
เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4884603127 นายคมกริบ ธีรานุรักษ การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใชคอมพิวเตอรสําหรบันักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 6 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.เพ็ญพิไล 

ฤทธาคณานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.ชมุพร 

ยงกิตติคณุ 

4884604827 นายจตุภูม ิ เขตจัตรุสั การพัฒนาโมเดลมลูคาเพิม่ของผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและแบบ

ตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อเพิ่มมลูคากระบวนการจัด

การศกึษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 อ.ดร.บุญเรือง 

ศรีเหรัญ 

4884605427 นายชนาธิป ทุยแป การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานสําหรบัครผููสอนระดับ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน: การประยุกตใชการประเมินผลทีมุ่งเนนผลลัพธ

ตามระดับความเชี่ยวชาญ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.สมเกียรต ิ

ชอบผล 

4884626627 น.ส.ปยะธิดา ทองอราม การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย

เอกชนตามแนวคิดของการประเมินแบบองิมาตรฐานและการให

ผลตอบแทนตามสมรรถนะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 รศ.ดร.อมรชัย 

ตันติเมธ 

4884628927 น.ส.พัชรี จันทรเพ็ง การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเช่ือมโยงคะแนนตามทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิตภายใตการหมุนแกนโครงสรางเชิงมิตแิละ

ระดับความสมัพันธที่แตกตางกัน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

 ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

4884640327 นายสมเกียรต ิ ทานอก การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฒันาการเจตคติตอวิชาชีพครูของ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยใชโมเดลโคงพัฒนาการเหลื่อม

เวลาระยะยาวที่มีตัวแปรแฝง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.สมถวิล 

วิจิตรวรรณา 

4884644927 น.ส.สุกัญญรัตน  คงงาม การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดานการประกันคณุภาพของ

สถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชย 

4884647827 นายสุนทร เทียนงาม ผลของความไมเปนอิสระของขอสอบที่มีตอคาความเที่ยงการประมาณ

คาพารามิเตอรของขอสอบคาความสามารถของผูสอบและคาสารสนเทศ

ของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการสอบที่แตกตางกัน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

รศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

 ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

4884653527 ร.อ.หญิงหฤทัย อาจปร ุ การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการเรียนการสอนสาขาพยาบาล

ศาสตร: การประยุกตใชแนวคิดการประเมินความตองการจาํเปนและการ

ประเมินพหุพ้ืนที ่

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ดร.คมศร 

วงษรักษา 

4884661527 น.ส.อัญชลี  ศรีกลชาญ คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสําหรับแบบสอบรูปแบบผสม: การ

ประยุกตใชการปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบดวยวิธีโคง

คุณลักษณะและการปรับคาพารามิเตอรพรอมกัน 

ศ.ดร.ศิริเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.สุภมาศ 

อังศุโชต ิ

4883653327 น.ส.กฤตยิา วรศร ี การพัฒนาแบบสอบวินจิฉัยการอานภาษาไทยสําหรบันักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดที่พูดภาษาถ่ินลานนา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

 ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

  

4883654027 นายกฤษฎา ถิระโสภณ การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสถิติของดชันีตรวจจับการลอกขอสอบ รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

 ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

  

4883655627 น.ส.กฤษณา ปลื้มรัมย การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 สําหรับเดก็ที่มีความบกพรองทางการเรยีนรูที่เรียน

รวมในโรงเรียนทั่วไป 

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

 ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

  

4883702427 น.ส.นิอร ไชยพรพัฒนา การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการโดยใชโมเดล

โคงพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเปนเกณฑ:  การศึกษาแบบมอนติคารโล 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883729427 น.ส.พิมพสริ ิ เธียรนรเศรษฐ การเปรียบเทียบคาความสามารถลักษณะของการเปลี่ยนคําตอบและ

เวลาที่ใชในการทําขอสอบของผูสอบในการทดสอบแบบปรบัเหมาะกบั

ความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอรเมื่อเงื่อนไขการทดสอบและ

ระดับความสามารถของผูสอบแตกตางกัน 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

 อ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  

4883750527 น.ส.วชิรา โอภาสวัฒนา การเปรียบเทียบความตรงเชิงทํานายขององคประกอบคัดสรรที่ไดรบัการ

ปรับเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมและองคประกอบที่ใชอยูของการรับบุคคล

เขาศึกษาในระดับอุดมศกึษาในระบบกลาง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

 อ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  

4883781027 น.ส.สุธาสิน ี แสงมกุดา การพัฒนาตัวบงชี้ของคุณภาพการวัดและประเมินผลของครใูน

สถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

อ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4883795827 น.ส.อรนุช หงวนไธสง การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการทจุริตในการสอบของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

อ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 อ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  

4883798727 น.ส.อังควรา วงษรักษา การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาที่

ไมไดมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

อ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 อ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  

4883806027 นายจุฑา ธรรมชาต ิ การศกึษาและวิเคราะหสภาพการใชแบบสอบอัตนัยในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883807727 น.ส.นราพร หาญณรงค การศกึษาความสัมพันธของความยากและความสามารถของผูสอบที่ได

จากการวิเคราะหตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดมิ ทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบและการวิเคราะหขอสอบแบบพหรุะดับ 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.อวยพร 

 เรืองตระกลู 

 ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

  

4984627327 นายชัยวิชิต เชียรชนะ การพัฒนาแบบวัดกลยุทธการเรียนรูแบบพหมุิติสําหรบันักเรียนชวงช้ัน 

ที่ 4 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.สุกัญญา 

 โฆวิไลกุล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

4984630127 น.ส.ชุตินันท จันทรเสนานนท การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.กรรณกิาร 

สัจกลุ 

 ผศ.ดร.องอาจ 

นัยพัฒน 

4984634727 นายณรงคฤทธ์ิ อินทนาม การพัฒนาหลักเทียบสําหรับการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน

โรงเรียน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

4984669727 นางประวีนา เอี่ยมย่ีสุน การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.วีรพล 

 แสงปญญา 

 รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

4984685727 นายพูลพงศ สุขสวาง การพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสําหรบันักเรียนที่

มีความสามารถพเิศษทางคณิตศาสตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายโดย

การใชกระบวนการคดิระดับสูง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ดร.พิศาล 

สรอยธุหร่ํา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ผศ.ดร.อุษณีย 

อนุรุทธวงศ 

4984688627 น.ส.ภัทราวดี  มากม ี การพัฒนารูปแบบการวัดประสทิธิผลองคการสําหรบัคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร: การประยุกตใชการวิเคราะหเชิงสาเหตุพหุระดับ 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 พล.ร.ต.หญิง ดร. 

สุภัทรา เอือ้วงศ 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4984705627 น.ส.ธัญญรัศม จอกสถิตย โมเดลการพฒันาการปฏิบัตงิานครู: การประยุกตใชแนวคิดการประเมิน

ครูที่เนนการปฏิบัติงานเปนฐานและการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

4984725127 น.ส.ศิริรัตน  สุคนัธพฤกษ การวิเคราะหขอคาํถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ

คณิตศาสตร: การเปรียบเทียบระหวางไฮราชิคอลลิเนียรโมเดลกับ

พาเชียลเครดิตโมเดล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

4984739027 นางสิรินธร สินจินดาวงศ การพัฒนาและประยกุตใชมาตรฐานการประเมินอภิมานสําหรบัประเมิน

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา

ในประเทศไทย 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.คมศร 

วงษรักษา 

4984750827 นายสรร ธงยศ การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกตแนวคิดแผน

ที่ผลลัพธ: กรณศึีกษาคณะศิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 รศ.ดร.อรทัย 

อาจอ่ํา 

4984606127 น.ท.หญิงกาญจนา คายาด ี การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝกอบรมขาราชการทหารของ

กองทัพอากาศ: การประยุกตใชการประเมินพหุแนวคดิ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

 ภาษีผล 

 น.ต.ดร.พงศเทพ 

จิระโร รน. 

