
เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4884620827 น.ส.นิภาพร กุลสมบรูณ การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียนเพื่อสงเสรมิวินัยของครูและการเรียนรูของโรงเรียน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชยั 

 

4884624327 นายปริญญา มีสุข ผลของการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทางวิชาชีพ

แบบมสีวนรวม 

ของคร ู

รศ.ดร.ศริิเดชสุ

ชีวะ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

4884648427 นายสุนทรพจน ดํารงคพานิช โมเดลการจัดลําดบัความสัมพันธเชิงสาเหตุของอัตมโน

ทัศนวิชาการไมใชวิชาการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน:  

การวิเคราะหกลุมพห ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ผศ.ดร.อวยพร  

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

ศ.กิตตคุณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

อ.ดร.วรรณ ี

เจตจํานงนุช 

 

4884650627 น.ส.สุภาพร โกเฮงกุล อิทธิพลของกลยทุธการแลกเปลี่ยนและการถายโอน

ความรูที่มีตอความสําเรจ็ของการรวมมือรวมพลงัดาน

การวิจัยและพัฒนาระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ดร.สทุธศร ี

วงษสมาน 

 

4884654127 นางอนงค อินตาพรหม การวิเคราะหพหุระดบัของปจจัยระดบัครูและระดับ

นักเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร

ของนักเรียน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.องอาจ 

นัยพัฒน 

 

4883665927 นายจีระศักดิ ์ จิตรโรจนรักษ กรณีศึกษากระบวนการพฒันาโครงงานวิยาศาสตรของ

นักเรียนประถมศึกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4883668827 น.ส.ชรินรัตน พุมเกษม การศกึษารปูแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

วิถีพุทธ:  การวิจัยพหุกรณศึีกษา 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4883673927 น.ส.ณหทัย วันทา การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุความเปนองคกรแหงการ

เรียนรู:  การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามขนาดของ

โรงเรียน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883691127 น.ส.นริศรา เสือคลาย การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางการคดิของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4883699227 น.ส.นิภัทรา เอี่ยมใบพฤกษ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการเขารวมกจิกรรมของ

นิสิตนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยใน

เขตกรุงเทพมหานคร:  การวิเคราะหกลุมพห ุ

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883707627 น.ส.ประดบั บุญธรรม การศกึษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพฒันาผูเรียน

ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี:  พหุกรณศึีกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4883721327 น.ส.พนิดา มารุงเรือง การวิจัยประเมินความตองการจําเปนเชิงเปรียบเทียบ

การรวมมือรวมพลงัของโรงเรียนและครอบครัวสําหรบั

ผูเรียนที่อยูในชวงช้ันตางกัน 

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883735127 น.ส.เพชรลดา สีหะวงศ การพัฒนาตัวบงชี้คณุลักษณะเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณิตศาสตร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4883740227 น.ส.มณีรัตน กรุงแสนเมอืง การทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยที่ผานการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบ

กลางการรบันสิิตนักศึกษา 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4883743127 น.ส.มาลัยพร นนทแกว การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุความมีคณุธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย:  การวิเคราะหกลุม

พห ุ

รศ.ดร.ศริิชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883745427 นายยุทธพงษ อายุสุข การวิจัยประเมินความตองการจําเปนเพื่อพฒันาการทํา

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของคร ู

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883752827 น.ส.วรรณา ศิลธรรม โมเดลเชงิสาเหตุของความตองการจําเปนดานความ

เหมาะสมของการวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพทาง

การศกึษา 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4883753427 นายวิริทธิพล อังกวราปยทัช การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมคุณลกัษณะที่

นําไปสูการพัฒนาการพ่ึงตนเองตามหลักนาถกรณธรรม

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษา 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4883763727 นางศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล การเปรียบเทียบผลการสอนซอมเสรมิวิชาคณิตศาสตร

ระหวางการสอนดวยโครงงานคอมพิวเตอรชวยสอนและ

วิธีปกติ:  งานวิจัยเชิงทดลองที่ใชการวินิจฉัยขอบกพรอง

เปนตัวแปรปรบั 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883778127 น.ส.สุทธาทิพย พิศฉลาด การศกึษาความเขาใจและการปฏิบัติของครูในโรงเรียน

แกนนําตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4883780327 น.ส.สุทธิวรรณ แสงกาศ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของคณุภาพนักเรียนของ

โรงเรียน 

ในฝน 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

  

4883808327 นางพีรภาว บุญเพลงิ การพัฒนาตัวบงชี้รวมความสําเรจ็ในการดําเนินงานของ

โรงเรียนตามแนวปรัชญาเศรษบกจิพอเพียง 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4883701827 น.ส.นิลเนตร นิลประดิษฐ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุนิสัยการอานของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4883715627 น.ส.ธนพร วีระเจริญกิจ การศกึษาเปรียบเทียบการคิดอยางมีวิจารณญาณและ

