
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

1 นางสาวศิริงาม แผลงชีพ S/51 26 มิ.ย.52

4612200066

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์เบญจาภา  เจนการ

อาจารยรุ้์งฟ้า  ฐิโณทยั

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์เบญจาภา  เจนการ

อาจารยรุ้์งฟ้า  ฐิโณทยั

2 นางสาวนิพา ผลสงเคราะห์ การบริการชุมชนของห้องสมุดประชาชนในจงัหวดันครปฐม S/51 14  มิ.ย.52

4612200136 Community Services Provided By Public libraries in nakhon Pathom 

Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

รำยช่ือนักศึกษำผู้ส่งวทิยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  (ปกแข็ง)

การลงรายการบรรณานุกรมหนงัสือภาษาไทยขององคก์รตามหลกัเกณฑ ์
 การลงรายการแบบ  AACR 2  ท่ีใชใ้นห้องสมุดมหาวิทยาลยั

Cataloging Thai Books Pertaining to Corporate Bodies for University 
Libraries in Accordance with AACR 2  Principles

สำขำวชิำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ (LIS)

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

3 นางสาวกุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล การจดัการฐานขอ้มูลออนไลน์ในห้องสมุดมหาวิทยาลยัเอกชน S/51 29  มิ.ย.52

4612200081 The Management of Online Databases in Private University Libraries

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

4 นางสาวสุภาพร เรืองปิยะเสรี การประเมินหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ S/51 20  ก.ค.52

4612200206 และสารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

An Evaluation of the Master of Arts Program in Library and Information

Seience, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University.

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. เตือนใจ  เกตุษา

รองศาสตราจารยเ์ฉลียว   พนัธุ์สีดา

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. เตือนใจ  เกตุษา

รองศาสตราจารยเ์ฉลียว   พนัธุ์สีดา

5 นางสาววริศรา โปรดปราน การวิเคราะห์เน้ือหาวรรณกรรมแปลส าหรับเด็กท่ีจดัพิมพโ์ดย S/51 22  ก.ค.52

4612200219 บริษทั นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์  จ  ากดั  ระหวา่งปี  พ.ศ.2546 - 2549

A Content Analysis of Translated Children's Literature Published by Nanmeebooks 
Publications Company Limited Between 2003 and 2006อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารยจิ์ตตนิ์ภา  ศรีไสย์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารยจิ์ตตนิ์ภา  ศรีไสย์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

6 นางมาลี อิศรานนท์ การใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ในส านกัหอสมุดกลางของนกัศึกษาระดบั S/51 17 ส.ค.52

4612200112 บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง

The Use of Electronic journals at the Central Library  by Ramkhamhaeng

University Graduate Students.

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

7 นางเกษร โพธ์ิสุวรรณ การจดัการความรู้ของห้องสมุดวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก S/51 15 ส.ค.52

4612200015 กระทรวงสาธารณสุข

Knowledge Management at College Libraries Under the Supervision of

the Praboromarajc hanok Institute.

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

8 นายธารา จนัทร์อนุ การวิเคราะห์หนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่ นภาษาไทยในช่วงปี  พ.ศ.2544 - 2550 S/51 5 ส.ค.52

4612200149 An Analysis of Japanese Cartoons in Thai in the Period Between 2001

and 2007.

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร

ผูช่้วยศาสตราจารยเ์บญจาภา   เจนการ

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร

ผูช่้วยศาสตราจารยเ์บญจาภา   เจนการ

9 นางสาวปาริชาติ   แสงระชฎั การรับรู้สารสนเทศเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในต าบล S/51 31 ก.ค.52

4612200188 ศรีฐาน  อ าเภอภูกระดึง   จงัหวดัเลย

The perception of Residents in Sithan Subdistriet, Phu Kradueng

District, Loei Province Regarding Ecotourism Information.