4984614127 นางจันทนา เริ่มสินธุ ปจจัยที่มีอทิธิพลตอคานิยมชีวิตของนักศึกษาครมูหาวิทยาลยัราชภัฏ: 

การวิเคราะหและประเมินพหรุะดับ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ผศ.ดร.วรรณวิภา 

จัตุชยั 

4984692027 วาที่ รต.ภูมิ เพชรศักดาสริ ิ การพัฒนาเครื่องมือและคูมือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.คมศร 

วงษรักษา 

4984646227 น.ส.ทรายทอง พวกสันเทียะ การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศกึษา รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ดร.ประมวล 

ศิริผันแกว 

4984743427 นางสุภาพร จันทรดอกไม การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดข้ันสงูสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ตอนตน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

4983652827 น.ส.กฤชรัตน วิทยาเวช การพัฒนาแบบสอบวินจิฉัยทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตาม

แนวคิดเมตาคอกนิชันดานความรูสําหรับนักเรียนั้นประถมศกึษาปที่ 3 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

4983698727 น.ส.น้ําทิพย องอาจวาณิชย ปจจัยที่มผีลตอความตองการจําเปนในการผลิตผลงานทางวิชาการของ

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ:  การวิเคราะหพหุระดับ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   ดร.บญุเรือง 

ศรีเหรัญ 

4983745527 น.ส.วริษษา ชะมอย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาทีต่างกันของ

ขอสอบที่ตรวจใหคะแนนแบบพหุวิภาคระหวางวิธีโครงสรางความ

แปรปรวนรวมและคาเฉลี่ย กบัวิธีการวิเคราะหฟงกชั่นเชิงจาํแนกแบบโล

จิสติก 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.กาญจนา 

วัธนสุนทร 

4983757027 น.ส.ศรัญญา รณศิร ิ การวิเคราะหสภาพการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลาย 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

5084209127 นายชนะศึก นิชานนท ประสิทธิภาพของการประมาณคาพารามิเตอรแบบเบสของวิธีการสรุป

อางอิงความนาเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองขอสอบ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

Prof.Mark Wilson 

(Ph.D.) 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 อ.ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

5084210727 น.ส.ชลี ภัทรพิชญธรรม การวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบแบบ 2 ทางดวยโมเดลเชิง

เสนตรงทั่วไประดับลดหลั่น: การประมาณคาพารามเิตอร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

Prof.Akihito 

Kamata (Ph.D.) 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

5084216527 น.ส.ทัศนศิรินทร สวางบุญ การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกขอสอบขั้นแรกและลําดบัขอสอบที่มีตอ

คุณภาพของการทดสอบปรบัเหมาะแบบพหุมิติดวยคอมพิวเตอร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 

5084226827 นางวราพร เอราวรรณ การพัฒนาแบบวัดภูมิตานทานทางอารมณและจิตใจเชิงสถานการณ

สําหรับนักศึกษาปรญิญาบัณฑิตโดยใชเทคนิคแผนผงักลุมเช่ือมโยง การ

สัมภาษณแบบ MMI และการวิเคราะหพหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.วรรณ ี

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.อุษณีย 

อนุรุทธวงศ 

5084241127 น.ส.ธเกียรติกมล ทองงอก การวัดขนาดอิทธิพลและผลของประสิทธิภาพการตรวจสอบการทํา

หนาที่ตางกันของขอสอบในวิธีถดถอยโลจสีติกสําหรับขอสอบที่มรีปูแบบ

การตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค: ศกึษาการจําลองขอมูลและขอมลูเชิง

ประจักษ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

5084246327 นายศักดิ์สิทธ์ิ ฤทธิลัน การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 รศ.ดร.เกียรติวรรณ 

อมาตยกุล 

5084254327 นางสาธิดา สกุลรัตนกลุชัย การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทาง

สถาปตยกรรมโดยใชการประเมินแบบเสรมิพลงัอํานาจ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ศ.ดร.วิมลสิทธ์ิ 

หรยางกูร 

5084461927 น.ส.ประกฤติยา ทักษิโณ การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาวิชาวิทยาศาสตรของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน: การประยุกตใชการทําหนาที่ตางกันของขอสอบและโมเดล

มูลคาเพิม่ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ดร.บญุเรือง 

ศรีเหรัญ 

5084462527 น.ส.ประนอม พันธไสว การพัฒนาระบบการประเมินนักศึกษาสหกจิศกึษา ตามแนวคดิการ

ประเมินแบบรวมอืรวมพลัง 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

5084468327 น.ส.พัชราวลัย มีทรัพย การพัฒนาองคประกอบการคดิของนักเรียนช้ันประถมศกึษา รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.ปยวรรณ 

พันธุมงคล 

 รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

5084470527 นายมารุต เหลาแกวกอง การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินการรูวิทยาศาสตรสําหรบันักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 ดร.พิศาล 

สรอยธุหร่ํา 

5084487227 นายสําราญ สิริภคมงคล การพัฒนามาตรวัดความสุขในการรียนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

5083325027 น.ส.ฉัตรลดา พุทธรักษา การพัฒนาเครื่องมือประเมินเปาหมายใฝสัมฤทธ์ิของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

5083373127 น.ส. ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟน

ฝาอุปสรรคตามทฤษฎีของสโตลซระหวางมาตรประมาณคากับแบบวัด

ชนิดสถานการณ : การประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุ

วิภาค 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

5083375427 นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนชวงช้ัน

ที่ 3  

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.พรทิพย 

ไชยโส 

5083384027 นายยุทธการ สืบแกว การพัฒนาแบบวัดอภิปญญาสําหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

5083403327 น.ส.ศจี จิระโร การประยุกตใชวิธีการประเมินแบบศูนยการประเมิน  สําหรบัประเมิน

สมรรถนะเพ่ือตออายุการรบัรองผูประเมินภายนอกระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ดร.สุพจน 

เกิดสุวรรณ 

5083413627 พันจาโทสันต ิ งามเสริฐ การพัฒนามาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑในการประเมินหลกัสตูรระยะสั้น

สําหรับบุคลากรสายแพทยกองทัพเรือ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   นาวาตรี ดร. 

พงษเทพ จิระโร 

5083434827 น.ส.อนันดา สัณฐติิวณิชย การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห และเขียนสื่อ

ความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 42011 27 น.ส.กมลทิพย ศรีหาเศษ การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการจัดการขอมลูสญูหายสําหรบั

ประมาณคาพารามิเตอรขอสอบและความสามารถของผูสอบ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

518 42034 27 นางกรวิกา ฉินนานนท การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินโดยใชทฤษฎีเปนฐานสําหรับ

ประเมินหลักสูตรสถานศกึษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

518 42120 27 นางจุฬาพร กระเทศ การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของอาจารยพยาบาลโดย

ใชแนวคิดการประเมินแบบหลกัฐานเชิงประจักษ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.คมศร 

วงศรักษา 

518 42172 27 นางณฐัา เพชรธน ู การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแบบมุงผลการดาํเนินงาน

ของครูผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู: การประยุกตใชการ

ปฏิบัตอิิงหลกัฐานเชิงประจักษ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 42246 27 นางทิพวัลย ปญจมะวัต ประสิทธิภาพของการประมาณคาพารามิเตอรผูสอบแบบสุมขอสอบ

สําหรับโมเดลการตอบสนองขอสอบ 1 พารามเิตอร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

518 42429 27 น.ส.พินดา วราสุนันท การพัฒนาศกัยภาพทางการประเมินในดานการสรางขอสอบของครู

ประถมศึกษาโดยใชเครือขายมิตรวิพากษ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.ไพรวัลย 

