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ล ำดบัที่
ชือ่-สกลุ

รหสันกัศกึษำ

อำจำรยท์ีป่รกึษำหลกั

อำจำรยท์ีป่รกึษำรว่ม

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำไทย)

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำองักฤษ)
ขอ้มลูบรรณำนกุรมกำรเผยแพร่ ส ำเร็จกำรศกึษำ

1 นางรจุเรขา

วทิยาวฑุฒกิลุ

45301000059

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ศ.ดร.อมเรศ ภมูรัิตน

                              ดร.นงเยาว ์เปรมกมลเนตร

การพัฒนาแบบจ าลองเครอืขา่ยทางสังคมเพือ่เพิม่ผลผลติ

งานวจัิยของอาจารยม์หาวทิยาลัยวจัิยไทย

The Development of Social Networking Model to 

Enhance Research Productivity of Faculty Members

in Thai Research Universities

รจุเรขา วทิยาวฑุฒกิลุ, น ้าทพิย ์วภิาวนิ, นงเยาว ์เปรมกมลเนตร.

   (2558). การพัฒนาแบบจ าลองเครอืขา่ยทางสังคมเพือ่เพิม่ผลผลติ

   งานวจัิยของอาจารยใ์นมหาวทิยาลัยวจัิยไทย. วารสารวจัิยสมาคม
   หอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ, 8(1), 1-21.

รจุเรขา วทิยาวฑุฒกิลุ, น ้าทพิย ์วภิาวนิ. (2555). การวเิคราะหเ์ครอืขา่ย

   ทางสังคม กับงานวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์วารสารบรรณศาสตร์
   มศว., 5(2),126-140.
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2 นายประสทิธชิยั

เลศิรัตนเคหกาล

4531000034

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.ราชนัย์

                                             นลิวรรณาภาร

                            ศ.ดร.จฑุารัตน์ ศราวณะวงศ์

การพัฒนารปูแบบการจัดการคัมภรีใ์บลานในประเทศไทย

The Development of Palm-Leaf Manuscript 

Management Model in Thailand

ประสทิธชิยั เลศิรัตนเคหกาล, น ้าทพิย ์วภิาวนิ, จฑุารัตน์ ศราวณะวงศ,์

   ราชนัย ์นลิวรรณาภา. (2561). การพัฒนารปูแบบการจัดการคัมภรี์

   ใบลาน ในประเทศไทย. วารสารอนิฟอรเ์มชัน่, 25(1), 45-64.

ประสทิธชิยั เลศิรัตนเคหกาล, น ้าทพิย ์วภิาวนิ, จฑุารัตน์ ศราวณะวงศ,์

   ราชนัย ์นลิวรรณาภา. (2559). ปัจจัยทีเ่อือ้ตอ่ความส าเร็จ

   ของการจัดการคัมภรีใ์บลานในประทศไทย. วารสารหอ้งสมดุ,

   60(1), 21-31.
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3 นายภมร ดรณุ

4541000040

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.สมพร

                                          พุทธาพทัิกษ์ผล

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: รศ.ดร.นติยา เพ็ญศรินิภา

                              ผศ.ดร.อารยี ์ชืน่วัฒนา

การพัฒนารปูแบบสมรรถนะการรูส้ารสนเทศดา้นสขุภาพของ

นักวชิาการสาธารณสขุในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล

ในประเทศไทย

The Development of Health Information Literacy 

Competency Model for Public Health Officers in 

Subdistrict Health Promotion Hospitals in Thailand

ภมร ดรณุ, สมพร พุทธาพทัิกษ์ผล, นติยา เพ็ญศรินิภา, และอารยี์

   ชืน่วัฒนา. (2559). การพัฒนากรอบสมรรถนะการรูส้ารสนเทศ

   ดา้นสขุภาพของนักวชิาการสาธารณสขุในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

   ต าบลในประเทศไทย. วารสารควบคมุโรค, 42(1), 67-78.
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4 นางสาวจฑุาทพิย์