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารยน์ยันา   อรรจนาทร

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารยน์ยันา   อรรจนาทร

10 นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ การด าเนินงานจดัหาโสตทศันวสัดุและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดสถาบนั S/51 31 ก.ค.52

4612200163 อุดมศึกษาของรัฐ

Acquisition of Audio-visual and Electronic Media in Libraries of Public

Higher Education Institutions.

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

11 นางสาวยพิุน  กาญจนารัตน์ การวิเคราะห์เน้ือหาวารสารทางดา้นจิตวิทยาระหวา่งปี พ.ศ.2542-2551 S/53 2 มิ.ย.54

4912200039 A Content Analysis of Psychology Journals ing the Period Between 1999 

and 2008

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

กรรมการสอบ วา่ท่ีร้อยตรี ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

12 นางสาวบุศรา  โมลา การพฒันาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต S/52 21 มิ.ย.53

5012200013 The Development of Nursing Resources on the Internet 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพญ็  ชุณหปราณ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

วา่ท่ี ร.ต.ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพญ็  ชุณหปราณ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

วา่ท่ี ร.ต.ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

13 นางสาวประทุมทิพย ์ สุขราษฎร์ วิเคราะห์เน้ือหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทย ท่ีพิมพเ์ผยแพร่โดย 1/53 4 ต.ค.53

4812200072 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ระหวา่งปี พ.ศ.2545-2549

A Content Analysis of Health Science Journals in Thai Published and 

Distributed by State Education Institutions Between 2002 and 2006

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

กรรมการสอบ ดร.วชัรากรณ์  เช่ียววฒันา 

อาจารยพิ์ลิปดา  นาคะประทีป

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

14 นางสาวสุชาดา  ธุมะลิ การใชส้ารสนเทศของนกัจดัรายการวิทยชุุมชนท่ีผ่านการอบรมจากสถาบนั 1/53

4812200115 การประชาสมัพนัธ์

Information use by Community Radio Producers with Accreditation from

Institute of Public Relations 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  สมบูรณ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร

15 นางสาวกรรณิการ์  ทองสุข การรับสารสานเทศดา้นการประหยดัพลงังานในการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล 1/53 21 ต.ค 53

4812200193 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

The Exposure to Information Regarding Energy Saving by Users 

of Personal Cars in the Bangkok Metropolitan Area  

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  สมบูรณ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  สมบูรณ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  จุฑาวิจิตร

16 นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ การวิเคราะห์เน้ือหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ 1/53 5-พ.ย.-53

4912200093 ระหวา่ง ปี พ.ศ.2542-2541

A Content Analysis of Economic News in the Siam Archives Journal

in the Period Between 1999 and 2008

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

นางเอมอร  พิทยายน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. ปราชญา  กลา้ผจญั

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

นางเอมอร  พิทยายน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

17 นางสาวชนาธิป  หลาบมาลา การควบคุมส่ิงพิมพต่์อเน่ืองในระบบห้องสมุดอตัโนมติัอินโนแพค 1/53 5 พย53

4812200032 มิลลิเนียม ในห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา

Serials Control in the INNOPAC Millennium Automated Library System

at Libraries of Institutions of Higher Education

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยเ์รืองศรี  จุลละจินดา

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

อาจารยพิ์ลิปดา  นาคะประทีป

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยเ์รืองศรี  จุลละจินดา

18 นางสาวธญัญรัตน์  ใจเท่ียง การวิเคราะห์หนงัสืออนุสรณ์งานศพท่ีจดัพิมพใ์นปี พ.ศ.2531-2551 1/53 30 พย53

4912200042 A Analysis of Cremation Books Published Between 1988 and 2008

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ปราชญา  กลา้ผจญั

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

นางวิลาวณัย ์ ทรัพยพ์นัแสน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.ปราชญา  กลา้ผจญั

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

นางวิลาวณัย ์ ทรัพยพ์นัแสน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

19 นางสาวพรทิพย ์ แยงค า การใชส่ื้อของผูป้ฏิบติังานเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ห้องสมุดสถาบนั 1/53 7 ธค.53