พิทักษสาล ี

518 42464 27 นายมัฮด ี แวดราแม การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่บรูณาการอยูในงานปกติ

ของคณะครุศาสตร/ศกึษาศาสตร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.พันธศักดิ ์

พลสารัมย 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.คมศร 

วงศรักษา 

518 42544 27 นางศิริพันธ ติยะวงศสุวรรณ การพัฒนาวิธีการกําหนดคะแนนจุดตัดสําหรับการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฐัภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

518 42573 27 น.ส.สรญัญา จันทรชูสกุล คุณสมบัติทางจิตมิติและปจจัยเชิงสาเหตุของพฒันาการสุขภาวะทางจิต

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

518 42618 27 น.ส.สุกัญญา ทองนาค การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ

พหุมิติทีม่ีการตรวจใหคะแนนแบบพหุวิภาค 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.สุพจน 

เกิดสุวรรณ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

518 44661 27 น.ส.ชนิตา ไกรเพชร การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองคกร สําหรบั

สถาบันอุดมศึกษา สงักัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.อภิภา 

ปรัชญพฤทธ์ิ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

518 44809 27 น.ส.นิอร ไชยพรพัฒนา การพัฒนามาตรวัดแบบการคิดพหุมิตติามทฤษฎีจิตในการปกครอง

ตนเองสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

518 44976 27 นายเรืองเดช ศิริกิจ การวิเคราะหเปรียบเทยีบโมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

วิชาคณิตศาสตร: การประยกุตใชโมเดลมลูคาเพิ่มที่มีการวิเคราะหการ 

ทําหนาที่ตางกันของขอสอบและการวิเคราะหการทําหนาทีต่างกันของ

ตัวลวง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

518 45008 27 นางศุภลักษณ สุพรรณปราการ การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ปองสิน 

วิเศษศริิ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สมสรร 

วงษอยูนอย 

518 33107 27 นายคณิตพันธุ ทองสืบสาย การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสงัคมสําหรบันักศึกษาระดับปรญิญา

บัณฑิต 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   ผศ.ดร.จุมพล 

พูลภัทรชีวิน 

518 33325 27 น.ส.ทิพยาภรณ รัตนลาโภ การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศกึษาสําหรับฝกปฏิบัติการสอน ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

518 34057 27 น.ส.สิรินทรพร วงศพีรกุล การติดตามและประเมินกระบวนการนํานโยบายเรียนฟรี 15 ป ไปปฏิบัติ

ในสถานศกึษา: การประยุกตวิธีการประเมินแบบผสมผสาน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

518 34281 27 น.ส.อาภาพรรณ ประทุมไทย การวิเคราะหอภิมานคณุภาพของแบบวัดความถนัด รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฐัภรณ 

หลาวทอง 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

528 42144 27 นายชัยวัฒน หฤทัยพันธ การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบโดยการ

ตัดสินของผูเช่ียวชาญ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

อ.ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

528 42224 27 นางนัยนา จันตะเสน การเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ

สําหรับแบบสอบรูปแบบผสม: วิธีการปรบัเรียนเคอรเนลและวิธีการ

ประมาณคาที่เปนไปไดสูงสุดแบบประมาณคาปลายทาง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

528 42471 27 นางโรสน ี จริยะมาการ การสรางสมรรถนะการประเมินของครูเพือ่พัฒนาทกัษะการสื่อสาร

ภาษาไทยของนักเรียนในสามจงัหวัดชายแดนภาคใตโดยใชแนวิคด

ประเมินแบบเสรมิพลังอํานาจและการสอนโดยใชการประเมนิเปนฐาน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.สรอยสน 

สกลรักษ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตงัธนกานนท 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

สุจริต เพียรชอบ 

528 42522 27 น.ส.ศจี จิระโร การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสรางขอสอบของครูโดยใช

การเสรมิพลงัอํานาจผานกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

528 42597 27 น.ส.สุกัญญา จันทวาลย การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสงัคมของนิสิต

นักศึกษาไทย 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

528 42683 27 น.ส.อนันดา สัณฐติิวณิชย การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบที่บรูณาการระหวางตัวช้ีวัด

ความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียน กับตัวชี้วัด

การประเมินสาระการเรียนรู: การประยุกตใชทฤษีการตอบสนองขอสอบ

แบบพหุมิติ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.วรรณา 

ชองดารากุล 

528 42690 27 นายอนุสรณ เกิดศร ี ประสิทธิภาพของวีการคัดเลือกขอสอบสองวิธีในการทดสอบแบบปรบั

เหมาะดวยคอมพิวเตอรสําหรับโมเดลการตอบสนองขอสอบที่ใช

แบบทดสอบยอย: การเปรียบเทียบระหวางวิธีมอนติ คารโล ซีเอที และวี

แบงกลุมคาอํานาจจําแนกแบบถวงน้ําหนักที่มีการบงัคับ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

528 42763 27 นายอดิศวร วงษวัง การพัฒนารูปแบบการประเมินกจิกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตนตามแนวคดิการประเมิน

ดวยทฤษฎีแรงขับ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.สมบัต ิ

สุวรรณพทิักษ 

528 33150 27 น.ส.จงกล บัวแกว การประยุกตใชเทคนิคอิควิเปอรเซ็นไทลสําหรับการวิเคราะหอัตราความ

คลาดเคลื่อนของการกําหนดระดับผลการเรียนรูของนกัเรียนระหวาง

สาระการเรียนรูที่ตางกัน 

รศ.ดร.โชตกิา ภาษีผล ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

528 33493 27 น.ส.ดาวเรือง ลุมทอง ผลของรปูแบบขอมูลยอนกลบัทีม่ีตอพัฒนาการของผลงานดาน

ทัศนศิลป: การประยุกตใชขอมูลยอนกลบัทั่วไปและขอมลูชี้แนะเพื่อการ

ปรับปรงุ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

528 33601 27 น.ส.ธีรนุช จาบประไพ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดชันีความสอดคลองของขอคําถาม

ระหวางดัชนีพาสเกลจสีแควรและดัชนีเอสไคสแควรทั่วไป 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.สุภมาส 

อังศุโชต ิ

528 33660 27 น.ส.นันทนัช ออนพวน การพัฒนาคูมือการสรางรบูริคเพื่อใหคะแนนสําหรับการประเมินการ

ปฏิบัตงิานของผูเรียน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ดร.คมศร 

วงษรักษา 

528 34442 27 นายสาริน ผดุงสวัสดิ ์ การศกึษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาที่มีคุณภาพการจัดการศึกษา

ในระดับแตกตางกัน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ดร.คมศร 

วงษรักษา 

528 34539 27 น.ส.สุทธาวรรณ ภาณุรัตน การเปรียบเทียบพฒันาการทางทกัษะการเขียนเรียงความภาษาไทยของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกลุมที่ปะเมินตนเองโดยใช

แบบตรวจสอบรายการกบัแบบสอบถามปลายเปด 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

528 34677 27 นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล การพัฒนาแบบตรวจสอบกระบวนการประเมินผูเรียนระดบั

ประถมศึกษาดวยแฟมสะสมงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

528 34580 27 น.สสุวิมล เสวกสุริยวงศ การสงัเคราะหงานวิจัยทีเ่ก่ียวกับการสรางแบบสอบวินจิฉัยทาง

คณิตศาสตร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.คมศร 

วงษรักษา 

538 42013 27 น.ส.กรวรรณ แสงตระกูล ปจจัยเกี่ยวกบันักเรียนทีม่ีอิทธิพลตอการเปลี่ยนกลุมแฝงของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร: การวิเคราะหการเปลี่ยนกลุมแฝงโดยใชโมเดล

การวัดตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบผสม 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

