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รายชื่อดุษฎีนิพนธ์ ของ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันรักษาป่า
แบบมีส่วนร่วมของสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ภาคเหนือตอนบน กรมปา่ไม้ 

เจนศักดิ์ วิชาวฒุิพงษ์ 2564 Thes Ph.D บพอ จ273น 2564 

2 การพฒันาการบรหิารจดัการระบบประปา
หมู่บา้นที่มีประสิทธิผลของจงัหวดัตราด 

ยทุธนา นววงศส์กลุ 2564 Thes Ph.D บพอ ย473ก 2564 

3 การพฒันาประสิทธิผลธุรกิจแปรรูปผลไมใ้น
จงัหวดัจนัทบรุี 

วารญีา ม่วงเกลีย้ง 2564 Thes Ph.D บพอ ว526ก 2564 

4 การพฒันาการจดัสวสัดิการผูส้งูอายขุอง
เทศบาลต าบลในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย 

สรุวฒุิ ศรสีพุจน ์ 2562 Thes Ph.D. บพอ ส574ก 

5 การพฒันาการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิผล
ของเทศบาลต าบลในจงัหวดัระยอง 

นิตยา วงษมี์ศรี 2562 Thes Ph.D. บพอ น363ก 

6 การพฒันาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตภาคเหนือ รตัติยา บญุยิ่ม 

รตัติยา  บญุยิม้ 2562 Thes Ph.D. บพอ ร643ก 

7 คณุภาพการบรกิารและสว่นประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโฮมส
เตยใ์นภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

จกัรณ์นฏัฐ์ สิทธิไกร 2562 Thes Ph.D. บพอ จ262ค 

8 ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคในพืน้ที่ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย กมล อนานนท ์

กมล อนานนท ์ 2562 Thes Ph.D. บพอ. ก244ป 

9 การบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพของโรง
เรรียนในสงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษา ส านกังานศกึษาธิการ ภาค 2 
กระทรวงศกึษาธิการ 

วินยั ค าวิเศษ 2560 Thes Ph.D. บพอ ธ332ก 

10 การบรหิารจดัการน า้แบบมีส่วนรว่มของ
ประชาชนที่มีประสิทธิผลในเขตพืน้ที่
ส  านกังานชลประทาน ที่ 11 กรมชลประทาน 

รวินท ์กลิ่นศรีสขุ 2560 Thes Ph.D. บพอ ร456ก 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

11 การบรหิารที่มีประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิ
บาลของสถานีต ารวจภธูรในสงักดั
ต ารวจภธูรภาค2 

ศภุมงคล ถนอมนิ่ม 2560 Thes Ph.D. บพอ ศ574ก 

12 การบรหิารสถานศกึษาพอเพียงที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรยีนในเขตส านกังาน
ศกึษาธิการภาค 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

ฐานวฒัน ์โชติจิรธนา
ศกัดิ์ 

2560 Thes Ph.D. บพอ. ฐ363ก 

13 การบรหิารสิ่งแวดลอ้ม (ISO14000) และ
วฒันธรรมองคก์ารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล
องคก์ารภาคอตุสาหกรรม 

บญุถึง นนัตะกา้นตรง 2560 Thes Ph.D บพอ บ372ก 

14 การพฒันาการบรหิารจดัการเมืองน่าอยู่ที่มี
ประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
จนัทบรุี 

สิทธิพร เขาอุน่ 2560 Thes Ph.D บพอ ส563ก 

15 การพฒันาประสิทธิผลการบรหิารจดั
การศกึษาของมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั 

พงษศ์กัดิ ์คมแกว้ 2560 Thes Ph.D. บพอ พ425ก 

16 ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรกรมชลประทาน 

เจนณรงค ์ทองอยู่ 2560 Thes Ph.D. บพอ จ273ค 

17 ปัจจยัการบรหิารจดัการที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

ณฐัชานนท ์ยอดทอง 2560 Thes Ph.D บพอ ณ363ป 

18 ภาวะผูน้  า การจดัการความรู ้และวฒันธรรม
องคก์ารที่ส่งผลตอ่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัพิจิตร 

วชัรศกัดิ์ นกุลู 2560 Thes Ph.D. บพอ. ว562ก 

19 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง การจดัการ
ความรู ้องคก์ารแห่งการเรยีนรูแ้ละ
พฤติกรรมการท างานเชิงนวตักรรมใน
โรงเรยีน สงักดัส านกังานพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1,2,3,4,6 