จันทรล์นุ

4551150024

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.วรัชญ ์ครจุติ       

                              อ.ดร.กษิตธิร ภภูราดัย

วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย: 

กรณีศกึษาสถานีวทิยโุทรทัศน์แหง่ประเทศไทยและองคก์าร

กระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ

แหง่ประเทศไทย

Information Culture of  Thai Television Stations: Cases 

of  The National Broadcasting Services of Thailand  

and Thai Public Broadcasting Service

จฑุาทพิย ์จันทรล์นุ, น ้าทพิย ์วภิาวนิ, วรัชญ ์ครจุติ, และ กษิตธิร

   ภภูารดัย. (2560). สารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย: 

   กรณีศกึษาสถานีวทิยโุทรทัศน์แหง่ประเทศไทยและองคก์ารกระจาย

   เสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย. วารสารบรรณศาสตร ์
   มศว.10(2), 1-15.

 1/2559

5 นางสาวภัทราวดี

วงศส์เุมธ

4551150081

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.สมพร

                                           พุทธาพทัิกษ์ผล

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.วไิลลักษณ์

                                                  เสรตีระกลู

                              ผศ.ดร.อภญิญา องิอาจ

การพัฒนาโมเดลแบบผสมผสานดา้นการยอมรับระบบการ

เรยีนผา่นเว็บของอาจารยผ์ูส้อนเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละ

สารสนเทศในมหาวทิยาลัยไทย

The Development of Integrated Model for the Web-

based Learning System Adoption of Computer and 

Information Technology Instructors in Thai Universities

ภัทราวด ีวงศส์เุมธ, สมพร พุทธาพทัิกษ์ผล, วไิลลักษณ์ เสรตีระกลู,

   และ อภญิญา องิอาจ. (2560). โมเดลแบบผสมผสานดา้นการยอมรับ

   ระบบการเรยีนผา่นเว็บของผูส้อนดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละ

   สารสนเทศในมหาวทิยาลัยไทย. วารสารมหาวทิยาลัยนราธวิาส
   ราชนครนิทร,์ 9(2), 122-138.

  1/2559

รำยชือ่หวัขอ้ดษุฎนีพินธ ์แขนงวชิำสำรสนเทศศำสตร ์สำขำวชิำศลิปศำสตร ์รุน่ที ่1 - 8 มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช
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รหสันกัศกึษำ

อำจำรยท์ีป่รกึษำหลกั

อำจำรยท์ีป่รกึษำรว่ม

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำไทย)

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำองักฤษ)
ขอ้มลูบรรณำนกุรมกำรเผยแพร่ ส ำเร็จกำรศกึษำ

รำยชือ่หวัขอ้ดษุฎนีพินธ ์แขนงวชิำสำรสนเทศศำสตร ์สำขำวชิำศลิปศำสตร ์รุน่ที ่1 - 8 มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช

6 นางดวงแกว้

เงนิพูลทรัพย์

4551150040

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศ.ดร.ชตุมิา สัจจานันท์

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.พมิพร์ าไพ

                                               เปรมสมทิธ ์

                              รศ.ดร.จันทมิา เขยีวแกว้

การพัฒนาทักษะการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาระดับปรญิญา

ตร ี สาขาวารสารศาสตร์

The Development of Information Literacy Skills for 

Undergraduate Students in Journalism

ดวงแกว้ เงนิพูลทรัพย,์ ชตุมิา สัจจานันท,์ จันทมิา เขยีวแกว้, และ

   พมิพร์ าไพ เปรมสมทิธ.์ (2559). การพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะ

   การรูส้ารสนเทศของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวารสารศาสตร์

   ในประเทศไทย. วารสารวจัิยสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ,

   9(1), 63 - 78.