538 42059 27 นางขจ ี พงศธรวิบูลย การประเมินผลกระทบในอนาคตโดยใชวิธีการแบบผสมกรณีศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาทีป่รบัเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

นต.หญิง ดร.หฤทัย 

อาจปร ุ

538 42094 27 นายจิระวัฒน ตันสกุล การพัฒนาตัวบงชี้และโมเดลสมการเชิงโครงสรางพหรุะดับของความ

ผูกพันตอวิชาชีพคร ู

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ทิวัตถ 

มณีโชติ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

538 42202 27 น.ส.ดารุวรรณ ศรีแกว การพัฒนารูปแบบการประเมินทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแฟมสะสมงาน: การประยุกตใชทฤษีการ

สรปุอางองิความนาเช่ือถือแบบพหุตวัแปร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.ชนะศึก 

นชิานนท 

538 42277 27 น.ส.น้ําทิพย องอาจวาณิชย การพัฒนาแบบวัดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรูของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน: การประยุกตใชแนวคดิการเขาถึงคุณลกัษณะที่มุง

วัดของแบบสอบ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.ชนาธิป 

ทุยแป 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ชมุพร 

ยงกิตติกุล 

538 42340 27 นายปยพงษ คลายคลึง การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสําหรับประเมินความสําเรจ็ของการนํา

นโยบายปฏิรปูการศกึษาไปปฏิบัติในสถานศกึษาโดยใชวิธีอุปนัยและ   

นิรนยั 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

538 42363 27 นายพนัส จันทรเปลง การวิเคราะหเปรียบเทยีบโมเดลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

วิทยาศาสตร: การประยกุตใชโมเดลมลูคาเพิ่มพหรุะดบัที่มีการวิเคราะห

การทําหนาที่ตางกันของขอสอบและแบบสอบ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

538 42370 27 น.ส.พนิดา มารุงเรือง การพัฒนาตัวบงชี้คณุภาพความเปนพอแม: การวิเคราะหคณุสมบัตทิาง

จิตมิติโดยใชเอสอีเอ็กลุมพห ุ

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 42408 27 นางภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล การพัฒนาโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบผสมพหุระดบัสาํหรับจําแนก

กลุมความสามารถแฝง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

538 42655 27 น.ส.สิริกร โตสต ิ การสรางเสริมการรูจักตนเองเพื่อการพฒันาตนเองของนักเรยีนโดยใช

กระบวนการสบืสอบและการประเมนิแบบช่ืนชม 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

538 42678 27 น.ส.สุปราณ ี บุระ การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปญญาเรื่องการดําเนินการของ

เลขคณติพื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร: การประยุกตโมเดลดไีอเอ็นเอ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

538 42690 27 น.ส.หทัยรัตน เจียรากร การพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผูชวยในสังกดั

กรุงเทพมหานครดวยพหุวิธี 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 

(538 44519 27) น.ส.กุลพร พูลสวัสดิ ์ การพัฒนาวิธีวินจิฉัยความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.จิรดา 

วุฑฒยากร 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 44525 27) น.ส.ชนิชา ชัยภูมิธนโชค การพัฒนาระบบการรบัรองวิทยฐานะของหลักสูตรครุศาสตร

ศึกษาศาสตร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

ไพฑูรย สินลารัตน 

(538 44583 27) นางเนตรรัชน ี กมลรัตนานันท การพัฒนาโมเดลการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถณะการประเมิน

สําหรับอาจารยพยาบาล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(538 44590 27) น.ส.บุญสม ศรีศักดา การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะสําคัญของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 44605 27) น.ส.ภัทราภรณ สุกาญจนาภรณ การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการศกึษาอบรมตอเนือ่งสําหรับ

พยาบาลวิชาชีพ: การประยุกตใชแนวคดิความเชื่อมโยงสอดคลอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(538 44743 27) น.ส.สุภะ อภิญญาภิบาล การวิเคราะหเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของการตรวจสอบการทําหนาที่

ตางกันของขอสอบในแบบสอบทีม่ีการตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค 

ระหวางวิธีการถดถอยโลจสิติก วิธีซิปเทสตและวิธีราสชทร ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

(538 44795 27) น.ส.พรพิมล ยังฉิม การพัฒนาวิธีการวินจิฉัยการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยประยุกตใช

เครือขายเบยและทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหมุิติ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

538 33356 27 น.ส.ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ การศกึษาลักษณะของผูสอบและขอสอบที่มีตอเวลาและความถูกตองใน

การตอบขอสอบวิชาคณติศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศกึษาปที่ 3 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.รณดิา 

เชยชุม 

538 33808 27 น.ส.ฟาสีฮะห อาแว การพัฒนารูปแบบการใหขอมูลยอนกลบัโดยเพื่อนเพือ่เสรมิสรางทักษะ

การเขียนภาษาไทยของผูเรียนที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   อ.ดร.พกิุล 

เอกวรางกูร 

538 34260 27 น.ส.เสาวณิต  กิตตินานนท การเปรียบเทียบคาความเหลื่อมของความแปรปรวนในดชันีช้ีวัด

สุขภาพจิตคนไทยที่เปนผลจากความแตกตางของความยาวของแบบวัด 

ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการทดลองเครื่องมือ และระยะเวลาในการ  

วัดซ้ํา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

538 34370 27 น.ส.อัจฉรา วิญญกูล การพัฒนาวิธีประเมินความสามารถในการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรสา

หรบันักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   อ.ดร.รณิดา 

เชยชุม 

538 34598 27 นายฮวด บุนเฮ การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทีจ่ัดการเรียน

การสอนทั้งแบบสามัญและแบบอาชีวศึกษา: กรณีโรงเรียนกาปงเฌอ

เตียล ราชอาณาจักรกมัพูชา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   อ.ดร.พกิุล 

เอกวรางกูร 

548 42130 27 น.ส.ธัญสิน ี เลาสม การพัฒนาโมเดลมลูคาเพิม่คณุภาพวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษผีล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

548 42210 27 น.ส.ปรารถนา พลอภิชาติ การพัฒนาคูมือการสรางแบบสอบวินิจฉัยการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

สําหรับครปูระถมศึกษาโดยใชโมเดลขอสอบและวิธีลําดับข้ันของ

คุณลักษณะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สมถวิล 

วิจิตรวรรณา 

548 42226 27 น.ส.ปริญญาภรณ ธนะบุญปวง การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักศึกษา

พยาบาล: การประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิต ิ

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.จันทรจริา 

วงษขมทอง 

548 42393 27 นางวนิดา ดีแปน การสรางโมเดลการตอบสนองรายขอแบบพหมุิติ พหุระดับ ของ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของคร ู

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

548 42415 27 น.ส.วัชราภรณ เข่ือนวัง การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศกึษาของนิสิต

นักศึกษาครู 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.พมิพันธ 

เดชะคุปต 

548 42450 27 น.ส.ศุกลรัตน อิงชาติเจริญ การพัฒนาโมเดลคุณภาพการใหคะแนนระหวางกลุมผูประเมนิในวิชาที่มี

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานการประยุกตใชโมเดลหลายองคประกอบ

ของราสช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุภมาส 

อังศุโชต ิ

548 42599 27 น.ส.อาภาพรรณ ประทุมไทย การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคําตอบทีอ่ยูบน

พื้นฐานแนวคิดทฤษีการตอบสนองขอสอบ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.ชูศักดิ ์

ขัมภลิขิต 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

(548 44658 27) น.ส.ธัญญริญญ  จิรกุลธนศิริโชต ิ การพัฒนารูปแบบการวินิจฉัยตนเองดานพุทธิปญญาในทกัษะ

กระบวนการแกปญหาทางคณติศาสตร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

(548 44664 27) น.ส.พัชรินทร เหสกุล การวิเคราะหโมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาดาน

วิทยาศาสตรสําหรบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในประชาคมอาเซยีน: การ

ประยุกตใชโมเดลมูลคาเพิ่มและวิธีการประมาณคาความสามารถ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษผีล 

ดร.ประกฤติยา 

ทักษิโณ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

อ.ดร.เรืองเดช 

ศิริกิจ 

(548 44744 27) นายสมชยั สินแท การพัฒนารูปแบบการสรางสมรรถนะทางการประเมินของผูบรหิาร

สถานศกึษาข้ันพื้นฐาน: การประยุกตใชแนวคิดการสรางความสามารถ

ทางการประเมิน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

อ.ดร.พกิุล 

เอกวรางกูร 

548 33042 27 น.ส.กรรณชลกิา ชัยสุวรรณ การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิตริะหวางแบบวัดฉบบัสัน้ที่พัฒนา

จากวิธีที่ตางกัน: การศกึษาแบบวัดความสามารถในการเผชญิและฟนฝา

อุปสรรค 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

548 33729 27 น.ส.บุษราคัม ดุลบุตร การวิเคราะหความตรงเชิงจําแนกของแบบประเมินการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูสําหรบันิสิต/นักศึกษาวิชาชพีครู: การศกึษาพหุลกัษณะ-พหุ

แหลงขอมูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ดร.พิกลุ 

เอกวรางกูร 

548 34341 27 น.ส.วารีกุล วิทยอุดม การศกึษาความตรงเชงิทํานายของคะแนนองคประกอบ GAT, PAT, O-

NET และ GPAX ในการรบับุคคลเขาศึกษาในระดบัอุดมศกึษา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

548 34633 27 น.ส.อนงค เมธีพิทักษธรรม ผลของรปูแบบการใหขอมูลยอนกลับที่แตกตางกันทีม่ีตอความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

558 42359 27 น.ส.กุลรต ี พันธุแฉลม การพัฒนารูปแบบการสรางความสามารถในการใชสารสนเทศเชิง

ประเมินของครูตามแนวคดิความมุงมั่นตั้งใจอยางรวมมือรวมพลงั 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตงัธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 

558 42118 27 น.ส.ธนิยา เยาดํา การพัฒนาโมเดลวินิจฉัยความเขาใจในการอานภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6: การประยุกตใชโมเดลฟวชัน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 42147 27 น.ส.นริศรา เสือคลาย ประสิทธิภาพของการประมาณคาดัชนีการจําแนกประเภทตามทฤษฎี

การตอบสนองขอสอบภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 42451 27 นางนิลวิศาล เฮงสมบรูณ การพัฒนาระบบการประเมินเพือ่ปรับปรงุการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก

ของคณะกายภาพบําบัด โดยใชแนวคิดการใหขอมลูยอนกลับจากหลาย

แหลง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.มัณฑนา 

วงศศิรินวรัตน 

558 42204 27 นายเมษา นวลศร ี การพัฒนาและตรวจสอบโครงสรางพหุมิติของความเปนพลเมืองทีม่ี

ความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน: การประยุกตใช

แนวคิดการสรางแผนที่โครงสราง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 33072 27 น.ส.จุฑาภรณ มาสันเทียะ การเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทวนคําตอบในขอสอบแบบหลาย

ตัวเลือกทีม่ีการเรียงลําดับขอสอบระยะเวลาในการสอบและระดบั

ความสามารถของผูสอบที่แตกตางกัน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   อ.ดร.รณิดา 

เชยชุม 

558 33095 27 น.ส.ณพัฐอร เฮงสมบรูณ การนําเสนอรปูแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

จากการวิเคราะหแนวปฏิบัติด ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

558 34634 27 น.ส.นรีรักษ ทองสะอาด การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรโดยใช

แนวคิดการสืบสอบแบบแนะแนวทาง 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ดร.ชนะศึก 

นิชานนท 

558 33278 27 น.ส.พนิดา พานิชวัฒนะ การเปรียบเทียบสถิติบูทสแตรปของการออกแบบการปรับเทียบสําหรบั

แบบสอบรูปแบบผสมระหวางวิธีการที่ตางกัน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ดร.ชนะศึก 

นิชานนท 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

568 42074 27 น.ส.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุนในการผลิตครุศา

สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.ดร.ตีรณ 

พงศมฆพัฒน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ธีรศกัดิ ์

อุนอารมณเลิศ 

568 42183 27 พ.ต.ท.ปาริชาต ิ สุขสวัสดิพร การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรูการตัดสินใจทางคลินิกดาน

การพยาบาลสูติศาสตรของนักศึกษาพยาบาล โดยใชคอมพิวเตอร

มัลติมเีดียปฏิสมัพันธ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ใจทิพย 

ณ สงขลา 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ศรีสมร 

ภูมนสกุล 

568 42350 27 นางศุภามณ จันทรสกลุ การเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยพุทธิปญญาโดยใชแผนที่ตัวแปรเชิงทฤษฎี

และแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับในกระบวนการพยาบาลพื้นฐาน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

568 42395 27 นางสุกัญญา บุญศร ี การพัฒนาการทดสอบแบบปรบัเหมาะหลายขั้นตอนดวยคอมพิวเตอร

เพื่อวัดสมรรถนะความรูวิชาชีพพหุมิติของครูชางอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 

568 42417 27 นายอภิชา อารุณโรจน การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอเจตนาการทจุริตนการทดสอบทาง

การศกึษา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สุภมาส 

อังศุโชต ิ

(568 44557 27) นายณภัทร ชัยมงคล การพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรบัเหมาะหลายขั้นตอนดวยวิธีออน

เดอะฟลายที่มีการสะทอนขอมูลยอนกลบัในการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพของบุคลากรสาขาไอท ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 

(568 44723 27) นางวรัญญา รุมแสง การพัฒนาแบบวัดความสนใจ ความสามารถและบุคลิกภาพเพื่อการ

วางแผนศึกษาตอและอาชีพของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ชมุพร 

ยงกิตติกุล 

(568 44752 27) นายสุรเดช อนันตสวัสดิ ์ การพัฒนาระบบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมีโดยใชแบบ

สอบวินิจฉัยสามระดับรวมกบัการสะทอนขอมลูยอนกลับดวย

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

568 34578 27 น.ส.ชมภูนุช จันทรแสง ผลของการประเมินตนเองโดยใชวิธีการสะทอนคิดที่แตกตางกัน ที่มีตอ

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที5่ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

568 33525 27 น.ส.ปรางทิพย นวลใหม การพัฒนาแบบวัดการสนบัสนนุทางวิชาการจากครอบครัวสาํหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

568 33663 27 น.ส.พิมพิศา สวางศร ี การเปรยีบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบสอบที่บรูณาการระหวาง

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห และเขียน กับตัวชี้วัดสาระ

การเรียรรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษษปที่ 3 ที่มีวิธีการทบทวนขอสอบที่

แตกตางกัน 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

568 34160 27 น.ส.อรพรรณ แกวนอย การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบสอบถูกผิดหลายตัวเลือก

กับแบบสอบถูกผิดหลายตัวเลือกปรับปรุงใหมที่ใชวิธีการตรวจใหคะแนน

ที่แตกตางกัน 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   อ.ดร.รณิดา 

เชยชุม 

568 34590 27 นายสุขุม จัน การพัฒนาตัวบงชี้ประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตรในประเทศ

กัมพูชา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

(568 33869 27) น.ส.วิมลมาศ ฟูบินทร การพัฒนาแบบวัดสภาพแวดลอมการเรียนรูในหองเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

(568 38061 27) น.ส.กุลวด ี ชัยวรสกุล การพัฒนารูปแบบการจัดทําแฟมสะสมงานสําหรับประเมินการ