การคดิสรางสรรคระหวางนักเรียนทีม่ีแบบการเรีย

ตางกัน 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิริพรปกรณ 

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4884202127 น.ส.กัลยา ตากูล การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสภาพแวดลอม

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแกปญหา

อนาคตของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที ่3: 

กรณีศึกษาโรงเรียนวชริาวุธวิทยาลัย 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4884204427 น.ส.เกวลิน แววสงา การสํารวจมโนทัศนที่คลาดเคลี่อนในการทําวิจัย

ปฏิบัตกิารในชั้นเรียนของคร ู

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4884212427 นางชนกนาถ เนื่องอาชา การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนา

กระบวนการปรับปรงุโรงเรียนหลังการตรวจสอบ

คุณภาพ 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4884214727 ร.ต.ชาคริต มานพ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของนกัเรียนเตรียมทหาร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4884221027 น.ส.ธณฐัชา รัตนพันธ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884226227 น.ส.นงลักษณ กําจัดภัย การวิเคราะหองคประกอบและพฒันามาตรวัด

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียน

ระดับประถมศกึษาปที ่6 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

 ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4884234227 นายบพิตร อิสระ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการเรียนรูอยางมี

ความสุขของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884238827 น.ส.ปนัดดา ดีพิจารณ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการกํากับตนเองในการ

ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาครุศาสตรระดบัมหาบัณฑิต

ในกรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884245127 น.ส.ปยะพร ปอมเกษตร โมเดลเชงิสาเหตุของประสิทธิผลระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884248027 น.ส.พจนีย เถิงจาง ผลกระทบของการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาค

นอกเวลาราชการทีม่ีตอการเรียน การปฏิบัตงิาน และ

คุณภาพชีวิตของนิสิต 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4884249727 นายพนมพร เปลี่ยมศิลธรรม สาเหตุและผลของการเปนหนี้ของขาราชการคร ูสงักัด

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4884251927 น.ส.พิรดา ธุระเจน การวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมทีม่ี

ตอพัฒนาการความมุงมั่นในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียนของครูประถมศึกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 อ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  

4884260527 นายมานัส ศักดี กลยุทธทีส่งผลตอการใชผลการประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอกในการปฏิบัติงานของคร ู

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4884262827 น.ส.ระเบียบ เพราะผักแวน การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของทักษะชีวิตของนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา:  การ

วิเคราะหกลุมพห ุ

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4884267027 น.ส.วชิราภรณ ทะคะทิน การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุคุณภาพสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884269227 น.ส.วรินทรา ปนงาม รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนวิถี

พุทธ: การศึกษาการปฏิบัติดีแบบขามกรณใีนจังหวัด

อางทอง 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4884270827 น.ส.วัชราภรณ เข่ือนวัง สภาพ ปจจัยและแนวทางการสงเสริมการนิเทศการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูแบบกลัยาณมิตรนเิทศ:  พหุ

กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ผศ.ดร.เอมอร 

จังศิรริปกรณ 

  

4884274327 น.ส.วิไลวรรณ เส็งดอนไพร การพัฒนาโมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตุของการจัดการ

เรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884275027 น.ส.วุฒิยา พยัคฆมาก ปจจัยที่สงผลตอความสามารถทางการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ:  พหุ

กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4884285227 นายสมเกียรต ิ แซเต็ง ผลของการใชการวิจัยกอรูปในการพฒันานิสัยรักการ

อานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 

รศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4884297827 น.ส.สุพรรณ ี พรพุทธิชัย อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตรโดยใช

เทคนิคซิมเพลก็ซทีม่ีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจต

คติทางวิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4884299027 นายสุริยา กลิ่นบานช่ืน การวิเคราะหองคประกอบสมรรถภาพของครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนสุขศกึษาและพลศกึษา 

ผศ.ดร.สิรพัินธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4884300027 น.ส.สุริยา หมัดหล ี การศกึษาความตองการจําเปนดานการพัฒนา

กรรมการบรหิารการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในดานการจัดการศึกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  

4884302227 น.ส.เสาวณ ี ทับเพชร การพัฒนาตัวบงชี้คณุภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในสถานบันอุดมศกึษาเอกชน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ผศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

4884311927 น.ส.อันธิฌา สงวนรัตน การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของคณุภาพการดําเนินงาน

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ:  การวิเคราะหกลุมพห ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  

4984605527 น.ส.กันตฤทัย คลังพหล ปจจัยเชิงสาเหตแุละผลของความเพียรในการทํา

การบานวิชาสถิติธุรกจิ: การวิเคราะหโดยใชโมเดล

สมการโครงสรางพหุระดับ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.บุญเรียง 

ขจรศลิป 

 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4984612927 นายขวัญเมือง แกวดําเกิง เครือขายทางสังคมและระบบดัชนสีุขภาพโรงเรียนใน

ฐานะตัวแทรกแซงที่สงเสริมสุขภาวะของนักเรียนใน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.โยธิน 