ดวงแกว้ เงนิพูลทรัพย,์ ชตุมิา สัจจานันท,์ จันทมิา เขยีวแกว้, และ

   พมิพร์ าไพ เปรมสมทิธ.์ (2561). การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู ้

   สารสนเทศส าหรับนักศกึษา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวารสารศาสตร.์

   วารสารบรรณศาสตร ์มศว, 11(1), 63 - 78, 176 - 190.
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7 นางสาวธณศิา

สขุขารมย ์

4561000052

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: รศ.ดร.ศักดิช์ยั นรัิญทว ี  

                                ศ.ชวน เพชรแกว้

การพัฒนารปูแบบการจัดการสารสนเทศประวัตแิละผลงาน

พุทธทาสภกิขเุพือ่การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ

The Development of Information Management Model 

of  Buddhadasa Bhikkhu  Life and Work for 

Information  Services and Dissemination

ธณศิา สขุขารมย.์ (2561). การพัฒนารปูแบบการจัดการสารสนเทศ

   ประวัตแิละผลงานพุทธทาสภกิขเุพือ่การบรกิารและเผยแพร

   สารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลัย
   ราชภัฏสรุาษฎรธ์าน,ี 10(2),377-398.

1/2560

8 นางประภัสศร ี

โคทส ์

4551150073

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.โกวทิ รพพีศิาล

                              อ.ดร.สนัุนทา ชตูนัินท์

การพัฒนารปูแบบการจัดการสารสนเทศของศนูยบ์รกิาร

ขา่วสารการทอ่งเทีย่วในประเทศไทย

The Development of Information Management Model 

of Tourist Information  Center in Thailand

ประภัสศร ีโคทส,์ น ้าทพิยว์ภิาวนิ, สนัุนทา ชตูนัินทแ์ละ โกวทิ รพพีศิาล.

   (2562). การพัฒนารปูแบบการบรกิารสารสนเทศดา้นการทอ่งเทีย่ว

   ประเทศไทย. วารสารหอ้งสมดุ, 63(1), 109-132.
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9 นางภาวณีิ

แสนชนม์

4571000027

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.ฉันทนา

                                          เวชาโอสถศักดา

                              อ.ดร.พธ ูคศูรพีทัิกษ์

การจัดการสารสนเทศผา้ยอ้มครามในประเทศไทย

Ingido Fablic Information Management in Thailand

ภาวณีิ แสนชนม ์, น ้าทพิย ์วภิาวนิ, ฉันทนา เวชาโอสถศักดา

   และพธ ูครศูรพีทัิกษ์.(2562). การจัดการสารสนเทศผา้ยอ้มคราม

   ในประเทศไทย. วารสารวจัิย สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย,

   12(2), 77-94.

ภาวณีิ แสนชนม,์ และ น ้าทพิย ์วภิาวนิ. (2561). การสังเคราะหง์านวจัิย

   ดา้นการจัดการสารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
   มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน.ี 7(1) , 23-42.
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10 นางสาวสนทยา 

สาลี

4541000065

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.ทัศนา หาญพล

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: รศ.ดร.จันทมิา เขยีวแกว้

                            ผศ.ดร.ขวัญชฎลิ พศิาลพงศ์

การพัฒนารปูแบบบรกิารหอ้งสมดุทีเ่นน้ผูใ้ชบ้รกิารส าหรับ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลัยราชภัฏ

The Development of a Customer-Focused Library 

Service Model for Rajabhat University Library
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ชือ่-สกลุ

รหสันกัศกึษำ

อำจำรยท์ีป่รกึษำหลกั

อำจำรยท์ีป่รกึษำรว่ม

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำไทย)

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำองักฤษ)
ขอ้มลูบรรณำนกุรมกำรเผยแพร่ ส ำเร็จกำรศกึษำ

รำยชือ่หวัขอ้ดษุฎนีพินธ ์แขนงวชิำสำรสนเทศศำสตร ์สำขำวชิำศลิปศำสตร ์รุน่ที ่1 - 8 มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช

11 นายพสิทุธิ์

ศรจัีนทร์

4561000011

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศรศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