สมนึก เพชรช่วย 2560 Thes Ph.D บพอ ส543ภ 

20 ศกัยภาพการบรหิารจดัการที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิผลโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดันครสวรรค ์

สรคปุต ์บญุเกษม 2560  
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

21 สมรรถนะทางนวตักรรมของเทศบาลใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ศจีพรรณ แสงออ่น 2560 Thes Ph.D. บพอ ศ526ส 

22 สมรรถนะหลกัและความพงึพอใจในงานที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลในเขตกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนลา่งของประเทศไทย 

ขรรชยั สมสร 2560 Thes Ph.D. บพอ. ข244ส 

23 องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้บรรยากาศองคก์าร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์าร
และการแบง่ปันความรูข้องหน่วยงานใน 
ฝ่ายช่าง บรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

รุ่ ุ งรดิศ คงยั่งยืน 2560 Thes Ph.D. บพอ. ร47อ 

24 การบรหิารจดัการไรอ่อ้ยที่มีประสิทธิผลของ
ชาวไรอ่อ้ยโดยการส่งเสรมิของโรงน า้ตาลใน
เขตพืน้ที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

ดารตัน ์ วิภาตะกลศั 2559 Thes Ph.D.บพอ ด364ก 

25 การบรหิารจดัการที่มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ในจงัหวดัจนัทบรุ ี

ธนกรณ ์ ชาวแกลง 2559 Thes Ph.D บพอ ธ332ก 

26 การบรหิารจดัการทนุทางปัญญา จรยิา ขนุพรหม 2559 Thes Ph.D บพอ จ66ก 

27 ภาวะผูน้  า วฒันธรรมองคก์าร หลกัธรรมาภิ
บาลที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลขององคก์าร 

ทยิดา ยนัตะบษุย ์ 2559 Thes ph.D. บพอ ท346ภ 

28 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงเชิงจรญิธรรม 
วฒันธรรมองคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู ้
และประสิทธิผลโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจงัหวดั
นครสวรรค ์การวิเคราะหเ์สน้ทาง 

ชศูกัดิ์ เพชรกระจ่าง 2559 Thes Ph.D บพอ ช275ภ 

29 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและองคก์ารแห่ง
การเรยีนรูท้ี่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน ใน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 
จงัหวดันครสวรรค ์

เดชา อินทรุตัน ์ 2559 Thes Ph.D. บพอ ด372ภ 

30 วฒันธรรมองคก์ารและแรงจงูใจในการ
ท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษาในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

พทุธพร สมัภวะผล 2559 Thes Ph.D. บพอ พ334ว 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

31 วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัธต์อ่
องคก์ารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

นรุตต ์ทรงฤทธ์ิ 2559 Thes Ph.D บพอ น347ว 

32 วฒันธรรมองคก์ารและธรรมาภิบาลที่สสง่
ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรยีน สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ในเขตภาคเหนือ 

ประจกัษ ์โคชะถา 2559 Thes Ph.D บพอ ป346ว 

33 วฒันธรรมองคก์ารและองคก์ารแห่งการ
เรยีนรูท้ี่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย 

เฉลิมชยั สง่ศรี 2559 Thes ph.D บพอ ฉ274ว 

34 อิทธิพลของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและ
ทกัษะการบรหิารงาน ที่ส่งผลตอ่ระบบ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในเขตตรวจราชการที่ 2 
กระทรวงศกึษาธิการ 

วินยั ตะปะสา 2559 Thes Ph.D บพอ ว364อ 

35 รูปแบบการพฒันาทรพัยากรมนษุยข์อง
พนกังานเทศบาลต าบล ในจงัหวดั
มหาสารคาม 

ธนิต เหง่ียมสมบตัิ 2559 Theses Ph.D บพอ ธ336ร 

36 การบรหิารจดัการองคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ี่มี
ประสิทธิผลของวิทยาลยัพยาบาล ในสงักดั
สถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสขุ : Learning Organization 

Effective Management to Nursing 
College of Prabormatajchaok 
Instiute Ministry of Public Health 