แสวงด ี

 

4984620927 นางจิรวรรณ นาคพัฒน กระบวนการพฒันาความใสใจของครูตามทฤษฎีลําดบั

ข้ันความ 

ใสใจ: การพัฒนาคูมือโดยใชการวิเคราะหวาทกรรม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ดร.จํารัส 

นองมาก 

 

4984631827 นางชุติมา สืบวงศล ี การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทรทางการพยาบาลโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิง

ปญญา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

พ.ท.ดร.วาสนา 

นัยพัฒน 

 

4984658827 น.ส.นันทกาญจน ชินประหัษฐ การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนที่

สงเสริมการคิดไตรตรองของนสิติฝกประสบการณ

วิชาชีพในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ: การทดลองแบบ

พหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคณุ 

ดร.เบญจลักษณ 

นํ้าฟา 

 

4984659427 นายนิธิภัทร บาลศิร ิ ปจจัยที่สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา

ปริญญาบัณฑิต: การประยุกตใชโมเดลพฒันาการพหุ

ระดับแบบผสม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สมถวิล 

วิจิตรวรรณา 

 

4984691427 น.ส.ภิรด ี วัชรสินธุ การพัฒนารูปแบบการประเมินความสําเรจ็ของการ

จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา: การประยุกตใช

เทคนิคแผนทีผ่ลลัพธและการวิเคราะหเอสอีเอ็มแบบมี

ตัวแปรแฝง 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ดร.สุวัฒน 

เงินฉ่ํา 

 

4984694327 น.ส.มนัสนันท รอดเช้ือจีน การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน: 

การประยุกตใชเทคนิคการจัดเก็บขอมูลแบบสุนทรีย

สนทนา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ดร.เบญจลักษณ 

นํ้าฟา 

 

4984711327 นายวัยวุฑฒ อยูในศลิ การประยุกตใชการวิเคราะหสายโซวิธีการ-เปาหมายใน

การพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง: การพัฒนาโมเดลการวัดและการวิเคราะห

มูลคาเพิม่ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.สุชีรา 

มะหเิมือง 

 

4984753727 นายอธิวัฒน เจี่ยวิวรรธนกลุ กระบวนทัศนใหมของความสํานึกตอชุมชนของคร:ู การ

พัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.วิรัตน 

คําศรีจันทร 

 

4984759527 นางอรอุมา เจริญสุข การพัฒนาโมเดลตัวแปรกํากับที่มีการสงผานสมรรถนะ

การตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลักษณะตาม

สถานการณของพฤตกิรรมจริยธรรมของนกัเรียน: การ

ประยุกตใชรปูแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ทฤษฎีตนไม

จริยธรรมและทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

 

4984762327 นายอัครเดช เกตุฉ่ํา การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน: การวิเคราะหวางกรอบขอมูลสามขั้นตอน

และการเปรียบเทียบขามกรณ ี

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

 

4983653427 น.ส.กาญจนา ทองหลา การมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของผูอุปถัมภ

โรงเรียนในฝน:  พหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4983663727 นายจรัญ ศรีบัวนํา การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอ

คุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน

กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

  

4983666627 น.ส.จีรพิศ สุวรรณวงค การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของขวัญในการปฏิบัตงิาน

ของครูในดรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สัวงกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.สมศักดิ ์

ดลประสทิธ์ิ 

  

4983669527 น.ส.ชนันภรณ อารีกลุ เสนทางวิชาชีพของครูผูไดรบัการยกยองเชิดชเูกียรต:ิ  

การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมานและการวิเคราะห

เนื้อหา 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ดร.สมศักดิ ์

นนทประสิทธ์ิ 

 

4983686127 น.ส.ทัศวรรณ คําทองสุข การสงัเคราะหงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน

แบบบรูณาการ:  การวิเคราะหอภิมานและการวิเคราะห

เนื้อหา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี  

4983689027 นายเทวิล ศรีสองเมอืง การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอน

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ดร.ปรียานุช 

พิบูลยสราวุธ 

 

4983690627 น.ส.ธนิยา เยาดํา การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของความสําเร็จในการใช

หลักสูตรเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  

4983695827 นายนัทธี เชียงชะนา การสงัเคราะหงานวิจัยทางดนตรีศกึษา:  การวิเคราะห

อภิมานและการวิเคราะหเน้ือหา 

ศ.ดร.นงลักษณ 

วิรัชชยั 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.อรวรรณ 

บรรจงศลิป 

 

4983707727 น.ส.บุษยารัตน จันทรประเสริฐ การตรวจสอบประสทิธิผลของเทคนิคการคิดออกเสียงใน

การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความ

เขาใจของนักเรียนประถมศึกษาปที ่5:  การทดลองแบบ

อนุกรมเวลา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

 

