ – สกุล  นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ลุน 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาสถานีวิทยุ 

   โทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 

   ประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  Information Culture of  Thai Television Stations  : Cases of  The 

(ภาษาอังกฤษ)  National Broadcasting Services of Thailand  and Thai Public  

   Broadcasting Service     

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต 

   อ.ดร.กษิติธร ภูภราดัย 

วันที่อนุมัติ  12 พ.ย.2556 

ชื่อ – สกุล  นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

   สาขาวารสารศาสตร์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Information Literacy Skills for Undergraduate 

(ภาษาอังกฤษ)  Students in Journalism     

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ 

   รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว 

วันที่อนุมัติ  12 พ.ย.2556 



ชื่อ – สกุล  นายธารา จันทร์อนุ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าใน 

   ประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of a Local Information Management Model by Tai 

(ภาษาอังกฤษ)  Dam Ethnic Groups in Thailand      

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ทัศนา หาญพล 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล 

   ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช 

วันที่อนุมัติ  18 ธ.ค.2556 

ชื่อ – สกุล  นายนพดล เรืองเดช 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้ของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

   กลุ่มผักและผลไม้แปรรูปเพ่ือการส่งออก 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of a Knowledge Management Model for One 

(ภาษาอังกฤษ)  Tambon One Product Producers of Processed Vegetables and Fruits 

   for Export        

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง 

   ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 

วันที่อนุมัติ  18 ธ.ค.2556 

ชื่อ – สกุล  นางประภัสศรี โคทส์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์   The Development of Thailand Tourism Information Services Model 

(ภาษาอังกฤษ)       

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล 

   ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ  

วันที่อนุมัติ  20 ก.พ.2558 

 

 

 



ชื่อ – สกุล  นางสาวภัทราวดี วงศ์สุเมธ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาโมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บของอาจารย์

   ผู้สอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์   The Development of Integrated Model for the Web-based Learning 

(ภาษาอังกฤษ)  System Adoption of Computer and Information Technology Instructors 

   in Thai Universities      

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล 

   ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ  

วันที่อนุมัติ  18 ธ.ค.2556 

ชื่อ – สกุล  นางวนิดา นเรธรณ์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนาแบบจ าลองการแบ่งปันสารสนเทศของอาจารย์คณะครุศาสตร์ใน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  Development of an Information Sharing Model of Education 

(ภาษาอังกฤษ)  Instructors in Rajabhat Universities      

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล 

   รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  

วันที่อนุมัติ  6 มิ.ย.2557 

ชื่อ – สกุล  นางอาภาภรณ์ วรรณา 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการสงวนรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

   มหาวิทยาลัยไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of the Preservation and Conservation Model of 

(ภาษาอังกฤษ)   Information Resources in Thai University Libraries    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ.ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 

   ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ 

วันที่อนุมัติ  30 ก.ค.2557 

 

 



          ( นักศึกษำรุ่นที่ 4) 

ชื่อ – สกุล  นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือ

   พัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  Developing Learning Environment Model in Rajabhat University 

(ภาษาอังกฤษ)  Libraries to Develop DigitalLiteracy Skills of Undergraduate Student  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี 

   อ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 

วันที่อนุมัติ  19 พ.ย.2558 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพรชิตา อุปถัมภ์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of an Information Services Model of Older Persons 

(ภาษาอังกฤษ)  for Lifelong Learning    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ 

   ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 

วันที่อนุมัติ  19 พ.ย.2558 

ชื่อ – สกุล  นางไปรมา เฮียงราช 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Information Literacy Promotion Model for 

(ภาษาอังกฤษ)  Rajabhat University Libraries  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.สุจิน บัตรดีสุวรรณ 

   อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 

วันที่อนุมัติ  20 ก.พ.2558 

 

 

 



ชื่อ – สกุล  นางสาวธนิศา สุขขารมย์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศประวัติและผลงานพุทธทาสภิกขุเพ่ือการ

   บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of Information Management Model of  Buddhadasa 

(ภาษาอังกฤษ)  Bhikkhu  Life and Work for Information  Services and Dissemination 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 

   ศ.ชวน เพชรแก้ว 

วันที่อนุมัติ  24 มี.ค.2558 

ชื่อ – สกุล  นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การสงวนรักษาสารสนเทศของกลุ่มชาติพันธุ์เพอนารากันเพ่ือการเข้าถึงอย่างทั่วถึง 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Preservation of Peranakan Ethnic Group Information for Universal 

(ภาษาอังกฤษ)  Access   

(อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล 

   รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว 

วันที่อนุมัติ  19 พ.ย.2558 

ชื่อ – สกุล  นางจารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฎ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  The Development of an Information Management Model for 

(ภาษาอังกฤษ)  Community-Based Research at Rajabhat Universities    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารุง 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย 

   อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 

วันที่อนุมัติ  19 พ.ย.2558 
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ชื่อ – สกุล  นางภาวิณี แสนชนม์ 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การจัดการสารสนเทศผ้าย้อมครามในประเทศไทย 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  Ingido Fablic Information Management in Thailand 

(ภาษาอังกฤษ)    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.น  าทิพย์ วิภาวิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ฉันทนา เวชาโอสถศักดา 

   อ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ 

วันที่อนุมัติ  19 พ.ย.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


