รายชื่อดุษฎีนิพนธ์ มจพ.
รหัสจัดเก็บ
Thes Ph.D บพอ ก244อ

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
อิทธิพลของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี
ต่อประสิทธิผลองค์การขององค์การบริหารส่วนตาบล ใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย

Thes Ph.D. บพอ. ก282ป ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนอุตสาหกรรม
เซรามิกในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

กฤษณะ ดาราเรือง

ปีพิมพ์
2558

2556

Thes Ph.D บพอ ก32ภ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่
กนก เรียบเงิน
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2

2557

Thes Ph.D บพอ ข244ส

สมรรถนะหลักและความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ขรรชัย สมสร

2560

Thes Ph.D. บพอ จ27บ

แบบแผนความคิดและพฤติกรรมผู้นาของหัวหน้าสถานี
ตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค 6

ร้อยตารวจเอกจารัส
ปานฟัก

2554

Thes Ph.D บพอ จ273ค

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมชลประทาน

เจนณรงค์ ทองอยู่

2560

Thes Ph.D บพอ จ274ก

การพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงพาณิชย์ เจริญ จิตบรรจง

2557

Thes Ph.D บพอ จ66ก
Thes ph.D บพอ ฉ274ว

การบริหารจัดการทุนทางปัญญา
จริยา ขุนพรหม
วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ เฉลิมชัย ส่งศรี
ประสิทธิผลโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

2559
2559

Thes Ph.D บพอ ช275ภ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงจริญธรรม วัฒนธรรม
ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง
องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์ การวิเคราะห์เส้นทาง

2559

Thes Ph.D บพอ ฐ363ก

การบริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนในเขตสานักงานศึกษาธิการภาค 2
กระทรวงศึกษาธิการ

ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์

2560

Thes Ph.D บพอ ณ342ว

วัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ณรงค์ อยู่ปาน
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
ของประเทศไทย

2558

Thes Ph.D บพอ ณ363ป

ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย

ณัฐชานนท์ ยอดทอง

2560

Thes Ph.D บพอ ณ363ภ

ภาวะผุ้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมวัฒนธรรม
องค์การเชิงจริยธรรมกับประสิทธิผลส่วนราชการของ
สานักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ณัฐวัชร จันทโรธรณ์

2555

Thes PR.D บพอ ญ263ป

ประสิทธิผลของศูนย์บริการวิชาการกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร

2559

Thes Ph.D. บพอ ณ472ก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

2556

Thes Ph.D. บพอ ณ472ก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

2556

Thes Ph.D. บพอ. ณ63ส สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบัน
การพลศึกษาในประเทศไทย

ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์

2555

Thes Ph.D.บพอ ด364ก

การบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิผลของชาวไร่อ้อย ดารัตน์ วิภาตะกลัศ
โดยการส่งเสริมของโรงน้าตาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

2559

Thes Ph.D. บพอ ด372ภ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ เดชา อินทุรัตน์
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

2559

Thes Ph.D บพอ. ด472ป ประสิทธิผลขององค์การในการนามาตรฐานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริ

2556

Thes Ph.D. บพอ. ท146ร รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ดาบตารวจ ทรงวิทย์
ที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ ช่อประทีป
รับผิชอบของตารวจภูธรภาค 2

2556

Thes ph.D. บพอ ท346ภ

ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การ

ทยิดา ยันตะบุษย์

2559

Thes Ph.D บพอ ธ332ก

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี

ธนกรณ์ ชาวแกลง

2559

Thes Ph.D บพอ. ธ35ภ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ในเขตภาคเหนือ

ธานี โชติกคาม

2556

Thes Ph.D บพอ. น567ป ประสิทธิผลการดาเนินงานการผลิตหัตถอุตสาหกรรม
นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
สินค้าเซรามิกของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง

2555

Thes Ph.D. บพอ. น616ก การบริหารสถานสึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพ นิพนธ์ สร้อยสุวรรณ
ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่
18

2555

Thes Ph.D บพอ น344ภ

ภาวะผู้นาและสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็น นพพร ล่าสัน
เลิศของสถานศึกษา

2558

Thes Ph.D บพอ น347ว

วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันธ์ต่อองค์การที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลโรงเรียน

2559

Thes Ph.D บพอ น644ส

สมรรถนะขององค์การในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร นิภา สุพิชญางกูร
แปรรูปเพื่อการส่งออกในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทย

2557

Thes Ph.D บพอ บ372ก

การบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO14000) และวัฒนธรรม
บุญถึง นันตะก้านตรง
องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การภาคอุตสาหกรรม

2560

Thes Ph.D บพอ ป346ว

วัฒนธรรมองค์การและธรรมาภิบาลที่สส่งผลต่อ
ประจักษ์ โคชะถา
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคเหนือ

2559

Thes Ph.D บพอ ป574ก

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

2556

นรุตต์ ทรงฤทธิ์

ประทีป หมีทอง

Thes Ph.D. บพอ ป457ก กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศ฿กษา
มัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวงศึกษาธิการ
Thes Ph.D บพอ. ป574ร