4983717027 น.ส.ปทมา ทุมาวงศ การวิเคราะหรปูแบบเครอืขายความรวมมือของครูใน

โรงเรียนทีม่ีการปฏิบัติดี: การประยุกตใชการวิเคราะห

เครือขายสงัคม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ดร.โยธิน 

แสวงด ี

  

4983727227 น.ส.พัชรพร เทอดธรรมไพศาล ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ:  การ

วิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4983728927 น.ส.พัชราภรณ บุญมั่น การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบรหิารสมองเพือ่

สงเสริมความสามารถในการอานภาษาไทยเพื่อความ

เขาใจของนักเรียนประถมศึกษาปที ่5 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ทิศนา 

แขมมณี 

 

4983733027 น.ส.พิมพลกัษณ เฮงสมบรูณ การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบุรณเพื่อ

พัฒนาครูมอือาชีพ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  

4983739827 นายเมษา นวลศร ี การวิจัยประเมินความตองการจําเปนในการมสีวนรวม

ของชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ดร.เพชรา 

พิพัฒนสันติกุล 

 

4983740327 น.ส.รัตนาภรณ ชาญไววิทย การวิเคราะหความสําเรจ็ของโครงการคุณธรรม:  การ

วิจัยพหุกรณศึีกษา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

  

4983742627 น.ส.โรจนรินทร โกมลหิรญั การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของความเครียดในการ

ทํางานของคร ูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพื้นฐาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.สมศักดิ ์

ดลประสทิธ์ิ 

  

4983746127 น.ส.วลัยภรณ ขุนชนะ การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยดานทักษะการแกปญหา

ของ 

นักเรียน 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ผศ.ดร.ศริิยุภา 

พูลสุวรรณ 

  

4983756427 น.ส.วิสาลักษณ สิทธ์ิขุนทด การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการรูเทาทันสื่อของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที ่3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กรงุเทพมหานคร 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

 ผศ.ดร.เอื้อจิต 

วิโรจนไตรรัตน 

  

4983766727 น.ส.สิรริัตน ครุวรรณ การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของ

โรงเรียนสองภาษาในกรงุเทพมหานคร 

 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

 

4983771827 น.ส.สุชีรา วิบูลยสุข บทบาทของภาคีหุนสวนในการสงเสรมิปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงครูสถานศกึษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา:  พหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ดร.คมศร 

วงษรักษา 

 

4983782727 น.ส.อัจฉริยา กุดหอม การศกึษาการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศของโรงเรียนแกนนํา

จัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการศกึษาพิเศษโรงเรียน

เรียนรวม:  การวิเคราะหพหุกรณีศกึษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4983786227 น.ท.หญิงอาภรณ พลเสน ผลการวิเคราะหตวัแปรพหุของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

พัฒนาแนวทางการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมของราช

นาวีไทย 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 นต.ดร.พงศเทพ 

จิระโร 

  

4983790727 น.ส.อุบลวรรณ เสือเดช ผลของอิทธิพลกลุมเพือ่นที่มีตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.ทิศนา 

แขมมณี 

  

4983791327 น.ส.อุษา แกวกํากง การวิเคราะหปญหาการปรับตัวทางสงัคมของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที ่1 ในโรงเรียนประจํา: การศึกษาขาม

กรณ ี

 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 ดร.วราภรณ 

แยมทิม 

  

4983735227 น.ส.ภาวนา เปลี่ยนศร ี การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของความสําเร็จในการจัด

การศกึษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984202227 นางกนกวรรณ สรอยคํา การวิเคราะหระดับความสําเรจ็ของการกระจายอํานาจ

การบริหารการศกึษาของสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน:  การ

ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานตามลําดับ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984204527 นางกันยสิน ี วิเศษสิงห การวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ

ของทักษะการปฏิบัตงิานทางการพยาบาลของนักศกึษา

ช้ันปที ่2 และช้ันปที่ 4 ในวิทยาลัยพยาบาล สงักัด

สถาบันพระบรมราชชนก 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

 

4984208027 น.ส.ไกรษ ี ตุนา การศกึษาความยั่งยืนของการดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนในฝน:  การศึกษาแบบขามกรณีโรงเรียน

ตนแบบ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984218327 น.ส.ณฐัณิชากร ศรีบรบิูรณ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984223427 น.ส.นฤมล อุดมคุณ การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยดานวัตกรรมการจัดการ

กระบวนการเรียนรูเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

 ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

 

4984224027 น.ส.นันทิดา โฉมงาม ความตองการศึกษาตอของนสิิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ทางการศกึษาหลกัสูตร 5 ป: การวิเคราะหจําแนกกลุม

พห ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกุล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

  

4984227027 น.ส.นีรนชุ เหลือลมัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนระดบั

ประถมศึกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984228627 น.ส.เนาวรัตน คงพวง การประเมินความตองการจําเปนสมบูรณของการจัด

การศกึษาแบบเรียนรวมสําหรบันักเรียนออทสิติก 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ดร.สจุินดา 

ผองอกัษร 

  

