
เลขประจําตัว ช่ือ     -นามสกุล หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวม กรรมการ 

518 33390 27 น.ส.นฤมล หนอนิล ผลของการใชโปรแกรมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถใน

การทํางานเปนทีมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

518 33434 27 น.ส.ศิรินันท สุรสันติวรการ ผลของรใชเทคนิคซินเนคตกิสที่มีตอผลงานสรางสรรคและเจตคติตอการทํางาน

ประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

518 33550 27 น.ส.ปวร ี กาญจนภี การพัฒนาความมีน้ําใจของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพิบูลอุถัมภโดย

ใชการเรียนรูจากตัวแบบมีชีวิตและตัวแบบสัญลักษณ 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

518 33996 27 นายสกล ศรีสุขลอม ผลของการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่มีตอการรับรูความสามารถของตนเอง

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

518 34092 27 น.ส.สุจิตรา ใจสุข ผลของการฝกการคิดระดับสูงที่มีตอกระบวนการตดัสินใจของนกัเรียน

ประถมศึกษา 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

528 33070 27 น.ส.กัญชพร เชื้อชัย ผลของการใชโปรแกรมทีเอเอซีที่มีตอทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 1 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

528 33223 27 น.ส. จีรนันท วงษมาก ผลของการฝกการคิดอภิมานรวมกับการอนุมานสาเหตุไปที่ความพยายามที่มี

ตอทักษะการแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

528 33871 27 น.ส.ปยวด ี ฆายะนานนท ผลของการฝกการอนุมานสาเหตุตามหลักธรรมเรื่องความเพียรที่มีตอความวิตก

กังวลในวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

528 34035 27 น.ส.ภวิกา ภักษา ผลของการตั้งเปาหมายที่มีตอการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรและ

การรับรูความสามารถของตนเองทาง 

คณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

528 34121 27 น.ส.ยศยา เชาวลิตรธํารง ผลของการฝกการแกปญหาทางสังคมที่มีตอการควบคุมความโกรธของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

528 34144 27 น.ส.รังสิรัศม นิลรัตน การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูทางอารมณและสังคมของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

528 34385 27 นายกรุณพล โลนุชิต ผลของการฝกทักษะการแกปญหาตามแนวคิดคอนสครัคติวิสตที่มีตอการรับรู

ความสามารถของตนเองในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษา    

ปที่ 3 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

528 34808 27 น.ส. เรวด ี สันถวไมตรี ผลของการใชโปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางสังคมโดยใชกระบวนการ

ละครสําหรับนักเรียนออทิสตกิ 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

 ผศ.ดร.เบญจา 

ชลธารนนท 

538 33144 27 น.ส.ขวัญใจ ฤทธิ์คํารพ ผลของโปรแกรมฝกการตั้งเปาหมายที่มีตออัตมโนทัศนทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตรของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 

อ.ดร.ชนิศา 

อภิชาตบุตร 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

538 33180 27 น.ส. เคียงขวัญ มหาโชคเลิศวัฒนา ผลของโปรแกรมการฝกพูดกับตนเองทางบวกที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเอง

ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

538 33224 27 น.ส. จุรีวรรณ ปญจมนัส ผลของโปรแกรมการอภิปรายกลุมยอยที่มีตอทักษะการหยั่งรูความรูสึกนึกคิด

ของผูอื่นของนกัเรียนประถมศึกษาปที่6  

อ.ดร.ชนิศา 

อภิชาตบุตร 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

538 33459 27 น.ส.นิจราวรรณ พรมแสง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสรางพฤติกรรมความตั้งใจเรียนส าหรับเด็กสมาธิ

สั้นโดยใชกระบวนการเตือนตนเอง 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

อ.ดร.ชนิศา 

อภิชาตบุตร 

 ผศ.ดร.ไพฑูรย 

โพธิสาร 

538 33500 27 น.ส.บุษบากร สุวรรณเกษา ผลของการใชโปรแกรมเช็คอิน/เช็คเอาทเพื่อปรับลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีความตองการพิเศษ 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ชนิศา 

อภิชาตบุตร 

 ผศ.ดร.ไพฑูรย 

โพธิสาร 

538 33568 27 น.ส.ปริณดา เลิศศรีมงคล ผลของโปรแกรมฝกการก ากับอารมณที่มีตอทักษะการท างานเปนทีมของ

นักเรียนประถมศึกษาปที่6  

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

538 34100 27 น.ส.ศิรินันท สุรสันติวรการ ผลของการใชเทคนิคซินเนคตกิสที่มีตอผลงานสรางสรรคและเจตคติตอการ

ทํางานประดิษฐของนกัเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

538 34254 27 น.ส.สุภัทรา ตนัติวิทยมาศ การพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณดวยแผนผังมโนทัศนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

538 34283 27 น.ส. โสธิดา ผุฏฐธรรม ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชเทคนิค Social Stories 

รวมกับภาพถายส าหรับเด็กออทิสติก: การวิจัยกรณีศึกษา 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.ชนิศา 

