่ ห ัวข้อดุษฎีนพ
รำยชือ
ิ นธ์ แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ รุน
่ ที่ 1 - 8 มหำวิทยำล ัยสุโขท ัยธรรมธิรำช
ลำด ับที่

่ -สกุล
ชือ
รห ัสน ักศึกษำ

อำจำรย์ทป
ี่ รึกษำหล ัก
อำจำรย์ทป
ี่ รึกษำร่วม

1

นางรุจเรขา
วิทยาวุฑฒิกล
ุ
45301000059

2

ั อาจารย์ทป
นายประสิทธิชย
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
เลิศรัตนเคหกาล อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.ราชันย์
4531000034
นิลวรรณาภาร
ศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์

3

นายภมร ดรุณ
4541000040

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ศ.ดร.อมเรศ ภูมริ ัตน
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.สมพร
พุทธาพิทักษ์ ผล
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: รศ.ดร.นิตยา เพ็ ญศิรน
ิ ภา
่ วัฒนา
ผศ.ดร.อารีย ์ ชืน

ห ัวข้อดุษฎีนพ
ิ นธ์(ภำษำไทย)
ห ัวข้อดุษฎีนพ
ิ นธ์(ภำษำอ ังกฤษ)
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การพัฒนาแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมเพือ
่ เพิม
่ ผลผลิต
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยไทย
The Development of Social Networking Model to
Enhance Research Productivity of Faculty Members
in Thai Research Universities

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกล
ุ , น้ าทิพย์ วิภาวิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร.
(2558). การพัฒนาแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมเพือ
่ เพิม
่ ผลผลิต
งานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. วารสารวิจัยสมาคม
ห ้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 8(1), 1-21.
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกล
ุ , น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2555). การวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ วารสารบรรณศาสตร์
มศว., 5(2),126-140.
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การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใ์ บลานในประเทศไทย
The Development of Palm-Leaf Manuscript
Management Model in Thailand

ั เลิศรัตนเคหกาล, น้ าทิพย์ วิภาวิน, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์,
ประสิทธิชย
ราชันย์ นิลวรรณาภา. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร ์
่ , 25(1), 45-64.
ใบลาน ในประเทศไทย. วารสารอินฟอร์เมชัน
ั เลิศรัตนเคหกาล, น้ าทิพย์ วิภาวิน, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์,
ประสิทธิชย
ราชันย์ นิลวรรณาภา. (2559). ปั จจัยทีเ่ อือ
้ ต่อความสาเร็จ
ของการจัดการคัมภีรใ์ บลานในประทศไทย. วารสารห ้องสมุด,
60(1), 21-31.
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การพัฒนารูปแบบสมรรถนะการรู ้สารสนเทศด ้านสุขภาพของ
นั กวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในประเทศไทย
The Development of Health Information Literacy
Competency Model for Public Health Officers in
Subdistrict Health Promotion Hospitals in Thailand

ภมร ดรุณ, สมพร พุทธาพิทักษ์ ผล, นิตยา เพ็ ญศิรน
ิ ภา, และอารีย ์
่ วัฒนา. (2559). การพัฒนากรอบสมรรถนะการรู ้สารสนเทศ
ชืน
ด ้านสุขภาพของนั กวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในประเทศไทย. วารสารควบคุมโรค, 42(1), 67-78.
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4

นางสาวจุฑาทิพย์ อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
จันทร์ลน
ุ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจต
ิ
4551150024
อ.ดร.กษิตธิ ร ภูภราดัย

วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย:
จุฑาทิพย์ จันทร์ลน
ุ , น้ าทิพย์ วิภาวิน, วรัชญ์ ครุจต
ิ , และ กษิตธิ ร
ึ ษาสถานีวท
กรณีศก
ิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์การ
ภูภารดัย. (2560). สารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย:
ึ ษาสถานีวท
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
กรณีศก
ิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์การกระจาย
แห่งประเทศไทย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. วารสารบรรณศาสตร์
Information Culture of Thai Television Stations: Cases
มศว.10(2), 1-15.
of The National Broadcasting Services of Thailand
and Thai Public Broadcasting Service
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5

นางสาวภัทราวดี อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.สมพร
วงศ์สเุ มธ
พุทธาพิทักษ์ ผล
4551150081 อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.วิไลลักษณ์
เสรีตระกูล
ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ

การพัฒนาโมเดลแบบผสมผสานด ้านการยอมรับระบบการ
ภัทราวดี วงศ์สเุ มธ, สมพร พุทธาพิทักษ์ ผล, วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล,
เรียนผ่านเว็บของอาจารย์ผู ้สอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
และ อภิญญา อิงอาจ. (2560). โมเดลแบบผสมผสานด ้านการยอมรับ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย
ระบบการเรียนผ่านเว็บของผู ้สอนด ้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
The Development of Integrated Model for the Webสารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
based Learning System Adoption of Computer and
ราชนครินทร์, 9(2), 122-138.
Information Technology Instructors in Thai Universities
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่ ห ัวข้อดุษฎีนพ
รำยชือ
ิ นธ์ แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ รุน
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อำจำรย์ทป
ี่ รึกษำหล ัก
อำจำรย์ทป
ี่ รึกษำร่วม