4912200027 อุดมศึกษาของรัฐ

Media Utilization for Public Relations by Practitioners in Libraries at Public

Educational Institutions

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. ฉนัทนา  วิริยเวชกุล

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. ฉนัทนา  วิริยเวชกุล

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

20 นางสาวเยาวภาณี  รอดเพช็ร การจดัการส่ิงพิมพรั์ฐบาลในห้องสมุดมหาวิทยาลยัเอกชนในเขต 1/53 1 ธค.53

4912200066 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The Managment of Governments Publications in Private University 

Libraries in Bangkok Metropolis and Its Environs 

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ปราชญา  กลา้ผจญั

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

นางเอมอร  พิทยายน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.ปราชญา  กลา้ผจญั

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

นางเอมอร  พิทยายน

21 นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน การใชง้านคอมพิวเตอร์ในโครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของครู 2/53   ธค.53

481200102 บรรณารักษโ์รงเรียนประถมศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร

Utilization of computer in the computer-based educatio project of teacher

librarians at the elementary school Under the Jurisdection of the Metropolitan

Administration 

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยพิ์ลิปดา  นาคะประทีป

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยก์ุสุมา  ธรรมธ ารง

ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยพิ์ลิปดา  นาคะประทีป

22 นางสาววราภรณ์  จุฑากร ความคาดหวงัของบุคลากรห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพ S/53 6 มิ.ย.54

4812200057 การบริการของตวัแทนจ าหน่ายระบบห้องสมุดอตัโนมติั

Expectations of Library Personnel in Public Tertiary Institutions Regarding 

the Quality of Library Automtion Vendor Services

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

23 นางสาววนัดี  มีดี การพฒันาและการด าเนินงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด S/53 7 มิ.ย.54

4812200127 มหาวิทยาลยัในประเทศไทย

The Development and Processing of Electronic Documents by University

Libraries in Thailand 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  สมบูรณ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

24 นางสาวธนิสรา  คงฉิม สภาพการจดัการและปัญหาในการด าเนินงานศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ S/53 17 มิ.ย.54

5112200010 ดา้นวสัดุไม่ตีพิมพใ์นห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

The Conditions of Management and Operational Problems Regarding 

Non-print Materials at Learnintg Promotion Centers in the Libraries of Private

Tertiary Educational Instituions

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ดร.รุจิร์  ภู่สาระ

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ดร.รุจิร์  ภู่สาระ

25 นางสาวสนัศิตา  ชูเชิด การศึกษาสภาพการด าเนินงานห้องสมุดสถานศึกษาสงักดัส านกังาน S/53 20 มิ.ย.54

4912200054 คณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

A Study of the Operation of College Libraries Under the Office of the 

Vocational Commission in Bangkok Metropolis and Its Environs

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารย ์ดร. เพ่ิมสุข  นิติสิงห์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารย ์ดร. เพ่ิมสุข  นิติสิงห์

26 นางสาวอญัมณี  ทองทัว่ การให้บริการสารสนเทศดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในส านกับรรณสาร S/53 30 มิ.ย.54

4812200179 การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

Information Services at the Library and Information Center, National Institute

of Development Adminstration on Sufficiency Economy

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  สมบูรณ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  สมบูรณ์

27 นางสาวหทยักานต ์ วงศส์วสัด์ิ การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ S/53 15 มิ.ย.54

4812200154 Utilization of the On-line Database by Gradute Students at the National 

Institute of Development Administration

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยเ์ฉลียว  พนัธุ์สีดา

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

28 นางสาวอญัมณี  ศรีวชัรินทร์ สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษห์้องสมุดสถาบนัอุมศึกษา S/53 23 มิ.ย.54

4912200079 เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Competency in Service Work of Librarians at Private Tertiary Institutions

Libraries in Bangkok Metropolis and Environs

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

กรรมการสอบ วา่ท่ี ร.ต.ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

29 นางสาววนสัสุดา  ดิษยบุตร การใชส้ านกัหอสมุดแห่งชาติเพ่ือการท าวิทยานิพนธ์ S/53 27 มิ.ย.54

