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นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์  สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา 
วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและ
วิทยาการปัญญา

การพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนด้วยโปรแกรม
เอเอสคิวทรีอาร์ 
ส าหรับการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านและพัฒนา
ความจ าในนิสิต
ระดับปริญญาตรี

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซ่ึงระบุข้อความ
เป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓” โครงการละ ๑ เล่ม กรณีมีความจ าเป็น
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ต้องส่งหลักฐานการเปล่ียนชื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวนโครงการละ ๑ ฉบับ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือเอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงาน จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๕ บรรทัด
 จ านวนโครงการละ ๑ ชุด พร้อมน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมค าบรรยาย ประมาณ ๕
 บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net โดย
เมื่อท าการอัพโหลดข้อมูลแล้ว กรุณาส่งลิงก์อัพ
โหลดมายัง e-mail: graduate.nrct@nrct.go.th 
และปร้ินท์หน้าที่อัพโหลดเรียบร้อยจ านวนโครงการ
ละ ๑ ชุด

ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ หน้า ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด (หากเกิน ๑ หน้า
 ให้สรุปเหลือ ๑ หน้า)

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ โครงการละ ๑ ชุด 

แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด

แบบสอบถามการประกอบอาชีพของนักวิจัย 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรา
สัญลักษณ์ของ วช. และสถานบันการศึกษาด้วย

CD ข้อมูลการท ากิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
 Word และ PDF จ านวนโครงการละ ๓ ชุด

รำยละเอียดแนบท้ำย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ ครั้งที่ ๓ (ส ำหรับ ๑๘ เดือนหลังจำกรับทุน)

 (ส่งบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
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นายวิทยา พยัคฆันตร  สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา 
วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและ
วิทยาการปัญญา

โปรแกรมการเพิ่ม
การเลือกความใส่
ใจตามทฤษฎีบอรด
เบนท์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ: 
การศึกษา
คล่ืนไฟฟ้าสมอง

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซ่ึงระบุข้อความ
เป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓” โครงการละ ๑ เล่ม กรณีมีความจ าเป็น
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ต้องส่งหลักฐานการเปล่ียนชื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวนโครงการละ ๑ ฉบับ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือเอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงาน จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๕ บรรทัด
 จ านวนโครงการละ ๑ ชุด พร้อมน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมค าบรรยาย ประมาณ ๕
 บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net โดย
เมื่อท าการอัพโหลดข้อมูลแล้ว กรุณาส่งลิงก์อัพ
โหลดมายัง e-mail: graduate.nrct@nrct.go.th 
และปร้ินท์หน้าที่อัพโหลดเรียบร้อยจ านวนโครงการ
ละ ๑ ชุด

ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ หน้า ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด (หากเกิน ๑ หน้า
 ให้สรุปเหลือ ๑ หน้า)

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ โครงการละ ๑ ชุด 

แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด

แบบสอบถามการประกอบอาชีพของนักวิจัย 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรา
สัญลักษณ์ของ วช. และสถานบันการศึกษาด้วย

CD ข้อมูลการท ากิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
 Word และ PDF จ านวนโครงการละ ๓ ชุด

 (ส่งบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

รำยละเอียดแนบท้ำย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ ครั้งที่ ๓ (ส ำหรับ ๑๘ เดือนหลังจำกรับทุน)
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นายตรัยย์เดช   ชุมเดช  สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา 
วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและ
วิทยาการปัญญา

ระยะเวลาการให้
แสงสีฟ้าที่เหมาะ
ส าหรับการกระตุ้น
การต่ืนตัวของผู้มี
อาการง่วงนอน : 
การศึกษา
คล่ืนไฟฟ้าสมอง

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซ่ึงระบุข้อความ
เป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓” โครงการละ ๑ เล่ม กรณีมีความจ าเป็น
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ต้องส่งหลักฐานการเปล่ียนชื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวนโครงการละ ๑ ฉบับ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือเอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงาน จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๕ บรรทัด
 จ านวนโครงการละ ๑ ชุด พร้อมน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมค าบรรยาย ประมาณ ๕
 บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net โดย
เมื่อท าการอัพโหลดข้อมูลแล้ว กรุณาส่งลิงก์อัพ
โหลดมายัง e-mail: graduate.nrct@nrct.go.th 
และปร้ินท์หน้าที่อัพโหลดเรียบร้อยจ านวนโครงการ
ละ ๑ ชุด

ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ หน้า ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด (หากเกิน ๑ หน้า
 ให้สรุปเหลือ ๑ หน้า)

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ โครงการละ ๑ ชุด 

แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด

แบบสอบถามการประกอบอาชีพของนักวิจัย 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรา
สัญลักษณ์ของ วช. และสถานบันการศึกษาด้วย

CD ข้อมูลการท ากิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
 Word และ PDF จ านวนโครงการละ ๓ ชุด

รำยละเอียดแนบท้ำย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ ครั้งที่ ๓ (ส ำหรับ ๑๘ เดือนหลังจำกรับทุน)

 (ส่งบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
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นางมนัสวี    จ าปาเทศ  สาขาวิชาการวัด
และเทคโนโลยี
ทางวิทยาการ
ปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและ
วิทยาการปัญญา