ศิรริชัส ์ อินสขุ 2558 Thes Ph.D. บพอ. ศ564ก 

37 ภาวะผูน้  าและสมรรถนะของผูบ้รหิารที่ส่งผล
ตอ่ความเป็นเลิศของสถานศกึษา 

นพพร ล ่าสนั 2558 Thes Ph.D บพอ น344ภ 

38 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและวฒันธรรม
องคก์ารที่มีอิทพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบคุลากรโรงพยาบาลชมุชนใน
เขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสขุ 

รุง่  โอชารส 2558 Theses Ph.D. ร72ภ 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

39 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและหลกัธรรมาภิ
บาลที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษา 

วรรณา  ทองแบน 2558 Thes Ph.D ว544ภ 

40 วฒันธรรมองคก์าร แรงจงูใจ และองคก์าร
แห่งการเรยีนรูท้ี่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานศกึษาเอกชน ประเภทสามญัศกึษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชนในเขต 17 จงัหวดั
ภาคเหนือของประเทศไทย 

ณรงค ์อยู่ปาน 2558 Thes Ph.D บพอ ณ342ว 

41 อิทธิพลของธรรมาภิบาลและวฒันธรรม
องคก์ารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลองคก์ารของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

กมลลกัษณ ์ธนานนัต์
เมธี 

2558 Thes Ph.D บพอ ก244อ 

42 อิทธิพลของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและ
องคก์ารแห่งการเรยีนรูท้ี่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขต
จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่งของประเทศไทย 

พยอม วงษพ์ลู 2558 Thes Ph.D. บพอ พ445อ 

43 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและวฒันธรรม
องคก์ารที่มีอิทพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบคุลากรโรงพยาบาลชมุชนใน
เขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสขุ 

รุง่  โอชารส 2558 Theses Ph.D. ร72ภ 

44 รูปแบบการจดัการความรูร้ะบบออนไลนข์อง
ครูโรงเรยีนสาธิต ในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

อดุมรตัน ์จรสัศรี 2558 Theses Ph.D บพอ อ573ร 

45 การพฒันาโปรแกรมดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ของอตุลาหกรรมอาหาร 

สญัญา จงเจษฎ ์ 2557 Thes Ph.D บพอ ส562ก 

46 การพฒันาการบรหิารจดัการกลยทุธข์อง
กระทรวงพาณิชย ์

เจรญิ  จิตบรรจง 2557 Thes Ph.D บพอ จ274ก 

47 ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและวฒันธรรม
องคก์ารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลองคก์ารของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาเขตตรวจราชการที่ 2 

กนก  เรียบเงิน 2557 Thes Ph.D บพอ ก32ภ 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

48 สมรรถนะขององคก์ารในการพฒันา
อตุสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก
ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทย 

นิภา  สพุิชญางกรู 2557 Thes Ph.D บพอ น644ส 

49 กลยทุธก์ารบรหิารงานกีฬา ตามแนวคิดการ
พฒันา และการบรหิาร และการจดัการ
ภาครฐัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในเขต
ภาคตะวนัออก 

 2557 Theses Ph.D บพอ ส 

50 การบรหิารจดัการที่มีคณุภาพของวิทยาลยั
พยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสขุ 

ประทีป หมีทอง 2556 Thes Ph.D บพอ ป574ก 

51 การบรหิารที่มีคณุภาพของวิทยาลยั
พยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสขุ 

ประทีป หมีทอง 2556 Thes Ph.D.บพอ ป574ก 

53 การพฒันาการบรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐานของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก 
ในเขตตรวจราชการที่ 18 

ภิญโญ แก่งศิร ิ 2556 Thes Ph.D. ภ633ก 

54 การมีส่วนรว่มของประชาชนในการปอ้งกนั
อาชญากรรมในเขตพืน้ที่กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

ณรงค ์เหล่าคปุ
ตะภณิชย ์

2556 Thes Ph.D.  บพอ ณ472ก 

55 ความผกูพนัตอ่องคก์ารของครูใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาในเขตตรวจราชการ
ที่ 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

สมศกัดิ ์ น่วมนิ่ม 2556 Thes Ph.D. ส868ค 

56 ความส าเรจ็ของการบรหิารงานตามหลกั
อิทธิบาทสี่ของพระสงฆใ์นการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในเขตพืน้ที่จงัหวดัอทุยัธานี 

พระครูอทุยัสตุกิจ 2556 Thes Ph.D.บพอ อ946ค 

57 ความส าเรจ็ของการบรหิารงานตามหลกั
อิทธิบาทสี่ของพระสงฆใ์นการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในเขตพืน้ที่จงัหวดัอทุยัธานี 