4812200142 The Use of the National Library for the Writing of Theses 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

30 นางสาวภาษิณี ปานนอ้ย การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐ S/53 28 มิ.ย.54

4812200166 Proactive Information Services for Public University Libraries

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยเ์ฉลียว   พนัธุ์สีดา

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

31 นางสาวชาลินี  ดวงวิเชียร การใชท้รัพยากรร่วมกนัของห้องสมุดในสงักดัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ S/53 29 มิ.ย.54

4812200181 Using Shared Resources at Kasetsart University Libraries 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

32 นางสาวอญัชลี  พิจารณา หวัเร่ืองภาษาไทยสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม S/53 29 มิ.ย.54

Thai Subject Headings for Telecommunication Engineering

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

กรรมการสอบ อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

33 นางสาวบงกช  จนัทรัตน์ การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในโครงการ ThaiLIS ของบุคลากรห้องสมุดใน S/53 6 ก.ค.54

4812200045 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ

The Utillization of the Thai LIS Online Database for Practitioners in Libraries

at Public Higher Education Istitutions

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

อาจารยเ์อมอร  พิทยายน

34 นางบุษกร  แกว้พิทกัษคุ์ณ ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ S/53 6 ก.ค.54

4812200139 ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ

Cooperation in the Exchange of Electronic Resources at Public University 

Libraries

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยเ์ฉลียว   พนัธุ์สีดา

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

35 นางสาวสายใจ  เสือกะ การให้บริการห้องสมุดแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน S/53 7 ก.ค.54

4812200069 ประถมศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร

Providing Library services to the children with special needs in the primary

shool of Bangkok

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

36 นางสาวสมมาตร์เสถียร การวิเคราะห์เน้ือหาจริยธรรมท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 1/54 14 พ.ย54

5012200064 หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา

An Analysis of the Ethical Content of the Poetical and Wisdom Literature

 of the Old Testament

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

Rev.Dr.Steve Taylor

กรรมการสอบ ศาสนาจารย ์ดร.นที  ตนัจนัทร์พงศ์

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

Rev.Dr.Steve Taylor

37 นางสาวอุมาภรณ์ปิติชาญ การวิเคราะห์เน้ือหาวารสารทางดา้นสตัวแพทยศาสตร์ ท่ีตีพิมพร์ะหวา่ง 1/54 14 พ.ย54

พ.ศ. 2542-2551

A Content Analysis of Veterinary Science Journals Published

 Between 1999 and 2008

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

38 นางสาวภทัรภร ยวนพนัธุ์ การวิเคราะห์ข่าวและบทความทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1/54 14 พ.ย54

ในหนงัสือพิมพภ์าษาไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553

A Content Analysis of Human Resource Management News and Articles

 in Thai Newspapers Between 2008 and 2010

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

นายบุญเลิศ  คชายทุธเดช

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยเ์ฉลียว  พนัธุ์สีดา

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

นายบุญเลิศ  คชายทุธเดช

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

39 นางสาวอญัชลี ยิม้สมบูรณ์ อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช 1/54 21 พ.ย54

จงัหวดัสมุทรสงคราม

Knowledge Management in the Organic Farming of Agriculturalists

 at Bang Khonthi District, Samut Songkhram Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

วาท่ีร้อยตรี ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

วาท่ีร้อยตรี ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

40 นางปราณี แสงจนัทร์ การรับรู้ของบรรณารักษห์้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาต่อการจดัการความรู้ 1/54 7 พ.ย54

5012200159 เพ่ือการปฏิบติังาน

Perceptions of Knowledge Management for the Work of Librarians 

at Higher Education Institutions

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ดร.ชนนันา  รอดสุทธิ

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ดร.ชนนันา  รอดสุทธิ

41 นางสาววริศา กาสา การประเมินผลการใชส่ื้อมลัติมิเดีย The Smart ของครูบรรณารักษ์ 1/54 18 พ.ย54

ในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร

An Evaluation of the SMART Multimedia Used by Primary School Teaching

 Librarians Under the Supervision of the Bangkok Metropolitan Administration

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

วาท่ีร้อยตรี ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

วาท่ีร้อยตรี ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม

42 นางสาวกนัยา กาญจนรักษ์ การใชบ้ริการชุมชมของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 1/54 25 พ.ย54

5012200161 The Community Services Utilization By Users of Bangkok 

Metropolitan Administration Public Libraries

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์.ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ชยัเลิศ  ปริสุทธกุล

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

43 นางสาวมาลีรัชตฉ์านสูงเนิน การสร้างเครือข่ายสารสนเทศชุมชนของห้องสมุดประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 1/54 14 ธ.ค.54

Building a Community Information Network for Public Libraries

 in Pathum Thani Province

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

44 นางสาวสุมิตรา สุวรรณ์ การสอนการรู้สารสนเทศในโรงเรียนมธัยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1/54 14 ธ.ค.54

4912200081 The Teaching of Information Literacy in High Schools 

in the Bangkok Metropolitan Area

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

45 นางสาวน ้าเงิน เฉลียวพจน์ การรู้สารสนเทศดา้นการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลของบุคลา 1/54 14 ธ.ค.54

4912200015 กรองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดันครนายก

Information Literacy in the Administration of Subdistrict Administration

 Organizations in Regrard to Personnel at the Nakhon Nayok

 Subdistrict Administration Organization

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

46 นางสาวสราลี สงคจ์  าเริญ การวิเคาระห์เน้ือหาข่าวและบทบาทความในหนงัสือพิมพธุ์รกิจภาษาไทย 1/54 14 ธ.ค.54

5012200052 ปี พ.ศ. 2552

A Content Analysis of News and Articles in Thai Business Newspaper in 2009

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

นายบุญเลิศ  คชายทุธเดช

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยเ์ฉลียว  พนัธุ์สีดา

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

นายบุญเลิศ  คชายทุธเดช

47 นางสาวประเชิญฤกษอ์รุณ การมีส่วนร่วมในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1/54 14 ธ.ค.54

4912200124 Participation by Health Science Libraries in the Development 

of Information Resources

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

48 นางสาวชมภู เมืองคล่ี รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐ 1/54 14 ธ.ค.54

Library Cooperation Network Model for Public Universities

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. จุมพจน์  วนิชกุล

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

รองศาสตราจารย ์ดร. จุมพจน์  วนิชกุล

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

49 นางสาวสุภาพรรณมีมา การใชส้ารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงฆ ์กรุงเทพมหานคร 1/54 7 ธ.ค.54

4912200112 The Use of Information by Public Health Personnel 

at Priest Hospital, Bangkok Metropolis

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

50 นางสาวสุทธิลกัษณ์ตรองใจ รูปแบบห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดั 1/54 7 ธ.ค.54

4912200151 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

A Model for Primary School Libraries for Learning Under the Supervision 

of the Samut Sakhon Primary Educational Service Area

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  วนัทายนต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

51 นางสาวสุพดั ทองฉวี พฤติกรรมสารสนเทศของนกัศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา 1/54 13 ธ.ค.54

5212200029 Information Behaviors of Students in the Field of Music at Tertiary Institutions.

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

52 นางสาวธนิญา ช้ีรัตน์ การรับรู้สารสนเทศดา้นการออกแบบของนกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

5012200174 และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

Information Perception in the Designs of Students at the Faculty of Architecture

 and Design, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ   ธนธิติ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

53 นางกฤษดา วิชยัสืบ การด าเนินงานจดัท าและการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยของห้องสมุดสถาบนั 3/54 14 พ.ค.55

5212200056 อุดมศึกษา

The Implementation of the Indexing of Thai Periodicals at the Libraries

ot Tertiary Institutions

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

54 นางสาวสุภาพร ซือสูงเนิน การวิเคราะห์เน้ือหาวารสารวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้มปี พ.ศ.2547-2552 3/54 31 พ.ค.55