การพัฒนา
กิจกรรมทดสอบ
ทางคอมพิวเตอร์
ร่วมกับการติดตาม
การเคล่ือนไหว
ของดวงตาส าหรับ
ประเมินฟังก์ชัน
ทางสังคมของเด็ก
ออทิสติก

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซ่ึงระบุข้อความ
เป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓” โครงการละ ๑ เล่ม กรณีมีความจ าเป็น
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ต้องส่งหลักฐานการเปล่ียนชื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวนโครงการละ ๑ ฉบับ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือเอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงาน จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๕ บรรทัด
 จ านวนโครงการละ ๑ ชุด พร้อมน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมค าบรรยาย ประมาณ ๕
 บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net โดย
เมื่อท าการอัพโหลดข้อมูลแล้ว กรุณาส่งลิงก์อัพ
โหลดมายัง e-mail: graduate.nrct@nrct.go.th 
และปร้ินท์หน้าที่อัพโหลดเรียบร้อยจ านวนโครงการ
ละ ๑ ชุด

ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ หน้า ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด (หากเกิน ๑ หน้า
 ให้สรุปเหลือ ๑ หน้า)

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ โครงการละ ๑ ชุด 

แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด

แบบสอบถามการประกอบอาชีพของนักวิจัย 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรา
สัญลักษณ์ของ วช. และสถานบันการศึกษาด้วย

CD ข้อมูลการท ากิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
 Word และ PDF จ านวนโครงการละ ๓ ชุด

รำยละเอียดแนบท้ำย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ ครั้งที่ ๓ (ส ำหรับ ๑๘ เดือนหลังจำกรับทุน)

 (ส่งบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
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นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉา
การ

 สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและ
วิทยาการปัญญา

การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาม
หลักประชารัฐ: 
ทฤษฎีฐานราก

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซ่ึงระบุข้อความ
เป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓” โครงการละ ๑ เล่ม กรณีมีความจ าเป็น
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ต้องส่งหลักฐานการเปล่ียนชื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวนโครงการละ ๑ ฉบับ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือเอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงาน จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๕ บรรทัด
 จ านวนโครงการละ ๑ ชุด พร้อมน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมค าบรรยาย ประมาณ ๕
 บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net โดย
เมื่อท าการอัพโหลดข้อมูลแล้ว กรุณาส่งลิงก์อัพ
โหลดมายัง e-mail: graduate.nrct@nrct.go.th 
และปร้ินท์หน้าที่อัพโหลดเรียบร้อยจ านวนโครงการ
ละ ๑ ชุด

ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ หน้า ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด (หากเกิน ๑ หน้า
 ให้สรุปเหลือ ๑ หน้า)

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ โครงการละ ๑ ชุด 

แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด

แบบสอบถามการประกอบอาชีพของนักวิจัย 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรา
สัญลักษณ์ของ วช. และสถานบันการศึกษาด้วย

CD ข้อมูลการท ากิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
 Word และ PDF จ านวนโครงการละ ๓ ชุด

รำยละเอียดแนบท้ำย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ ครั้งที่ ๓ (ส ำหรับ ๑๘ เดือนหลังจำกรับทุน)

 (ส่งบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
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นางสาวพิชญาภา       
พิชะยะ

 สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและ
วิทยาการปัญญา

การลดการสูบบุหร่ี
และความอยาก
บุหร่ีในวัยรุ่นที่ติด
บุหร่ีโดยใช้
โปรแกรมการ
กระตุ้นสมองด้วย
กระแสไฟฟ้าอย่าง
อ่อนร่วมกับสติ
บ าบัด

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซ่ึงระบุข้อความ
เป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓” โครงการละ ๑ เล่ม กรณีมีความจ าเป็น
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์ต้องส่งหลักฐานการเปล่ียนชื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวนโครงการละ ๑ ฉบับ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ หรือเอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงาน จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๕ บรรทัด
 จ านวนโครงการละ ๑ ชุด พร้อมน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมค าบรรยาย ประมาณ ๕
 บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net โดย
เมื่อท าการอัพโหลดข้อมูลแล้ว กรุณาส่งลิงก์อัพ
โหลดมายัง e-mail: graduate.nrct@nrct.go.th 
และปร้ินท์หน้าที่อัพโหลดเรียบร้อยจ านวนโครงการ
ละ ๑ ชุด

ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ หน้า ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด (หากเกิน ๑ หน้า
 ให้สรุปเหลือ ๑ หน้า)

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย ๑ 
หน้ากระดาษ A๔ โครงการละ ๑ ชุด 

แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงการละ ๑ ชุด

แบบสอบถามการประกอบอาชีพของนักวิจัย 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด

สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรา
สัญลักษณ์ของ วช. และสถานบันการศึกษาด้วย

CD ข้อมูลการท ากิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
 Word และ PDF จ านวนโครงการละ ๓ ชุด

 (ส่งบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในวันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

รำยละเอียดแนบท้ำย
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ ครั้งที่ ๓ (ส ำหรับ ๑๘ เดือนหลังจำกรับทุน)