พระครูอทุยัสตุกิจ 2556 Thes Ph.D.บพอ อ946ค 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

58 ประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการตามสมรรถนะ
ของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย 

พิเชฐร ์ วนัทอง 2556 Thes  Ph.D  บพอ. พ462ป 

59 อิทธิพลของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและ
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของ
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา เขตตรวจราชการที่2 

พฒันะ  งามสงูเนิน 2556 Thes Ph.D. บพอ พ635อ 

60 การพฒันารูปแบบการจดัการความรูร้ะบบ
ออนไลนข์องมหาวิทยาลยัศิลปากร 

รสรนิทร ์ยางงาม 2556 Theses Ph.D บพอ ร454ก 

61 ธรรมาภิบาล วฒันธรรมองคก์ารกบั
ประสิทธิผลองคก์ารของศาลยตุิธรรม:ตวั
แบบสมการโครงสรา้ง 

ลาชิต  ไชยอนงค ์ 2556 Theses Ph.D มก ศป ล262ธ 

62 แบบจ าลองประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีน
ตามสมรรถนะผูบ้รหิารโรงเรยีน ในเขตตรวจ
ราชการที่ 18 กระทรวงศกึษาธิการ 

ศภุชยั  ผูภ้กัดี 2555 Thes  Ph.D  บพอ. ศ862บ 

63 กลยทุธก์ารพฒันาบคุลากรดา้นการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการของสถานศกึษาในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศ฿กษามธัยมศกึษา 
เขต 42 กระทรวงศกึษาธิการ 

ปารญิาวาท  เหล่าเขตร์
การ 

2555 Thes  Ph.D.  บพอ ป457ก 

64 การบรหิารแบบมีส่วนรว่มที่มีประสิทธิผลใน
โรงเรยีนกีฬา สงักดัสถาบนัการพลศกึษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เพิ่มพร  บพุพวงษ์ 2555 Thes Ph.D บพอ. พ666ก 

65 การบรหิารจดัการน า้แบบมีส่วนรว่มของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในเขตส านกั
ชลประทานที่ 12 

สายยนัต ์พลูจนัทร ์ 2555 Thes Ph.D. ส657ก 

66 การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภิ
บาลที่มีคณุภาพของโรงเรยีนสงักดัเขตพืน้ที่
การศกึษา เขตตรวจราชการที่ 18 

นิพนธ ์ สรอ้ยสวุรรณ 2555 Thes Ph.D. น616ก 

67 ประสิทธิผลการบรหิารจดัการโรงเรยีนดี
ประจ าต าลบในประเทศไทย 

สชุาติ เอกปัชชา 2555 Thes Ph.D. บพอ ส657ก 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

68 ภาวะผุน้  าการเปลี่ยนแปลงเชิงจรยิธรรม
วฒันธรรมองคก์ารเชิงจรยิธรรมกบั
ประสิทธิผลสว่นราชการของส านกังานเขต
ในสงักดักรุงเทพมหานคร 

ณฐัวชัร  จนัทโรธรณ ์ 2555 Thes Ph.D บพอ ณ363ภ 

69 รูปแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาที่มี
ประสิทธิผลโรงเรยีนมธัยมศกึษาใน
ภาคเหนือสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

มิตรสนั ดว้งธรรม 2555 Thes Ph.D. บพอ ม463ร 

70 สมรรถนะผูบ้รหิารที่ส่งผลตอ่คณุภาพ
การศกึษาสถาบนัการพลศกึษาในประเทศ
ไทย 

ณฐัพชัร ์ พลูสวสัดิ ์ 2555 Thes  Ph.D.  บพอ. ณ63ส 

71 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการการจดัการความรูแ้ละ
การพฒันาชมุชนนกัปฏิบตัิเพื่อสรา้งเสรมิ
องคก์รแห่งการเรยีนรูภ้าครฐั 

 2555 Theses Ph.D บพอ ว65ก 

72 จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้รหิารโรงเรยีน ไพวลัย ์ เหลง็สดุใจ 2555 Theses Ph.D ศษ2 พ495จ 

73 ยทุธวิธีการพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยใช้
ปัจจยัดา้นการบรหิารที่ส่งผลตอ่คณุภาพ
ผูเ้รยีนในเขตตรวจราชการที่ 13 