5012200091 A Content Analysis of Environmental Journals from 2004 to 2009

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ดร.ชนนันา รอดสุทธิ

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าทิพย ์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ กาศจ ารูญ

อาจารย ์ดร. สุวิมล  องัควานิช

ดร.ชนนันา รอดสุทธิ

55 นางสาวกฤษณา เทวกุล การวิเคราะห์เวบ็ไซตท่ี์เขา้ถึงไดท่ี้มีสญัญลกัษณ์ W3 Cส าหรับกลุ่มคนพิการ 3/54 28 มิ.ย.55

4912200188 ภายในประเทศไทย

An Analysis of Website Accessibilyty for the Physicallenged in Thailand

as Designated by the W3C Certification Mark

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

รองศาสตราจารยศิ์ริพร   ศรีเชลียง

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

56 นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์ การท าวิจยัและการใชส้ารสนเทศของอาจารยม์หาวิทยาลยัเอกชน 2/54 2 ก.ค.55

5212200044 The Conduct of Research and the Use of Information by Lecturers at

Private Universities

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

57 นางสาวธญัญาภรณ์  ตนัเสถียร การรับสารสนเทศของนกัศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพ 1/55 25 ต.ค.55

5112200061 มหานคร

The Reception of Information by Foreign Students at Private University in 

Bangkok Mtropolois

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส   พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

58 นางสาวกมลทิพย ์ ณ สงขลา การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลยั 1/55 26 ต.ค.55

5112200131 The Use of the Internet for Public Relations at University Libraries

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

59 นางพิมพินี  ด าสงค์ การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 2/55 16-เม.ย.-56
5212200068 Information Resources Development at Libraries of Private Instituions of

Higher Education

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

60 นายกิตติศกัด์ิ คงพนู การพฒันาเกณฑก์ารประเมินเวบ็ไซตส์ าหรับเด็ก 2/55 10 มิ.ย.56
5212200095 The Development of Evaluation Criteria for Websites for Chidren

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

61 นางสาวสมบูรณ์  คุณสุทธ์ิ การรับขอ้มูลข่าวสารของทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 3/55 10 มิ.ย.56
5112200047 Information Reception of Soldiers During the Performance of Duties in

the Three Southern Border Provinces

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
ศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

62 นางสาวทิพวรรณ  จ  าปาเงิน พฤติกรรมสารสนเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 3/55 14 มิ.ย.56
5012200107 Information Behaviors of Students at Rajamangala University of 

Technology Krungthap
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

63 นางสาวสาวิตรี  โพธ์ิกนั การใชเ้วบ็ไซตข์องพนกังานทีโอทีเพ่ือสนบัสนุนการจดัการความรู้ในองคก์ร 3/55 20 มิ.ย.56
5012200040 Website Usage of TOT Employees Supportive of Organization Knowledge

Management

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

กรรมการสอบ นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

64 นางสาวอ าภา วงักาฮาด ความร่วมมือในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนในเขต ภาค1/56 29/10/2556
5312200026 กรุงเทพมหานคร

Cooperation in Organizing Reading Promotion Activities at School Libraries in

Bangkok Metropolis
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

65 นางสาวศิริลกัษณ์แซ่บ่าง การประเมินสารสนเทศโรคหลอดเลือดสมองบนระบบเคร่ือข่ายอินเทอร์เน็ต S/56 27/6/2556
5112200144 An Evaluation of Stroke Information Resources on the Internet

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ นางพทุธชาด  เผ่นโผน
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

66 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนิธิมา  แกว้มณี การด าเนินงานห้องสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัราชภฎั S/56 16/5/2556
5412200022 Library Management at Rajabhat University Campuses

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

67 นางสาวกาญจนลกัษณ์  โคตรเมือง การรวบรวมและวิเคราะห์หวัเร่ืองภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสาน S/56 15/5/2557
5412200131 Collection and Analysis for Thai Subject Headings of Local Esan Culture