4984233727 นายปยพงษ คลายคลึง แนวทางการพฒันาระบบและกระบวนการประกัน

คุณภาพการศกึษา:  กรณีศกึษามหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ผศ.ดร.ศริิยุภา 

พูลสุวรรณ 

  



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

4984234327 น.ส.ผกาวรรณ อุยสกลุ การวิจัยประเมินความตองการจําเปนเพื่อพฒันาการ

บริการใหการปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

 ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

  

4984239527 น.ส.พรรณทิภา คําพรหม ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเรียนรูของนสิตินักศึกษาคณะ

ครุศาสตรศึกษาศาสตร: การวิเคราะหถดถอยแบบ

กําหนดลําดบัข้ัน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานันท 

  

4984245227 น.ส.พิมพิกา จันทไทย การพัฒนาตัวบงชี้คณุภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของครสูังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984248127 น.ส.เพ็ญศิร ิ อิ่มอุดม ผลของการประเมินตนเองดานพฤติกรรมจริยธรรมทีม่ี

ตอการเห็นคณุคาในตนเองของนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษา:  การทดลองแบบสี่กลุมของโซโลมอน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

  

4984250327 นายภูธร บานเนิน การสงัเคราะหงานวิจัยดานระบบการดูแลชวยเหลอื

นักเรียนของโรงเรียน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

  

4984252627 น.ส.วรรณภา ขําละเอียด การวิเคราะหปจจัยพหรุะดับที่สงผลตอการจัดการ

ความรูของคณาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

  

4984253227 น.ส.วรรณวิสา กิจสนทิ การพัฒนาตัวบงชี้คณุลักษณะที่พงึประสงคของครูตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

  

4984254927 นายวิทยทิชัย พวงคาํ การพัฒนาโมเดลเงสาเหตุของความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

 รศ.ดร.ดเิรก 

ศรีสุโข 

  

4984256127 น.ส.วิลาสิน ี พรรณรัตนศิลป การศกึษารปูแบบการดําเนินงานในโรงเรียนตนแบบตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง: การวิจัยพหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984261227 น.ส.สุทิศา ลิ้มสกุล การประยุกตการวิจัยปฏิบัติการแบบมสีวนรวม เพือ่

พัฒนาความสามารถที่ปรับเหมาะสําหรบัเดก็ที่มีความ

ตองการพเิศษในโรงเรียนที่จัดการศกึษาแบบเรียนรวม: 

พหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

 ผศ.ดร.ดารณี 

ศักดิ์ศิริผล 

  

4984265827 นายอนุสรณ เกิดศร ี การศกึษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาข้ันพื้นฐานกอนการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบทีห่นึ่งและรอบทีส่อง: พหุ

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

 ดร.คมศร 

วงษรักษา 

  

4984271527 นายกองเกียรต ิ บุญเสรมิ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน: การวิเคราะหจําแนกกลุมพหกุับ

การวิเคราะหโครงขายใยประสาท 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สชีุวะ 

 ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

  

4984280127 น.ส.บุญชวย ภักด ี การวิเคราะหเปรียบเทยีบคุณภาพการสอนของครูสงักัด

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกอนและ

หลงัการเลือ่นตําแหนงทางวิชาการตามการรบัรูของ

ผูเกี่ยวของ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

 ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

  

4984290427 น.ส.สุพรรษา หลงัประเสริฐ การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยดานนวัตกรรมการพัฒนา

ความเขาใจในการอานของนกัเรียนประถมศกึษา 

 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

 ผศ.ดร.ศริิยุภา 

พูลสุวรรณ 

  

5084207927 น.ส.จริยา ช่ืนศิริมงคล การสงัเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยดานเดก็และ

ครอบครัวทีม่ีอิทธิพลตอผลลัพธการเรียนรูของเด็ก

ดวยเอ็มเอเอสอีเอม็ 

 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.กญัจนา 

ลินทรัตนศริิกลุ 

 

5084258927 นางดวงเนตร ธรรมกลุ ผลตามของรปูแบบการสอนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่

มีตอโมเดลโคงพัฒนาการของความรู ทัศนคติและ

พฤติกรรมสงเสรมิสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

พล.ร.ต.หญิง ดร. 

สุภัทรา เอือ้วงศ 

 

5084217127 นายธนินทร รัตนโอฬาร การพัฒนาโมเดลสมการโครงสรางพหุระดบัของภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑติ

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ: การประยุกตใชโมเดลการวัดเชิง

กอตัวและโมเดลเชิงสะทอน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ศริิพร 

เสริตานนท 

 

5084218827 น.ส.ธัญญภรณ เลาหะเพญ็แสง การวิเคราะหความตองการจําเปนและนําเสนอ

กระบวนการนํานโยบายวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียนสูการ

ปฏิบัตใินโรงเรียน 

 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

 

5084227427 น.อ.พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ

ทัพอากาศกองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการ

สังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัย

ประเมินความตองการจําเปน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

พล.อ.ต.ดร.ชนนนาถ 

เทพลิบ 

 