ภคัพร  บญุเคลา้ 2555 Theses Ph.D ศษ2 ภ462ย 

74 วิชชาจรณสมัปันโนเพื่อการหลดุพน้ใน
กระบวนทศันบ์รูณาการ = 
Vijjacaranasampanno for liberation 
on the integral paradigm 

อภิสิน ศิวยาธร 2555 Theses Ph.D อ546ว 

75 โครงสรา้งรายได ้รายจ่ายและปัจจยัที่มีอิธิ
ผลตอ่การจกัสรรงบประมาณของเทศบาล 

พรทิพย ์กาญจนานนท ์ 2553 Theses Ph.D รปศ พ443ค 

76 การพฒันาตวัแบบผูน้  าเชิงนวตักรรม อรอนงค ์โรจน์
วฒันบลูย ์

2553 Theses Ph.d รปศ. อ545ก 

77 การพฒันารูปแบบความส าคญัเชิงสาเหตุ
แบบพหรุะดบัของปัจจยัที่มีอิทธิผลตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคอมพิวเตอรข์อง
นกัเรียนช่วงชัน้ที่ 3 วิธีวิจยัเชิงผสมผสาน 

นวลพรรณ  วรรสธีุ 2553 Theses Ph.D ศษ4 น354ก 

78 ความเป็นเลิศในการบรกิารของพนกังาน
ตอ้นรบับนเครื่องบิน บรษิัทการบินไทย 
จ ากดั(มหาชน) 

น า้เพชร  อยู่สกลุ 2553 Theses Ph.D รปศ. น367ค 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ เลขเรียกหนังสือ 

79 ตวัแบบสมรรถนะองคก์ารขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบล 

พิสิษฐ์ จอมบญุเรอืง 2553 Theses Ph.D รปศ. พ465ต 

80 ปัจจยัความส าเรจ็ของธุรกิจหลงัการฟ้ืนฟู
ทางการเงิน 

ปรชัญา  จนัทราทิพย ์ 2553 Theses Ph.d. รปศ ป346ป 

81 ปัจจยัที่มีผลตอ่รายจ่ายสาธารณะดา้นสงัคม
และผลต่อการกระจายรายไดข้องไทย 

วรพงษ ์ ตระการศิริ
นนท ์

2553 Theses Ph.D รปศ ว544ป 

82 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากมมุมองแนวคิดองคก์าร
แห่งการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมองคก์าร 

นิติ  รตันปรชีาเวช 2553 Theses Ph.D รปศ. น363ผ 

83 กฏหมายเพื่อการคุม้ครองที่ดินของรฐัจาก
การบกุรุก 

สมศกัดิ ์ โตรกัษา 2552 Theses Ph.D นต ส545ก 

84 กรอบนโยบายเชิงยทุธศาสตรใ์นการสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวเชิงคณุภาพ 

พรพฐ  รูปจ าลอง 2552 Theses Ph.D รปศ. พ444ก 

85 รฐัธรรมนญูกบัการคุม้ครองสิทธิของ
ผูต้อ้งหาและจ าเลยในคดีอาญา 

ประทมุ  ทองมี 2552 Theses Ph.D. รปศ รวล ป562ร 

86 วิเคราะหน์โยบายงบประมาณรายจ่าย
สาธารณสขุและการกระจายตามพืน้ที่
จงัหวดัในประเทศไทย 

ดรุณวรรณ สมใจ 2552 Theses Ph.D รปศ ค347ว 

87 ภาวะผูน้  าทางวิชาการ และสมรรถนะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาที่ส่งผลตอ่ความส าเรจ็
ของการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 

สิรร์านี  วสภุทัร 2551 Theses Ph.D ศษ2 ส564ภ 

88 สมรรถนะส าหรบันกับรหิารทรพัยากรมนษุย์
ขององคก์ารภาคธุรกิจในประเทศไทย 

เลิศชยั  สธุรรมานนท ์ 2551 Theses Ph.D บพอ ล475ส 

89 การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เพื่อพฒันา
ความสามารถดา้นการสื่อสารของนกัศกึษา
วิชาการพดูเพื่อการประชาสมัพนัธใ์นงาน
ส่งเสรมิเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน อ าเภอลบั
แล จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ปัญณิตา  ชยัสนิท 2550 Theses Ph.D บพอ ป362ก 

 