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

68 นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ การเปิดรับสารสนเทศดา้นสุขภาพของเกษตรกรสวนผลไม้ ก.พ.-56

5112200086 ในอ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี
The Exposure of Orchard Farmers in Damnoen Saduak, Ratchaburi
Province to Health Information

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

69 นางสาวอริศรา  หะยเีด การใชบ้ริการห้องสมุดของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี  2/2557
5212200017 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

The Use of Library Services by Students at Private Islamic Schools in the Three

Southern Border Provinces
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท ์                           ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

70 นางสาวกนกวรรณ  บวังาม แนวทางการพฒันาการสมัมนาความร่วมมือระหวา่งห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  1/2557 2/12/2557
5412200041 Guidelines ofr the Development of Cooperation Seminars by University 

Libearies
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท ์                           ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

71 นางสาวภทัรรัตนา  วายบุุตร คุณลกัษณะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการในห้องสมุด  1/2557 20/11/2557
5312200038 สถาบนัอุดมศึกษา

Characteristics of University Library Catalogers
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท ์                           ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

72 นางสาวปิยวรรณ  ขาวพุม่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับโซเชียล โอแพคส าหรับห้องสมุดสถาบนัอุดม  2/2557
5412200059 ศึกษา

Factors Affecting the Adoption of Social OPAC for Academic Libraries
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร. ภีมศกัด์ิ  เอง้ฉว้น                                         ประธานกรรมการ

อาจารย ์ดร. อดิศกัด์ิ  สุกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพล  วิเชียรอินทร์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนนัท ์ นิลสุข
อาจารย ์ดร. ภีมศกัด์ิ  เอง้ฉว้น

อาจารย ์ดร. อดิศกัด์ิ  สุกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพล  วิเชียรอินทร์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

73 นางสาวสุวิกรานต ์ ไตรวิทยาศิลป์  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ีWeb Mobile ในการเขา้  1/2557 27/11/2557
5312200080 ถึงฐานขอ้มูล e-Thesis

Factors Affecting Web Mobile Technology Adoption Behaviors in Accessing
the e-Thesis Database

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร. ภีมศกัด์ิ  เอง้ฉว้น                                         ประธานกรรมการ
อาจารย ์ดร. อดิศกัด์ิ  สุกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพล  วิเชียรอินทร์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนนัท ์ นิลสุข
อาจารย ์ดร. ภีมศกัด์ิ  เอง้ฉว้น
อาจารย ์ดร. อดิศกัด์ิ  สุกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพล  วิเชียรอินทร์

74 นางเยาวลกัษณ์  แสงสวา่ง การรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้ห้บริการห้องสมุดในสถาบนัอุดมศึกษา  1/2557 20/11/2557
5312200123 The Perceptions of  Roles and Duties by Library Service Providers in Public 

Universities
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท ์                           ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

75 นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข การบริหารงานบุคลากรห้องสมุดในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฎั  S/2557 23/6/2558
5412200034 Personnel Management at Rajabhat University Libraries

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท ์                           ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

76 รวิวรรณ พฒุซอ้น การให้บริการสารสนเทศลกัษณะพิเศษ ของส านกัหอสมุดแห่งชาติ  S/2557 23/6/2558
5412200104 Provision of Special Information Services by The National 

Library of Thailand 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

77 นางสาวเสาวภา  สาระพิมพ์ การมีส่วนร่วมของครูและครูบรรณารักษ ์ในการจดัการเรียนการสอนของ S/56 30 มิย.57
5112200104 โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล
TEACHER AND TEACHER-LIBRARIAN' S PATICIPATION IN TEACHING AND 

LEARNING OF SISTERS OF SAINT PAUL OF CHART IN BANGKOK

METROPOLITAN REGION

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

78 นางสาวสีไพ  ประดิษฐ์ภูมิ การใชง้านเวป๊ไซตห์อสมุดกลางมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั S/56 28 มิย.57
5112200098 THE USABILITY ON THE CENTRAL LIBRARY WEBSITE OF MAHACHULALONGKORN