5084248627 วาที ่รต.หญงิศิริพร ประนมพนธ การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการสอนงานเพื่อเพ่ิม

ผลลัพธการเรียนรูของนสิิตระดับปริญญาบัณฑิต 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.กญัจนา 

ลินทรัตนศริิกลุ 

 

5084250827 น.ส.ศิวะพร ภูพันธ ปจจัยเชิงสาเหตขุองการใชประโยชนงานวิจัยของ

อาจารยมหาวิทยาลัย: การวิจัยแบบผสม 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ดร.วิชุดา 

กิจธรธรรม 

 

5084257227 พ.ต.ต.หญิงอโนมา โรจนาพงษ การเพิม่ผลลัพธการอานภาษาอังกฤษโดยการเรียนการ

สอนอานแบบเนนมโนทัศนในบทความวิจัย: การทดลอง

ภาคสนามกับนักเรียนนายรอยตํารวจ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

5083307827 น.ส.กิติยานภาลัย ภูตระกูล การวิเคราะหและเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษา

และคุณภาพวิทยานิพนธของนิสิตครุศาสตรมหาบัณพิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทีม่ีคณุลักษณะตางกัน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  ดร.วารุณ ี

ลัภนโชคดี 

 

5083310627 น.ส.กุลนร ี ถนอมสุข การวิเคราะหอิทธิพลทางตรงและทางออมของภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของครทูี่มีตอคุณภาพของนักเรียน 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083318727 น.ส.จารุวรรณ ฤทธิเพชร การศกึษากระบวนการและปจจัยสําคัญแหงความสําเรจ็

ของการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล : การศึกษษเชงิคณุภาพและเชิงปริมาณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  ดร.จริัชฌา 

วิเชียรปญญา 

 

5083451427 น.ส.จุรีพร ปานแกว การพัฒนาตัวบงชี้ประสทิธิผลของโครงการครุทายาท

ตํารวจตระเวนชายแดน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  พ.ต.ท.หญิง ดร. 

ลดาวัลย ชาติไทย 

 

5083324427 น.ส.จุฬาลักษณ โสระพันธ โมเดลเชงิสาเหตุของการใชรูปแบบเปาหมายทักษะชีวิต

ที่มีตอคุณภาพนักเรียน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083328027 น.ส.ชลดา ทองเชียง การเสรมิสรางคณุธรรมผานบทเรียนวิชาคณติศาสตร

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 : การวิจัยเชิง

ทดลองแบบอนกุรมเวลา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083456627 น.ส.ณฐัธิดา พิมพหิน กระบวนการพัมนาทักษะการวิจัยปฏิบัตกิารของนสิิตครู

ผานการฝกประสบการณวิชาชีพ: การวิจัยประเมินความ

ตองการจําเปนเชิงเปรียบเทียบ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  รศ.ดร.ภาวิณี 

ศรีสุขวัฒนานนท 

 

5083336027 น.ส.ดนรุี เงินศร ี การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุและผลของการรบัรู

ความสามารถของตนเองของครูมัธยมศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรงุเทพมหานคร 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

  ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

 

5083342727 น.ส.ทรัพยสิด ี เที่ยงพุนวงศ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชพีครู:  

การวิเคราะหขามกลุมตัวอยางของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 และนิสิตนักศกึษาคร ู

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

 

5083344027 น.ส.ธิดารัตน ตันนิรัตร การเปรียบเทียบโปรแกรมการผลิตครู 4 ป และ 5 ป:  

การศกึษาวิจัยแบบพหุวิธี 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083347927 นางนฤมล จันทรสุขวงค การวิจัยและพัฒนาแผนกจิกรรมโครงงานที่ประยุกตใช

กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค ทักษะการทํางาน

กลุมและคุณภาพผลงานของนักเรียนช้ันประถมศกึษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083348527 น.ส.นวพร กาญจนศร ี การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตสุมรรถภาพบัณฑิตของนสิิต

บัณฑิตศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

  ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

 

5083453727 น.ส.นันทิน ี เครือจันทร การวิเคราะหบทบาทของผูเก่ียวของในระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวในสถานศกึษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

 

5083362227 นายพงศวัชร ฟองกันทา ปจจัยดานนักเรียนและครูทีส่งผลตอความตองการ

จําเปนในการพฒันาคณุภาพนักเรียน:  การวิเคราะหพหุ

ระดับ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083370227 นายพิรุนเทพ เพชรบรุ ี การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อ

เปนหลักเทียบการปฏิบัติงานทางวิชาชพีครู 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

 

5083304927 น.ส.ภัทรภร แสงไชย การวิเคราะหผลของปฏิสมัพันธระหวางวิธีการสอนแบบ

อิงทฤษฎีสามศรกับรูปแบบการแกปญหาทีม่ีตอ

ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค  และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่ 3 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  รศ.ดร.ทิศนา 

แขมมณี 

 