                              อ.ดร.สทุธนัินท ์ชืน่ชม

การพัฒนารปูแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องหอ้งสมดุ

มหาวทิยาลัยราชภัฎเพือ่พัฒนาทักษะการรูด้จิทัิลของ

นักศกึษาระดับปรญิญาตรี

Developing Learning Environment Model in Rajabhat 

University Libraries to Develop DigitalLiteracy Skills of 

Undergraduate Students

พสิทุธิ ์ศรจัีนทร,์น ้าทพิย ์วภิาวนิ,ทัดทอง พราหมณี และสทุธนัินท์

   ชืน่ชม(2563).ทักษะการรูด้จิทัิลของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี

   มหาวทิยาลับราชภัฏ.วารสารอนิฟอรเ์มชัน่.27(2)
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12 นางไปรมา

เฮยีงราช

4561000045

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศ.ดร.ชตุมิา สัจจานันท์

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.สจุนิ บตุรดสีวุรรณ  

                           ผศ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิประยงค์

การพัฒนารปูแบบการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศส าหรับ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลัยราชภัฏ

The Development of an Information literacy

Promotion Model for Rajabhat University Libraries

ไปรมา เฮยีงราช, ชตุมิา สัจจานันท ์และทรงพันธ ์เจมิประยงค.์ (2561).

   การรูส้ารสนเทศของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยราชภัฏ.

   วารสารวจัิยสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย. 11(1), 33-47.

Praima Hiangrat,  Chutima Sacchanand and Songphan

   Choempayong (2018). Information literacy promotion by

   Rajabhat University Libraries: current situations. International

   symposium 2018 emerging trends in education and library &

   information science, August, 9-10, 2018  re-engineering to

   align with transitioning educational & technological paradigm

   proceedings, Library Network, Eastern University , Srilanka.

   pp.22-28. 

Praima Hiangrat and Chutima Sacchanand. (2015)“A Synthesis

   of Research Studies on Information Literacy Promotion in Thai

   University Libraries”. in The International  Conference of KLISS,

   November 6, 2015, College of Social Science, Keimyung

   University Daegu, Korea. pp. 265-281.
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13 นางสาววาทติา

เอือ้เจรญิ

4541000057

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารงุ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: รศ.ดร.สมสรวง พฤตกิลุ 

                              อ.ดร.ม.ร.ว.รจุยา อาภากร

การพัฒนารปูแบบการจัดการความทรงจ าของ

มหาวทิยาลัยไทย

The Development of a Management Model for the 

Organizational Memory of Thai Universities

วาทติา เอือ้เจรญิ และปัทมาพร เย็นบ ารงุ. (2561). การศกึษาการจัดการ

   ความทรงจ าของมหาวทิยาลัยไทย. ใน การประชมุวชิาการระดับชาติ
   ทางศลิปศาสตรป์ระยกุต ์ครัง้ที ่7. กรงุเทพฯ: คณะศลิปศาสตร์

   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง,

   หนา้ 183-191.

14 นายคมเดช

บญุประเสรฐิ

4551150016

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.ทววีัฒน์ วัฒนกลุเจรญิ

                                ผศ.ดร.โกวทิ รพพีศิาล

การพัฒนากลยทุธก์ารสง่เสรมิการใชห้นังสอือเิล็กทรอนกิส์

ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาดา้นมนุษยศาสตรใ์น

สถาบันอดุมศกึษาของรัฐ

The Development of Strategies to Promote Electronic 

Book Usage of Humanities Graduate Students in Public 

Universities

16 นางวนดิา

นเรธรณ์

4551150099

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศ.ดร.ชตุมิา สัจจานันท์

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ศ.ดร.สริวิรรณ ศรพีหล   

                              รศ.ดร.กลุธดิา ทว้มสขุ

การพัฒนาแบบจ าลองการแบง่ปันสารสนเทศของอาจารย์

คณะครศุาสตรใ์นมหาวทิยาลัยราชภัฏ

Development of an Information Sharing Model of 

Education Instructors in Rajabhat Universities



ณ 10 ม.ิย. 63

ล ำดบัที่
ชือ่-สกลุ

รหสันกัศกึษำ

อำจำรยท์ีป่รกึษำหลกั

อำจำรยท์ีป่รกึษำรว่ม

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำไทย)