RAJAVIDYALAYA UNIVERSITY

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.ภีมศกัด์ิ  เอง้ฉว้น
ดร.พระมหาสมบูรณ์ วฑุฒิกโร
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธพล วิเชียรอินทร์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์

79 นางสาวกาญจนา  โล่ห์นารายณ์ การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพ S/56 28 มิย.57
5112200129 Development of Online Learning Resources on Local Wisdom of Health

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.เพชราภรณ์  จนัทรสูตร์
อาจารย ์ดร.พรสิน  สุภวาลย์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร.เพชราภรณ์  จนัทรสูตร์
อาจารย ์ดร.พรสิน  สุภวาลย์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

80 นางสาวดาหวนั  ธงศรี การมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน(อีสานใต)้ ของห้องสมุด S/56 10  มิย.57
5412200156 โรงเรียน

School Library Participation in Local Cultural Conservation of South Esan
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ช่ือ-สกุล



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ปีที่ส ำเร็จ วนัที่ส่ง

81 นางสาวสุฑามาส  ดสัดูล การเพ่ิมมูลค่าสารสนเทศและบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลยั S/56 30  มิย.57
5112200127 VALUE-ADDED OF INFORMATION AND SERVICES OF UNIVERSITY LIBRARY

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ นางพทุธชาด  เผ่นโผน
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

82 นางสาวนิภานนัท ์ จูฑะวนิช การรู้สารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาไทยของนกัเรียน โรงเรียนสาธิต S/56 30 มิย.57
5112200059 มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)

INFORMATION LITERACY  FOR DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE SKILLS

OF THE STUDENTS' RAMKHAMHAENG UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

(ELEMANTARY LEVEL)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.เพชราภรณ์  จนัทรสูตร์
อาจารย ์ดร.สุวิมล  องัควานิช
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร.เพชราภรณ์  จนัทรสูตร์
อาจารย ์ดร.สุวิมล  องัควานิช
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง
83 นางสาว บุษบา  มะลา การรับสารสนเทศดา้นการเกษตรของผูน้ าเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอ็ด 1/2558 14 ธ.ค.2558

5312200111 Exposure to Agricultural  Information of Agricultural Leaders at Kaset Wisai District,
Roi Et Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ นางพทุธชาด  เผ่นโผน
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

84 นางสาว เทพินทร์  ศรัทธาธรรม ความสมัพนัธ์ของการใชห้้องสมุดและอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา 1/2555 18 พ.ย.2558

5312200065 ในจงัหวดัเพชรบุรี
The Relationship Between Student  Use of the Library and the Internet at Secondary
Schools in Phetchaburi Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง
85 นางสาว กญัญาณฐั  อยูสุ่ข การจดัการทรัพยากรสารสนเทศแบบไดเ้ปล่าของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 1/2558 14 ธ.ค.2558

5412200129 Management of Free Information Resources by Academic Libraries
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

86 นางสาว สมหญิง  มงคล พฤติกรรมการอ่านของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในกรุงเทพมหานคร 1/2558 15 ต.ค.2558
5412200047 Reading Behaviors of Students at Rajabhat University, Bangkok Metropolis

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง
87 นางสาว ศิวิมล  ตนัชนะประดิษฐ์ การใชส้ารสนเทศของนกัศึกษาวิชาภาพยนตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา 1/2558 14 ธ.ค.2558

5312200135 The Use of Film Information by Students at Institutions of Higher Education
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์

รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

88 นางสาว นนัทยา  พฒุแกว้ การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 1/2558 11 ธ.ค.2558
5312200053 ธนบุรี

Acquisition and Use of Information by Students at King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. พิมลพรรณ  เรพเพอร์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส  พาวินนัท์
รองศาสตราจารยศ์ศินนัท ์ เศรษฐวฒัน์บดี
นางพทุธชาด  เผ่นโผน

ช่ือ-สกุล