ปฏิบัตงิานครูของโรงเรียนในเครอืภคนิีเซนตปอล เดอ ชารตร แหง

ประเทศไทย 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   อ.ดร.พกิุล 

เอกวรางกูล 

(568 38559 27) น.ส.เพ็ญนภา ศรีโฉม การเปรียบเทียบอิทธิพลของวิธีการวัดทีม่ีตอผลการวัดสุขภาพจิตที่มา

จากการตอบตามความพงึปรารถนาของสังคม: การประยุกตใชเทคนิคซีอี

ยูแอลและเทคนิคซีอีเอ็มแอล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   อ.ดร.ชนะศึก 

นิชานนท 

(568 38668 27) น.ส.มาฆพันธุ อ่ํานาคิล การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอัตนัยประยุกตวัดความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ใชวิธีการตรวจใหคะแนนที่แตกตาง

กันภายใตจํานวนเหตุการณที่ตางกัน: การประยุกตใชทฤษฎีการสรุป

อางอิงความนาเชื่อถือของผลการวัด 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(568 38565 27) น.ส.แพรรุง ธานีมาศ การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินการเรียนรูในวิชาการศึกษาคนควาดวย

ตนเองสําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   อ.ดร.พกิุล 

เอกวรางกูล 

(568 38760 27) น.ส.เลิศบุษยา ไทยเจริญ การพัฒนาแบบสอบวินจิฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสาม

ระดับวิชีววิทยาของนิสิตฝกสอน 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   อ.ดร.ชนะศึก 

นิชานนท 

(568 39200 27) น.ส.เอมิกา สุวรรณหิตาทร การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูสําหรับครูระดับ

มัธยมศึกษา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

578 42046 27 น.ส.จิราภรณ มีสงา การพัฒนาคลังขอสอบอิเลกทรอนสิสําหรบัแบบวัดผลลัพธการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนกัศกึษา

หลักสูตรปรญิญาตรทางการศึกษา: การประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนอง

ขอสอบแบบพหุมิต 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สมถวิล 

วิจิตรวรรณา 

578 42052 27 น.ส.จุฑาภรณ มาสันเทียะ การพัฒนาระบบการทดสอบที่มีการใหขอมลูยอนกลบัทันทีโดยใชระบบ

คอมพิวเตอรสาํหรับผูเรียนทีม่ีระดบัความสามารถแตกตางกนั: การ

ประยุกตใชโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบตอเน่ืองของราสซ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สุภมาส 

อังศุโชต ิ

578 42098 27 น.ส.บุษยารัตน จันทรประเสริฐ ความสอดคลองในแนวเดยีวกันระหวางขอสอบในการประเมินระดับชาติ

กับขอสอบในการประเมินระดบัช้ันเรียน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร: การประยกุตใชโมเดลหลายองคประกอบของราสชและ

ทฤษฎีการสรปุอางอง 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

578 42126 27 นางปาริชาต ิ ทาโน การพัฒนาแบบวัดอภิปญญาโดยใชคอมพิวเตอรมลัติมีเดยีสาํหรับ

นักศึกษาพยาบาล: การประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุ

มิติ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

578 42132 27 น.ส.พนิดา พานิชวัฒนะ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเช่ือมโยงสเกล สําหรบัแบบสอบ

รูปแบบผสม ภายใตผูสอบกลุมไมเทาเทียมกันโดยใชขอสอบรวม : 

การศกึษากระบวนการปรบัเทยบคะแนนสังเกตไดตามทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

578 42206 27 น.ส.รังสิมาภรณ หนูนอย การพัฒนาระบบการทดสอบปรบัเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบไฮบริด

ภายใตวิธีการคัดเลือกขอสอบและวิธีการควบคุมการใชขอสอบซาที่

แตกตางกัน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 

578 42287 27 น.ส.อังควรา วงษรักษา การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรการอาชีวศึกษาระดบัปรญิญา

ตรี:การประยุกตใชการประเมินพหุแนวคดิ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.สริิรกัษ 

รัชชุศานต ิ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.ผดงุชัย 

ภูพัฒน 

(578 44621 27) น.ส.พุทธิราภรณ หังสวนัส การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในหอง

คลอดสําหรบันักศึกษาพยาบาล: การประยุกตใชศูนยการประเมิน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ยุวด ี

วัฒนานนท 

(578 44650 27) น.ส.เรณ ู ขวัญยืน การพัฒนารูปแบบการคัดเลือกพยาบาลเขาสูแผนกการพยาบาล: การ

ประยุกตใชแนวคิดการวัดความสนใจในอาชีพของฮอลแลนด 

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.พิศสมัย 

อรทัย 

(578 44680 27) นางวรวรรณ สังสัพพันธ การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในที่เนนการนําผลไปใชพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน: การประยุกตใชการ

ประเมินแบบเสรมิพลัง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

(578 44701 27) น.ส.สมภัสสร บัวรอด รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

นักศึกษาวิชาชีพครูโดยใชการประเมินแบบเสรมิพลงัอํานาจ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

(578 44718 27) นายสมาน ถาวรรัตนวณิช การพัฒนารูปแบบการประเมินความคิดสรางสรรคผานการทําโครงงาน

นวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ศ.ดร.ศิริชยั 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.อรัญญา 

ตุยคําภีร 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

(578 44747 27) น.ส.อรจริา ธรรมไชยางกรู การพัฒนารูปแบบการสรางสมรรถนะการประเมินของผูบรหิารระดับตน

มหาวิทยาลัย: การประยุกตใชแนวคดิชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.น.ต.ดร.พงศเทพ 

จิระโร 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

578 33498 27 น.ส.มุกทราย บวรนิธิกุล การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสือ่สานแหงศตวรรษที่ 

21 ของนสิิตนักศกึษาปรญิญาบัณฑิต 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

578 33629 27 นายวรัญ ู ฉายาบรรณ อิทธิพลของรูปแบบขอสอบที่มีตอความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการ

วัดสมรรถนะทางคณิตศาสตรตามแนวทางพซิา: การประยุกตใชการ

ตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดดวเทคนิคซทีีซียู และเทคนิคซีทีซีเอ็ม 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

(578 38010 27) นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ ผลของการใหขอมลูยอนกลับจากแบบสอบอัตนัยประยกุตทีม่ีตอ

การพัฒนการความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(578 38040 27) น.ส.กันยารัตน วงษวิบูลยสิน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินโครงการจัดการเรียนการ

สอนดวยภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

(578 33045 27) น.ส.กัลยวิสาข ธาราวร การประเมินความตองการจําเปนของครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(578 33052 27) น.ส.กิตติรานีย ขวงพร การพัฒนาแบบวัดทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(578 38091 27) น.ส.จารุวรรณ เติมสุข การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะชีวิตและอาชพีแหงศตวรรษ

ที่ 21 ของนิสิต นักศึกษาปริญญาตร ี

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(578 38136 27) นายเฉลิมศักดิ ์ มะลงิาม การพัฒนามาตรวัดจิตวิทยาศาสตรสาํหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา

ตอนตน: การประยุกตใชการวิเคราะหกลุมแฝงเพื่อกําหนดคะแนนจุดตัด

ของมาตรวัด 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

(578 38142 27) น.ส.ชนนิกานต สุขใจ การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.ชนะศึก 

นิชานนท 

(578 38171 27) น.ส.ชนิสรา สงวนไว การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาอยางสรางสรรคทางคณติศาสตร: การประยุกตใชทฤษฎีสรุป

อางอิงความนาเชื่อถือของผลการวัด 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(578 38222 27) น.ส.ญาณ ี วัฒนากร การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นแหง

ศตวรรษที ่21 ของนิสิต นักศึกษาปรญิญาตร ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

(578 38251 27) น.ส.ณฏัฐณี ศิริโชต ิ ปฏิสัมพันธระหวางวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทาง

วิทยาศาสตรที่มีตอการพฒันาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

(578 38457 27) นายปยนัฐ ธนะบุตร อิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราสวนประมาณคาและบงัคับเลือกที่มีตอ

ความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสรางในการวัดบุคลากภาพ 5 

องคประกอบ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

(578 38486 27) น.ส.พรพิมล คอมสิงห ความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการสอบกบัคะแนนสอบและคาการเดา

ของนักเรียนที่มรีะดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกนัในการ

ทดสอบที่มีความสําคัญต่ํา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.ชนะศึก 

นิชานนท 

(578 38537 27) น.ส.ภัณฑริา ดวงจินดา การวิเคราะหองคประกอบและตัวช้ีวัดสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร

ระดับมัธยมศกึษา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

(578 38566 27) น.ส.มนัสสิร ิ อินทรสวาท การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยแบบสามระดบัสําหรบัมโน

ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรที่ใชระดบัความมั่นใจที่แตกตางกัน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

(578 38710 27) น.ส.วิภาพรรณ มักขุนทด อิทธิพลของความสัมพันธระหวางมติิและวิธีประมาณคาความเที่ยงที่มีตอ

คาความเที่ยงแบบพหมุิต ิความแมนยํา และถูกตองของการประมาณคา

สัมประสิทธ์ิความเที่ยง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

(578 39189 27) น.ส.สายถวิล แซฮ่ํา การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

(578 38864 27) นายอานุภาพ กําแหงหาญ การพัฒนาแบบทดสอบความพรอมของนสิตินักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยา

ตามกรอบทีแพค 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

588 42213 27 น.ส.ศิธรา จุฑารัตน การวิเคราะหฉันทามตแิละการท าหนาที่ตางกันของผูประเมินในการ

วิเคราะหความสอดคลองในแนว เดียวกัน: การประยุกตใชโมเดลการ

วิเคราะหฉันทามติเชิงวัฒนธรรม 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

588 42179 27 นายไพฑูรย เอื้อบญุประดิษฐ การพัฒนาแบบสอบวินจิฉัยการรูเรื่องคณิตศาสตรที่มกีารใหขอมูล

ยอนกลบัส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีล าดับขั้นของ

คุณลักษณะ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.จิณดิษฐ 

ละออปกษิณ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สุวัฒนา 

เอี่ยมอรพรรณ 

588 42419 27 น.ส.ณภาภัช พรหมแกวงาม การพัฒนารูปแบบการทดสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรในหองเรียนที่มีการใหขอมลู ยอนกลับทันทีโดยใชระบบ

คอมพิวเตอรตามแบบการเรียนของผูเรียน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(588 33688 27) น.ส.ภัทรสุดา แกวโวหาร การพัฒนาแบบวัดความรูและความเขาใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

(588 33890 27) น.ส.สุวรัตน ทองพันชั่ง ผลของรปูแบบการใหขอมูลยอนกลับแบบผสมที่แตกตางกันที่มีตอ

พัฒนาการความสามารถดานคํานวณของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาป

ที่ 2 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

(588 38223 27) นายธนบดี อินหาดกรวด การเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาชีววิทยา

ระหวางแบบสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับกับสี่รัดบ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(588 38303 27) นายนรินทร บุญธรรมพาณิชย การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของแบบสอบผลสมัฤทธ์ิ

วิชาคณติศาสตรรูปแบบผสมทีม่ีสัดสวนของการตรวจใหคะแนนในแบบ

สอบแตกตางกัน: การประยุกตใชโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบตรวจ

ใหคะแนนความรูบางสวน และโมเดลการตอบสอนงขอสอบแบบตรวจให

คะแนนความรูบางสวนแบบทั่วไป 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(588 38390 27) น.ส.พัชรินทร หยกพิทกัษโชค การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแหงศตวรรษที่ 21 สําหรบันสิตินักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

(588 38596 27) นายสุภชิต ผดุงผล การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอัตนัยประยุกตวัดความสามารถ

ในการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในวิชาฟสิกส ภายใตจํานวนเหตุการณ

และจํานวนผูตรวจที่ตางกัน: การประยุกตใชทฤษฎีการสรุปอางอิงความ

นาเชื่อถือ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

(588 38618 27) น.ส.สุวพิชญ เกษมสุข ผลของรปูแบบการใหขอมูลปอนกลับหลายแหลงที่ตางกันตอพัฒนาการ

ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

(588 38624 27) น.ส.หทัยชนก กูรมะสุวรรณ การพัฒนาแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรบันักเรียนระดบั

มัธยมศึกษาปที่ 1 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

(588 38630 27) นายอนุพงษ กันธิวงค การเปรยีบเทียบดัชนีความเปนคูขนานของแบบสอบที่ไดจากการ

คัดเลือกขอสอบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญที่มลัีกษณะแตกตางกัน การ

ประยุกตใชทฤษฎีฉันทามตทิางวัฒนธรรม 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

(588 38660 27) น.ส.อารยา ยุวนะเตมีย การเปรียบเทียบพฒันาการทางทกัษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตนระหวางกลุมที่ประเมินตนเองโดยใช

เกณฑการใหคะแนนแบบแอนโนเทตและแบบสอบถามปลายเปด 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

(588 38894 27) น.ส.เกศวดี เสาสิน การพัฒนาแบบสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณติศาสตรที่มีเกณฑการ

ใหคะแนนแบบแยกสวน: โดยประยุกตใชทฤษฎีการสรุปอางอิงความ

นาเชื่อถือแบบพหุตัวแปร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.วารุณ ี

ลัภณโชคด ี

(588 38916 27) นายณฐัพล สิทธิกุล การพัฒนาคณุลักษณะเฉพาะของแบบสอบการรูเคมีสําหรบันักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

598 42295 27 น.ส.ชรินรัตน พุมเกษม การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศกึษา (กยศ.) : การประยุกต วิธีการประเมินผลกระทบแบบ

ผสมผสาน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.ไกรยส 

ภัทราวาท 

598 42300 27 น.ส.ญาณิกา ลุนราศร ี การวัดการรูเรื่องการอาน พัฒนาการและศักยภาพการเรียนรูของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 : การ ประยุกตแนวคิดการประเมนิแบบพลวัติ

ดวยคอมพิวเตอร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

598 42369 27 นางนุรซีตา เพอแสละ การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพหาองคประกอบสําหรบัสถานศึกษาเฉพาะ

ทาง 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

598 42375 27 ร.ท.หญงิมินตรา สมจิตต การประเมินอภิมานเชิงตอบสนองของการใชแบบจําลองซิปในการ

ประเมินโครงการทางการศึกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

598 42381 27 น.ส.วินิตา แกวเกื้อ การพัฒนามาตรวัดคุณคาความดีเพื่อประเมินโครงการโตไปไมโกง : การ

ปรับแกคาคะแนนโดยใชแอง เคอรรงิ วินเยตต 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

598 33769 27 นายกิตติทัศน หวานฉํ่า ผลของประเภทขอมูลยอนกลบัและการเปลี่ยนค าตอบที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน คะแนนทีเ่พ่ิมข้ึนและความสามารถในการแกโจทยปญหา

ฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ปที่ 4 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนนัท 

598 33912 27 น.ส.สุพัชญา เจรีรัตน การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติและประสิทธิภาพของแบบวัด

สถานการณการรูสื่อดิจทิัลที่มรีปูแบบตางกัน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

598 33964 27 นายเอกพล สุมานันทกลุ การพัฒนาแบบประเมินการจัดการศกึษาทีมุ่งสูความเปนเลศิส าหรับ

โรงเรียนเอกชน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.วีรวัฒน 

อุทัยรัตน 

598 33970 27 น.ส.ณฐัภรณ เลขะวัฒนพงษ การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน: การ