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำองักฤษ)
ขอ้มลูบรรณำนกุรมกำรเผยแพร่ ส ำเร็จกำรศกึษำ

รำยชือ่หวัขอ้ดษุฎนีพินธ ์แขนงวชิำสำรสนเทศศำสตร ์สำขำวชิำศลิปศำสตร ์รุน่ที ่1 - 8 มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช

17 นางอาภาภรณ์

วรรณา

4551150115

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศรศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: อ.ดร.มลวิัลย ์ประดษิฐธ์รีะ

                             ผศ.ดร.นรัินดร ์กลุฑานันท์

การพัฒนารปูแบบการสงวนรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากร

สารสนเทศในหอ้งสมดุมหาวทิยาลัยไทย

The Development of the Preservation and 

Conservation Model of Information Resources in Thai 

University Libraries

18 นางสาวพรชติา

อปุถัมภ์

4561000029

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบ ารงุ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: รศ.ดร.รศรนิทร ์เกรย ์   

                            ผศ.ดร.สมศักดิ ์ศรบีรสิทุธิส์กลุ

การพัฒนารปูแบบการบรกิารสารสนเทศส าหรับผูส้งูอายเุพือ่

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

The Development of an Information Services Model of 

Older Persons for Lifelong Learning

พรชติา อปุถัมภ ์ปัทมาพร เย็นบ ารงุ รศรนิทร ์เกรย ์และสมศักดิ์

   ศรบีรสิทุธิส์กลุ. (2562). วารสารวจัิย สมาคมหอ้งสมดุ
   แหง่ประเทศไทย.  12(2), 21-34.

19 นางสาวปิยะกานต์

หนูประกอบ

4561000060

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศ.ดร.ชตุมิา สัจจานันท์

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: รศ.ดร.สมสรวง พฤตกิลุ

                              รศ.ดร.จันทมิา เขยีวแกว้

การสงวนรักษาสารสนเทศของกลุม่ชาตพัินธุเ์พอนารากัน

เพือ่การเขา้ถงึอยา่งท่ัวถงึ

The Preservation of Peranakan Ethnic Group 

Information for Universal Access

20 นางจารวุรรณ

ลมิป์ไพบลูย์

4561000078

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ผศ.ดร.เจษฎา มิง่ฉาย       

                              อ.ดร.ทรงพันธ ์เจมิประยงค์

การพัฒนารปูแบบการจัดการสารสนเทศงานวจัิยเพือ่ทอ้งถิน่

ของมหาวทิยาลัยราชภัฎ

The Development of an Information Management 

Model for Community-Based Research at Rajabhat 

Universities

จารวุรรณ ลมิป์ไพบลูย,์ และน ้าทพิย ์วภิาวนิ. (2562). การศกึษาความ

   ตอ้งการของกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการจัดการระบบสารสนเทศ

   งานวจัิยเพือ่ทอ้งถิน่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ. ใน ทศพล มลูมณี,

   ไสว บรูณพานชิพันธุ,์ และสัญชยั จตรุสทิธา (บรรณาธกิาร). 

   ขับเคลือ่นพลังเครอืขา่ยการวจัิยและนวัตกรรมอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่

   ขับเคลือ่นพัฒนาประเทศ4.0 ใหย้ั่งยนื. รายงานการประชมุวชิาการ
   ระดับชาตเิครอืขา่ยวจัิยสถาบันอดุมศกึษาท่ัวประเทศ ครัง้ที ่13 ศนูย์

   ประชมุนานาชาตเิชยีงใหมแ่กรนดว์วิ (หนา้ 227-240). เชยีงใหม:่ 

   เครอืขา่ยบรหิารการวจัิยภาคเหนือตอนบน. (วันที ่22 พฤศจกิายน

   2562)

จารวุรรณ ลมิป์ไพบลูย,์ และน ้าทพิย ์วภิาวนิ. (2561). การจัดการ

   สารสนเทศงานวจัิยเพือ่ทอ้งถิน่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ. ใน พรชนก 