ห ัวข้อดุษฎีนพ
ิ นธ์(ภำษำไทย)
ห ัวข้อดุษฎีนพ
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6

นางดวงแก ้ว
เงินพูลทรัพย์
4551150040

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: ศ.ดร.ชุตม
ิ า สัจจานั นท์
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.พิมพ์ราไพ
เปรมสมิทธ์
รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก ้ว

การพัฒนาทักษะการรู ้สารสนเทศของนั กศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวารสารศาสตร์
The Development of Information Literacy Skills for
Undergraduate Students in Journalism

ดวงแก ้ว เงินพูลทรัพย์, ชุตม
ิ า สัจจานั นท์, จันทิมา เขียวแก ้ว, และ
พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์. (2559). การพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะ
การรู ้สารสนเทศของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์
ในประเทศไทย. วารสารวิจัยสมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ,
9(1), 63 - 78.
ดวงแก ้ว เงินพูลทรัพย์, ชุตม
ิ า สัจจานั นท์, จันทิมา เขียวแก ้ว, และ
พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์. (2561). การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู ้
สารสนเทศสาหรับนั กศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์.
วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 63 - 78, 176 - 190.
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7

นางสาวธณิศา
สุขขารมย์
4561000052

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
ั นิรัญทวี
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: รศ.ดร.ศักดิช
์ ย
ศ.ชวน เพชรแก ้ว

การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศประวัตแ
ิ ละผลงาน
พุทธทาสภิกขุเพือ
่ การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
The Development of Information Management Model
of Buddhadasa Bhikkhu Life and Work for
Information Services and Dissemination

ธณิศา สุขขารมย์. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศ
ประวัตแ
ิ ละผลงานพุทธทาสภิกขุเพือ
่ การบริการและเผยแพร
สารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 10(2),377-398.
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8

นางประภัสศรี
โคทส์
4551150073

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.โกวิท รพีพศ
ิ าล
อ.ดร.สุนันทา ชูตน
ิ ั นท์

การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศของศูนย์บริการ
ข่าวสารการท่องเทีย
่ วในประเทศไทย
The Development of Information Management Model
of Tourist Information Center in Thailand

ประภัสศรี โคทส์, น้ าทิพย์วภ
ิ าวิน, สุนันทา ชูตน
ิ ั นท์และ โกวิท รพีพศ
ิ าล.
(2562). การพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศด ้านการท่องเทีย
่ ว
ประเทศไทย. วารสารห ้องสมุด, 63(1), 109-132.
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9

นางภาวิณี
แสนชนม์
4571000027

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.ฉั นทนา
เวชาโอสถศักดา
อ.ดร.พธู คูศรีพท
ิ ักษ์

การจัดการสารสนเทศผ ้าย ้อมครามในประเทศไทย
Ingido Fablic Information Management in Thailand

ภาวิณี แสนชนม์ , น้ าทิพย์ วิภาวิน, ฉั นทนา เวชาโอสถศักดา
และพธู ครูศรีพท
ิ ักษ์.(2562). การจัดการสารสนเทศผ ้าย ้อมคราม
ในประเทศไทย. วารสารวิจัย สมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศไทย,
12(2), 77-94.
ภาวิณี แสนชนม์, และ น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2561). การสังเคราะห์งานวิจัย
ด ้านการจัดการสารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 7(1) , 23-42.
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10

นางสาวสนทยา
สาลี
4541000065

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
การพัฒนารูปแบบบริการห ้องสมุดทีเ่ น ้นผู ้ใช ้บริการสาหรับ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก ้ว
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ The Development of a Customer-Focused Library
Service Model for Rajabhat University Library
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่ ห ัวข้อดุษฎีนพ
รำยชือ
ิ นธ์ แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ รุน
่ ที่ 1 - 8 มหำวิทยำล ัยสุโขท ัยธรรมธิรำช
ลำด ับที่
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รห ัสน ักศึกษำ

อำจำรย์ทป
ี่ รึกษำหล ัก
อำจำรย์ทป
ี่ รึกษำร่วม

ห ัวข้อดุษฎีนพ
ิ นธ์(ภำษำไทย)
ห ัวข้อดุษฎีนพ
ิ นธ์(ภำษำอ ังกฤษ)
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นายพิสท
ุ ธิ์
ศรีจันทร์
4561000011

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: ศรศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี
่ ชม
อ.ดร.สุทธินันท์ ชืน

การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล ้อมการเรียนรู ้ของห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพือ
่ พัฒนาทักษะการรู ้ดิจท
ิ ัลของ
นั กศึกษาระดับปริญญาตรี
Developing Learning Environment Model in Rajabhat
University Libraries to Develop DigitalLiteracy Skills of
Undergraduate Students

พิสท
ุ ธิ์ ศรีจันทร์,น้ าทิพย์ วิภาวิน,ทัดทอง พราหมณี และสุทธินันท์
่ ชม(2563).ทักษะการรู ้ดิจท
ชืน
ิ ัลของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี
่ .27(2)
มหาวิทยาลับราชภัฏ.วารสารอินฟอร์เมชัน
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นางไปรมา
เฮียงราช
4561000045

อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก: ศ.ดร.ชุตม
ิ า สัจจานั นท์
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาร่วม: ผศ.ดร.สุจน
ิ บุตรดีสวุ รรณ
ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
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