5083376027 น.ส.ภาวิณี ทุงไธสง ปจจัยดานความสามารถทางการคดิเชาวนปญญาและจิต

พิสัยทีส่งผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

  รศ.ดร.ทิศนา 

แขมมณี 

 

5083381127 น.ส.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย โมเดลเชงิสาเหตุและผลของความคดิสรางสรรคของ

นักเรียนมัธยมศึกาษตอนตนโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล  

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.สุชาดา 

 บวรกิตวิงศ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

  ดร.กาญจนา 

วัธนสุนทร 

 

5083454327 นายยรรยงค ณ บางชาง ผลการใชวิธีการเอม็ทีในการเสริมสรางพฤติกรรมการ

ประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของนักเรียน

ประถมศึกษาปที ่4-6 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

 

5083387027 น.ส.ยุวรี ผลพันธิน การวิเคราะหสภาพและแนวทางในการสงเสรมิความ

รับผิดชอบของนกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา

ที่มีการปฏิบัติที่ด ี

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  ดร.ฉัตรชนก 

สายสุวรรณ 

 

5083395027 นายวรวัฒน ชาญนรา การวิเคราะหตัวบงชี้การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของนกัเรียนในระดบัมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  รศ.ดร.เชาวเลิศ 

เลิศชโลฬาร 

 

5083396627 น.ส.วรางคนาง ชูแกว การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของคานิยมและพฤติกรรม

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียน

มัธยมศึกษา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  ดร.ปรียานุช 

พิบูลสราวุธ 

 

5083399527 นายวัชรพันธ ผาสุก ดุลยพินิจเชิงจริยธรรมทีส่งผลตอการฝาฝนระเบียบวินัย

ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  ดร.ไพรัช 

สูแสนสุข 

 

5083400427 น.ส.วิชญา ผิวคาํ กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดจิตต

ปญญาศกึษาอุดมศกึษาบูรณาการ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  ผศ.ดร.จุมพล 

พูลภัทรชีวิน 

 

5083401027 น.ส.วิริยา ศรีวิเชียร การพัฒนาคูมือสงเสรมิคุณธรรมในโรงเรียน:  บทเรียนรู

จากโรงเรียนทีม่ีการปฏิบัติดี 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  ดร.ไพรัช 

สูแสนสุข 

 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

5083404027 น.ส.ศนิชา ภาวโน การศกึษาความกาวหนาของโรงเรียนวิทยาศาสตรใน

ประเทศไทยตามวงจรชีวิตองคการ : กรณีศึกษาเชิง

ประวัติศาสตร 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  ดร.คมศร 

วงษรักษา 

 

5083408527 น.ส.ศศิวิมล จุลศลิป การพัฒนารูปแบบการมสีวนรวมของชุมชนในการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชจัดการศึกษาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน:  การ

ประยุกตใชกระบวนการเอไอซ ี

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  ดร.ปรียานุช 

พิบูลสราวุธ 

 

5083455027 น.ส.สิรนาฏ ผางสระนอย ปจจัยที่สงผลตอการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิต

สาขาการศึกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สชีุวะ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  ดร.ดิเรก 

พรสมีา 

 

5083424527 น.ส.สุภาวด ี คํานาดี การวิจัยและพัฒนากระบวนการกํากับตนเองสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือพฒันาการรับรู  

ความสามารถของตนเอง  เจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที ่2 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  รศ.ดร.ทิศนา 

แขมมณี 

 

5083433127 นายอกนิษฐ จันทรสุขวงศ การวิเคราะหการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีม่ี

พัฒนาการดเีลิศในมาตรฐานดานการคิด:การศึกษาขาม

กรณ ี

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ดร.เพชรา 

พิพัฒนสันติกุล 

 

5083435427 น.ส.อรจริา ธรรมไชยางกรู การศกึษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาระหวางโรงเรียนทีผ่านและไมผาน

การประเมินในรอบที ่2: พหุกรณศึีกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  ดร.เพชรา 

พิพัฒนสันติกุล 

 

5083803727 น.ส.กรรณกิาร ศรีวารีรัตน อิทธิพลของวิธีสอนแบบกํากับตนเองและคะแนนเฉลี่ย

สะสมที่มีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรและ

ลักษณะพื้นฐานความเปนนักวิจัยของนกัเรียน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

  ดร.พิศสมัย 

อรทัย 

 

5083801427 น.ส.กรวรรณ แสงไชย แนวคิด คานิยม และการปฏิบัติของครผููสรางวงดนตรี

ลูกทุง:  กรณีศกึษาโรงเรียนที่ไดรบัรางวัลวงดนตรลูีกทุง

ดีเดน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  ดร.ศภุชัย 

จันทรสุวรรณ 

 

5083806627 น.ส.กุสุมา สารด ี โมเดลเชงิสาเหตุของคณุภาพชีวิตของครู รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ดร.ดิเรก 

พรสมีา 

 