พัฒนาวิธีประยุกตการใหคะแนนแบบตัดตัวลวง–เลอืกตัวถูก 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

608 42088 27 นายธีรุตม สุขสกลุวัฒน การพัฒนาโมเดลทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบผสมพหรุะดับ: การ

ประยุกตใชโมเดลทฤษฎีการตอบสนอง ขอสอบทางเลือกที่คาํานึงถึง  

การเดา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 



เลขประจําตัว  ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

608 42151 27 นายภูริต วาจาบัณฑิตย การพัฒนาระบบประเมินแบบผสานวิธีส าหรับประเมินนโยบายการจัด

การศกึษา: กรณีประเมินนโยบายการจัดการศกึษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

608 42386 27 นางอัศนีย ทองศิลป การพัฒนาระบบการตรวจใหคะแนนอัตโนมัตสิ าหรับแบบสอบการเขียน

ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

608 33471 27 น.ส.วรพชิชา เวชวิริยกุล การวิเคราะหองคประกอบและโปรไฟลแฝงของความยึดมั่นผูกพันของ

ผูเรียนมัธยมศกึษาตอนตนในกรงุเทพมหานคร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

618 4202027 นายกิตติทัศน หวานฉํ่า การพัฒนาระบบสรางขอสอบอัตโนมัตเิพื่อวินิจฉัยมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางกลศาสตรโดยใชการประเมินเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปญญา 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 42043 27 พ.ท.หญิงกุสุมา กังหล ี การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะทางคลินิกของนักเรียนพยาบาล

ตามกรอบการเรียนรูของมิลเลอร โดยใชการกําหนดกิจกรรมวิชาชีพที่

เช่ือมั่นได 

นต.หญิง ดร.หฤทัย 

อาจปร ุ

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.พิสมัย 

อรทัย 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 42175 27 นางปาริชาต อภิเดชากุล การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรูเพื่อประเมินการตระหนักรู

สถานการณการระงับความรูสึกทั่วไปในการผาตัดคลอดในรปูแบบแอป

พลิเคชันสําหรบันักศึกษาวิสญัญีพยาบาล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 42364 27 นายถิรายุ อินทรแปลง การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะของครูในการประเมินผลการเรยีนรูของ

นักเรียนโดยใชคอมพิวเตอร : การประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนอง

ขอสอบแบบพหุมิต ิ

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 33180 27 น.ส.ชนากานต ธนนวัิฒน การพัฒนาแบบวัดการรูเรื่องการเงินส าหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

618 38024 27 น.ส.กมลวรรณ รอดพันธ การพัฒนาแบบสอบคูขนานวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนแบบ

เลือกตอบสามระดับรายวิชาวิทยาศาสตรสําหรบันักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน 

ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

618 38104 27 วาที่ รต.กิตติธัช อ่ําพันธ ผลการใชแฟมสะสมงานอเิล็กทรอนิกสรวมกบักิจกรรมตามแนวทางสะ

เต็มศกึษาที่มีตอพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนประถมศึกษา 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 38140 27 น.ส.ขวัญเรือน จอมโคกสูง การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการสมรรถนะการประเมินของผูบรหิาร

สถานศกึษาสังกัดกรงุเทพมหานคร 

ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

618 38162 27 น.ส.จันทรเพ็ญ ปรีชา การพัฒนาแบบวัดการคิดเชิงระบบทางคณติศาสตรของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

618 38179 27 น.ส.จิดาภา ศิริพรรณ การพัฒนาแบบวัดกริท (Grit) ส าหรับนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนตน ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

618 38431 27 น.ส.นิธิวดี พวงสมบัต ิ ผลการประเมินเมตาคอคนิช่ันดวยตนเองที่มผีลตอความฉลาดรูการอาน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 

ผศ.ดร.พินดา วรา

สุนันท 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

618 38540 27 นายพงศพล จินตนประเสริฐ การประเมินตนเองโดยใชรูบริกที่มีวิธีการตางกันที่มีตอพฒันาการการแก

โจทยปญหาคณติศาสตร: วิธีแอนโนเทตประยุกตและดับเบิล้เลเยอร 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

618 38608 27 น.ส.พัสสวรรณ ทวีเดชวัฒนกุล ดัชนีความเทาเทียมทางการศกึษาศิลปะของโรงเรียนมัธยมในเขต

กรุงเทพมหานคร: การพฒันาดัชนีและขอคนพบเชิงประจักษ 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

618 38650 27 น.ส.ภัทราวดี ชุมนวล ผลการใหขอมูลยอนกลบัจากการประยกุตใชโปรแกรมโคดทีม่ีตอ

พัฒนาการการคิดแกปญหาของนักเรียนประถมศึกษา 

ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

   รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

618 38798 27 น.ส.ลลญิา แผนกระโทก การพัฒนาเครื่องมือและวิเคราะหการประเมินเพื่อการเรียนรูส าหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

618 38826 27 น.ส.วนัสนันท ใจมณ ี การพัฒนาแบบวัดการตานทุจริตส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิ

ปยะพิมลสทิธ์ิ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ศ.ดร.ศิริชัย 

ภาญจนวาส ี

618 3886127 นายภูรินท ี กุลธงเกต ุ การพัฒนาระบบการทดสอบออนไลนเพื่อวินิจฉัยมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อน

ในวิชาชีววิทยาโดยใชแบบสอบวินจิฉัยสี่ระดับรวมกับการสะทอนขอมูล

ยอนกลบัดวยคอมพิวเตอร ส าหรบันักเรียนมัธยมศกึษาปที่ 4 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 38878 27 น.ส.วันชนก วงศเขียว การพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดพฤติกรรมการกลั่นแกลงรงัแกสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: การประยุกตใชการวิเคราะหตามทฤษฎี

การตอบสนองขอสอบและการวิเคราะหกลุมแฝง 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

   ศ.ดร.ศิริชัย 

ภาญจนวาส ี

618 38929 27 นายวีรวัฒน ยกดี การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรูทางสุขภาวะสําหรบั

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

618 39134 27 นายไณยณพิชญ คําช่ืนโชติวรกุล การพัฒนาทักษะการจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานของครูมัธยมศึกษาโดย

ใชแนวคิดการเรียนรูเฉพาะบุคคลผานสื่อสงัคมออนไลนรวมกับเครือขาย

มิตรวิพากษ 

ผศ.ดร.พินดา 

วราสุนันท 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

   รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

628 01330 27 นายวรุตม ผิวงาม การพัฒนาแบบสอบวินจิฉัยมโนทัศนเรื่องพันธะไอออนิกโดยใชโมเดล

พุทธิปญญาจีไดนาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

   ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

628 00643 27 นายธันยบูรณ ธัญลักษณมะระ ปฏิสัมพันธระหวางประเภทขอมลูยอนกลับเชิงโตตอบดวยคอมพิวเตอร

กับความสามารถทางฟสกิสทีม่ีตอพัฒนาการดานความสามารถและอภิ

ปญญาในการแกโจทยปญหาทางฟสกิสของนักเรียนมัธยมศกึษาปที่ 4 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

628 01140 27 น.ส.ภัทรพร พูลสวัสดิ ์ การประเมินความสอดคลองระหวางหลักสูตรและการเรียนการสอนของ

ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลนแบบเปดของไทยและ

ตางประเทศ: การเปรียบเทียบดัชนีความสอดคลองของพอรเตอร 

รศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

   อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

628 00752 27 พันจาเอกนุชปยา ทองโชต ิ การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการฟนพลงัที่ค านึงถึงการตอบตาม

ความปรารถนาของสังคมสําหรบันักเรียนพยาบาลทหาร 

ผศ.ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน 

อ.ดร.ณภัทร 

ชัยมงคล 

   รศ.ดร.ณัฏฐภรณ 

หลาวทอง 

 

 