ปาริญาวาท เหล่าเขตร์
การ

รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การ
ปรีชา สุวรรณภูมิ
บริหารส่วนตาบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม
ที่ 1 ประเทศไทย

2555

2554

Thes Ph.D บพอ. พ156ภ ภาวะผู้นาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2554

Thes Ph.D บพอ. พ462ป ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะของ
พิเชฐร์ วันทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย

2556

Thes Ph.D บพอ. พ666ก การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนกีฬา เพิ่มพร บุพพวงษ์
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

2555

Thes Ph.D. บพอ พ628ก การพัฒนาแนวทางสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พงศกร กวีวุฒิพันธุ์
สถานศึกาาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต42

2556

Thes Ph.D. บพอ พ635อ อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภิบาล พัฒนะ งามสูงเนิน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่2

2556

Thes Ph.D. มพอ พ637ป
Thes ph.Dบพอ พ334ว

ประสิทธิผลนโยบายมลพิษอุตสาหกรรมของไทย
ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
วัฒนธรรมองค์การและแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อ พุทธพร ถัมภวะผล
ประสิทธิผล

2555
2559

Thes Ph.D บพอ พ425ก

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พงษ์ศักดิ์ คมแก้ว

2560

Thes Ph.D บพอ. พ644

Errects of christian leadership characteristics
and management approaches on christian
business success

PICHARN JAISERI

Thes Ph.D บพอ ร456ก

การบริหารจัดการ

Thes Ph.D บพอ ร47อ

องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการแบ่งปันความรู้
ของหน่วยงานใน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)

รุ่งรดิศ คงยั่งยืน

2560

Thes Ph.D บพอ ว364อ

อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและทักษะการ
บริหารงาน ที่ส่งผลต่อระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ

วินัย ตะปะสา

2559

Thes Ph.D บพอ ว562ภ

ภาวะผู้นา การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมองค์การที่ วัชรศักดิ์ นุกูล
ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พิจิตร

2560

Thes Ph.D บพอ ว563ก

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ

Thes Ph.D. บพอ. ว63ร

รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของเรือนจา
และฑัณสถานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Thes Ph.D บพอ ว544ภ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผล วรรณา ทองแบน
ต่อประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันชัย เมฆจันทึก

2554

Thes Ph.D บพอ. ศ862บ แบบจาลองประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตาม
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน ในเขตตรวจราชการที่ 18
กระทรวงศึกษาธิการ

ศุภชัย ผู้ภักดี

2555

Thes Ph.D บพอ ศ526ส

สมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ

ศจีพรรณ แสงอ่อน

2560

Thes Ph.D บพอ ศ574ก

การบริหารที่มีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถานีตารวจภูธรในสังกัดตารวจภูธรภาค 2

ศุภมงคล ถนอมนิ่ม

2560

Thes Ph.D บพอ ส542ศ

ศักยภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
สรคุปต์ บุญเกษม
โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัด้นครสวรรค์
ภาวะผู
นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การ สมนึก เพชรช่วย
แห่งการเรียนรู้และพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรมใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1,2,3,4,6

Thes Ph.D บพอ ส543ภ

2560
2560

Thes Ph.D บพอ ส562ก

การพัฒนาโปรแกรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สัญญา จงเจษฎ์
และสภาพแวดล้อมในการทางานของอุตลาหกรรมอาหาร

2557

Thes Ph.D บพอ ส563ก

การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผล
ของเทศบาลตาบลในจังหวัดจันทบุรี

สิทธิพร เขาอุ่น

2560

Thes Ph.D. บพอ. ส45ร

รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอานาจของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 2

สมศักดิ์ สุภิรักษ์

2554

Thes Ph.D บพอ. ส683บ

แบบจาลองการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย

ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล

2556

Thes Ph.D.บพอ ส657ก

ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจาตาลบใน สุชาติ เอกปัชชา
ประเทศไทย

2555

Thes Ph.D. บพอ. ส42ค

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ

2555

สมชาย พุทธโกสัย

Thes Ph.D. บพอ. ศ564ก การบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ศิริรัชส์ อินสุข
ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

2558

Thes Ph.D. บพอ พ445อ

อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและองค์การแห่ง พยอม วงษ์พูล
การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

2558

Thes Ph.D. บพอ ว774ค

คุณภาพชีวิตการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความ วีรุณ อินทร์สิงห์ทอง
ผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

2556

Thes Ph.D. บพอ ส868ค

ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่
2 กระทรวงศึกษาธิการ

2556

Thes Ph.D. ภ633ก

การพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ ภิญโญ แก่งศิริ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในเขตตรวจราชการที่ 18

สมศักดิ์ น่วมนิ่ม

2556

Thes Ph.D. ส657ก

การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง สายยันต์ พูลจันทร์
มีประสิทธิภาพในเขตสานักชลประทานที่ 12

2555

Thes Ph.D. ส868ค

ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สมศักดิ์ น่วมนิ่ม

2556

Thes Ph.D.บพอ ป574ก

การบริหารที่มีคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประทีป หมีทอง

2556

Thes Ph.D.บพอ อ946ค

ความสาเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของ พระครูอุทัยสุตกิจ
พระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี

2556