อภิชาตบุตร 

 ผศ.ดร.ไพฑูรย 

โพธิสาร 

548 33764 27 น.ส.ประภาทิพย ภูนคร ผลของการใชเทคนิค Five-Step Model ที่มีตอทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

548 34008 27 น.ส.พิชยา กองกาญจนาทิพย พฤติกรรมการสอนและรูปแบบการอนุมานสาเหตุของครูผูสอนนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมระดบั

ประถมศึกษา 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

558 34846 27 น.ส.อรสิรินทร เพ่ิมพัชรพร การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการคิดตามสารบบจําแนกของบลูมฉบับปรับปรุงที่

มีตอผลงานสรางสรรคทางศิลปะของนกัเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 



เลขประจําตัว ช่ือ     -นามสกุล หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวม กรรมการ 

558 33341 27 น.ส. เพ็ชรวล ี คํารนเดช ผลของโปรแกรมสงเสริมทักษะทางวิชาการตามกระบวนการฟงกชันเบสที่มีตอ

ทักษะทางวิชาการของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหาทางการ

เรียนรู 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

 ผศ.ดร.ไพฑูรย 

โพธิสาร 

558 34359 27 นายศิรสิน ฟุงสกุล การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการทางอารมณที่มีการเรียนรูโดยใชทีมเปน

ฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

558 33496 27 น.ส.สุชาดา พันธุรัตน การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมพฤตกิรรมเอื้อสังคมโดยใชกระบวนการเรียนรูจาก

การสังเกต สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

อ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 รศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

558 33409 27 น.ส.มนาป คงรักชาง การศึกษาผลของโปรแกรมการรับรูความสามาถของตนเองในอาชีพตอการ

ตดัสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

 รศ.วัชร ี

ทรัพยมี 

558 33203 27 นายนุชา มนตภาณีวงศ ผลของการพัฒนาอัตลักษณที่มีตอการปรับตัวทางจิตสังคมของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 5 

อ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

558 33146 27 น.ส.ธันยพร มหาดิลกรัตน ผลของการใชโปรแกรมการกํากับตนเองที่มีตอคุณลักษณะอยูอยางพอเพียงของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ชุมพร 

ยงกิตติกุล 

568 33101 27 น.ส.จฤณญา จินาศรีพูล การเสริมสรางความซื่อสัตย โดยการเรียนรูผานกรณีศึกษาของนกัเรียน

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

ผศ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

568 33554 27 นายปณณวิชญ จารุกัญญาประทีป การพัฒนาเครื่องมือวัดการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวคิดของ Schaefer 

ผศ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

รศ.ดร.ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน 

568 33750 27 น.ส.มยุรา กลอมเจริญ การใชกิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคดวยวิธีสแกฟโฟลดเพ่ือพัฒนาการเขียน

เชิงสรางสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

ผศ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

578 34315 27 น.ส.กันยกานต โสภา ผลของการพัฒนาการรูซึ้งถึงความรูสึกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

 รศ.วัชร ี

ทรัพยมี 

578 34510 27 น.ส.สุณัฐฐา สุนทรวิภาต ผลของโปรแกรมการฝกทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีตอความวิตก

กังวลของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 อ.ดร.เพริศพรรณ 

แดนศิลป 

588 34207 27 นายธนพล สุวรรณพงษ ผลการฝกอนุมานสาเหตุไปที่ความพยายามที่มีตอการผัดวันประกันพรุงในการ

เรียนของนกัเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 

รศ.ดร.ฉัฐวีณ 

สิทธิ์ศิรอรรถ 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

588 34242 27 น.ส.ปณัฐสยา อยูเจริญ ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเชิงรุกที่บูรณาการการประเมินพฤติกรรม

และการจัดการตนเองที่มีตอปญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนของผูเรียนที่มีภาวะ

เสี่ยง 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

อ.ดร.วาทินี 

โอภาสเกียรตกิุล 

ผศ.ดร.ไพฑูรย 

โพธิสาร 

588 34419 27 น.ส. เกวลิน กลัญชัย ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีตอความวิตกกังวลในการ

สอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 

รศ.วัชร ี

ทรัพม ี

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

588 34156 27 น.ส.ชุมศิร ิ ตนัติธารา ผลการใชโปรแกรมการสรางวินัยเชิงบวกที่มีตอการทํางานของสมองดานการ

จัดการของเด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.ประยุทธ 

ไทยธานี 

ผศ.ดร.วรรณี 

เจตจํานงนุช 

 ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

598 33775 27 น.ส.ธนาภรณ เนียมกลั่น การเสริมสรางความสามารถในการฟนพลังของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโดยใช

โปรแกรมฝกการก ากับอารมณ 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วาทินี 

โอภาสเกียรตกิุล 

 รศ.ดร.ฉัฐวีณ 

สิทธิ์ศิรอรรถ 

598 33810 27 น.ส.ธัญรดา แกวกันหา ผลของการฝกการเปดเผยตนเองที่มีตอสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนและทักษะ

การทํางานแบบรวมมือของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

 อ.ดร.อารยา 

ผลธัญญา 

598 33855 27 น.ส.ภคภรณ เลิศช่ําชองกุล ผลของโปรแกรมสงเสริมทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการยอมรับเพื่อนที่มีความ

ตองกาพริเศษ 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.ชนิศา 

ตนัติเฉลิม 

 อ.ดร.อารยา 

ผลธัญญา 

598 33929 27 น.ส.สุภชาวัลย ชนะศักดิ์ การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาการรูซึ้งถึงความรูสึกในการ

กลั่นแกลงกันบนโลกไซเบอรของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 

รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

ผศ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

608 33488 27 น.ส.วรัฐา นพพรเจริญกุล ผลของโปรแกรมพัฒนาลักษณะมุงอนาคนที่มีตอความสามารถในการเผชิญและ

ฟนฝาอุปสรรคของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 ผศ.ดร.ฉัฐวีณื 

สิทธิ์ศิรอรรถ 

608 33516 27 นายวัชรินทร อินทรนุม การเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยใช

โปรแกรมการสนับสนุนอิสระดวยตนเอง 

ผศ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 ผศ.ดร.ฉัฐวีณื 

สิทธิ์ศิรอรรถ 

608 33597 27 นายสัณห รังสรรค การพัฒนาตนแบบการชวยเหลือทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกรอบความคิด

เติบโตและทักษะทางการคํานวณสําหรับนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยง

ทางการเรียนรูดานคณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.วาทินี 

อมรไพศาลเลิศ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

ผศ.ดร.ปนัดดา 

ธนเศรษฐกร 

608 33619 27 น.ส.สิริกุล กิตติมงคลชัย การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

 อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

608 33895 27 นายธีระ ยอน ปจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกําปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา 

รศ.ดร.ประสาร 

มาลากุล ณ อยุธยา 

ผศ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

618 33139 27 น.ส. เจนจิรา จาติเทศะ ผลของโปรแกรมสงเสริมการแสวงหาความทาทายในการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ตามทฤษฎีกรอบความคิดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

อ.ดร.วาทินี 

อมรไพศาลเลิศ 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ฉัฐวีณ 

สิทธิ์ศิรอรรถ 



เลขประจําตัว ช่ือ     -นามสกุล หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวม กรรมการ 

618 33202 27 นายชัยณรงค ขําบัณฑิต ผลการใชโปรแกรมสอนอานทางตรงสงเสริมความพยายามที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอานสะกดคําของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหาดาน 

การอาน 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 รศ.ดร.ดารณี 

ศักดิ์ศิริผล 

618 33495 27 รอยโทปวริศ ไชยลาโภ อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเองในการเปนนักเรียนนายรอยที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางทหารของนักเรียนนายรอยโดยมีความเพียรและสุขภาวะเปนตัว

แปรสงผาน 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

อ.ดร.สุรศักดิ์ 

เกาเอี้ยน 

รศ.ดร.ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน 

618 33517 27 น.ส.ปยากร ออนละออ ผลการใชโปรแกรมพัฒนาการกํากับอารมณที่มีตอพฤติกรรมการใชสื่อสังคมที่

เปนปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

 รศ.ดร.นิรนาท 

แสนสา 

618 33603 27 นายผาง สิงหา การพัฒนาการคิดประดิษฐดวยเทคนิคการคิดประดิษฐอยางเปนระบบของ

นักเรียนอาชีวศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

ผศ.ดร.วีรพล 

แสงปญญา 

 รศ.ฉัฐวีณ 

สิทธิ์ศิรอรรถ 

618 33610 27 น.ส.แพรวา ฤทธิ์สกุลชัย การสงเสริมทักษะสมองดานการบริหารและพฤตกิรรมมุงงานโดยใชโปรแกรม

การพัฒนาทักษะอีเอฟผานการชวยเหลือที่มีดนตรีเปนฐานส าหรับนักเรียน

ประถมศึกษาตอนตนในชั้นเรียนรวม 

ผศ.ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ 

อ.ดร.วาทินี 

อมรไพศาลเลิศ 

 ผศ.ดร.ปนัดดา 

ธนเศรษฐกร 

628 20011 27 น.ส.กรผกา พัฒนกําพล การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมสงเสริมความสามารถในการฟนพลังของ

บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษาที่อยูในกลุมเจเนอเรชั่น วาย ใน

สถาบันอุดมศึกษา 

รศ.ดร.นิรนาท 

แสนสา 

อ.ดร.วาทินี 

อมรไพศาลเลิศ 

อ.ดร.ชนัญชิดา 

ทุมมานนท 

อ.ดร.จรินทร 

วินทะไชย 

628 20070 27 น.ส.ชุติมณฑน คลายแกว ผลของโปรแกรมเสริมสรางกรอบแนวคิดแบบเติบโตที่มีตอภาวะหมดไฟในการ

เรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ฉัฐวีณ 

สทธิ์ศิรอรร 

ผศ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

 อ.ดร.วาทินี 

อมรไพศาลเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