   ทองลาด (บรรณาธกิาร). บรูณาการงานวจัิยสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ที่
   ยั่งยนื. รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการน าเสนอผลงานวจัิย
   ระดับชาตเิครอืขา่ยบัณฑติศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
   ครัง้ที ่18 และล าปางวจัิย ครัง้ที ่4 อาคารโอฬาร โรจน์หรัิญ

   (หนา้ 708-727). ล าปาง: มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง. (วันที ่20 

   กรกฎาคม 2561)

21 นายรัตนพงศ์

ยีห่วั่นจา่ย

4571000035

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

                              ผศ.ดร.ทพญ.ศศภิา ธรีดลิก

แนวปฏบิัตทิีด่ใีนการด าเนนิงานดา้นคณุภาพขอ้มลูคลนิกิทัน

ตกรรม: กรณศึกึษาคลนิกิทันตกรรมขนาดใหญใ่นประเทศไทย

In Search of Best Dental Clinics Data Quality Practices: 

Case Study of Large Dental Clinics in Thailand
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ล ำดบัที่
ชือ่-สกลุ

รหสันกัศกึษำ

อำจำรยท์ีป่รกึษำหลกั

อำจำรยท์ีป่รกึษำรว่ม

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำไทย)

หวัขอ้ดษุฎนีพินธ(์ภำษำองักฤษ)
ขอ้มลูบรรณำนกุรมกำรเผยแพร่ ส ำเร็จกำรศกึษำ

รำยชือ่หวัขอ้ดษุฎนีพินธ ์แขนงวชิำสำรสนเทศศำสตร ์สำขำวชิำศลิปศำสตร ์รุน่ที ่1 - 8 มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช

22 นางสาวจรีวรรณ 

ศรวีงษ์

4581000025

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ศ.ดร. อรอนงค ์นัยวกิลุ

                              อ.ดร. อารยี ์ธัญกจิจานุกจิ

การพัฒนารปูแบบการบรกิารขอ้มลูวจัิยดา้นขา้วในอาเซยีน

The Development of ASEAN Rice Research Data 

Service Model

Jirawan Sriwong, Namtip Wipawin, Onanong Naivikul and Aree 

   Thanyakijjanukij. (2017). A preliminary study on Rice research 

   data service. Proceedings of Korean Library and Information 

   Science Society “Rethinking Library Services” at Kongju

   National University, South Korea, May 26-27, 2017 : 212-218.

Jirawan Sriwong, Namtip Wipawin, Onanong Naivikul and Aree 

   Thanyakijjanukij. (2018). Research data service in academic 

   library: Literature review. The 1st International Conference on 
   Library and Information Science: “From open library to open 
   society” at Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, 

   August 18-19, 2018: 140-151.

23 นางสาวธนกิชา

บญุวัฒโนภาส

4581000058

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: ศ.ดร.ชตุมิา สัจจานันท์

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: ศ.ดร.พฤทธิ ์ศริบิรรณ

                                                          

พทัิกษ์

                              อ.ดร.กษิตธิร ภภูราดัย

กลยทุธก์ารน ากรอบนโยบายระดับชาตดิา้นการรูด้จิทัิลและ

สารสนเทศไปสูก่ารพัฒนานักเรยีนระดับประถมศกึษาใน

ประเทศไทย

Implementation Strategies of the National Digital and 

Information Literacy Policy Framework for Primary 

School Student Development in Thailand

24 นายชาตรี

วงษ์แกว้

4591000056

อาจารยท์ีป่รกึษาหลัก: รศ.ดร.น ้าทพิย ์วภิาวนิ

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม: อ.ดร.นพ.บดนิทร์

                                             ทรัพยส์มบรูณ์

                              อ.ดร.นงเยาว ์ศรพีรมสขุ

การพัฒนารปูแบบการจัดการขอ้มลูวจัิยดา้นวทิยาศาสตร์

สขุภาพในมหาวทิยาลัยไทย

The Development of Research Data Management 

Model in Health Science in Thai Universities