5083811727 น.ส.จุฑารัตน อบเชยเทศ การวิเคราะหความเหมาะสมของแบบเรียนวิชาเคมี

ในชวงช้ันที่ 4 โดยใชการวิจัยแบบเรียน 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ดร.ศรสีมร 

พุมสะอาด 

 

5083816927 นายชุติวัฒน สุวัตถิพงศ โมเดลเชงิสาเหตุและผลของความสามารถดานคอมพิ

เตอรของตนเองที่มีตอผลสัมฤทธทางคอมพิวเตอร 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  ดร.บญุเรียง 

เนียมหอม 

 

5083819827 น.ส.ทัศนีย นิลสงูเนิน โมเดลตัวแปรสงผานหรือตัวแปรกํากับของลักษณะงาน

และรปูแบบชีวิต ในการอธิบายอทิธิพลของระดบั

การศกึษาที่มีตอระดับสุขภาพตามการรายงานตนเอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

  ดร.พิศสมัย 

อรทัย 

 

5083820327 นายธนากร จันทนากร การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของการ

บรหิารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอง

ภาษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  รศ.ดร.อมรชัย 

ตันติเมธ 

 

5083825527 น.ส.นภเกตน นิลธวัช การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนเพื่อการ

แกปญหาความกาวราวของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน

ในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสํานักบรหิารงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร: พหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  รศ.พเยาว 

ยินดีสุข 

 

5083827827 น.ส.นันทิพร จิตยุติ ผลของเทคนคิการชี้แนะเพื่อเปนนักคดิที่มีตอ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธทางการ

เรียนของนกัเรียนประถมศกึษาปที่ 6 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

  ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

 

5083828427 น.ส.นุชนาถ วงศจําปา การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน

ในระดับอุดมศกึษา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  รศ.ดร.พมิพันธ 

เดชะคุปต 

 

5083837027 น.ส.พรรณทพิา บัวคํา การวิเคราะหประสิทธิภาพการใหบริการหองสมุด

มหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะหวางกรอบขอมลู 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

 

5083838727 น.ส.พรรณกิา สุวรรณอําไพ การวิเคราะหกระบวนการสงเสรมิพฤติกรรมการมสีวน

รวมในการอนรุักษส่ิงแวดลอมของนักเรียน : กรณีศกึษา

การปฏิบัติที่ดีที่สุดดานการจัดการสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนระดับมัธยมศกึษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  ดร.อรทัย 

มูลคํา 

 

5083840927 นางพัชรินทร เอื้ออิฐผล การประยุกตใชเทคนิคแผนที่ผลลัพธเพื่อการพฒันา

ความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูระดบัประถมศึกษา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  รศ.ดร.วชิราภรณ 

อัจฉริยโกศล 

 

5083842127 นายพีรยุทธ ภักดีเจรญิ โมเดลเชงิสาเหตุและผลของความเบือ่หนายของครูใน

กรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  ดร.สมศักดิ ์

ดลประสทิธ์ิ 

 

5083843827 น.ส.มะลิวัลย ปทมะ การพัฒนาเจตคติและความสามารถทางนาฏศิลปไทย

ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนคิแมแบบ

ผสมผสาน: การวิจัยเชิงทดลองอนุกรมเวลา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

  ดร.สริิชัยชาญ 

ฟกจํารญู 

 

5083845027 น.ส.ลัดดาวัลย ประกอบเพ็ชร ผลและความคงทนของการพฒันาคุณธรรมโดยการสอน

แบบบรูณาการเนนสอดแทรกคณุธรรมดวยการนันทึก

ไดอารี่ ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

  รศ.พเยาว 

ยินดีสุข 

 

5083846727 น.ส.วรินทร วีระศลิป การวิเคราะหคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของครูพี่เลี้ยงเด็ก

อนุบาล: พหุกรณศึีกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ผศ.ดร.บุษบง 

ตันติวงศ 

 

5083849627 น.ส.วิภาดา เอื้อด ี กระบวนการและผลของการจัดชั้นเรียนแบบรวมช้ัน : 

การวิจัยพหุกรณ ี

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  รศ.ดร.สุนีย 

เหมะประสทิธ์ิ 

 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

5083854727 น.ส.ศุภมาส เจือกโวน ปจจัยที่สงผลตอการเลือกอาชีพนักวิทยาศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา ตอนปลาย 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  ดร.นงนุช 

ชาญปริยวาทีวงศ 

 

5083855327 นายเศรษฐวิชญ ชโนวรรณ การวิเคราะหแบบแผนความคิดของครเูกี่ยวกับการวิจัย

ในช้ันเรียนดวยวิธีวิทยาคิว 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

  ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

 

5083856027 น.ส.สมฤทัย คงงาม รูปแบบการชี้แนะของรุนพีเ่ก่ียวกบัการจัดกจิกรรม

พัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะหพหหุ

เทศะกรณีโครงการคายอาสา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ศ.ดร.วัลลภา 

เทพหัสดิน  ณ อยุธยา 

 

5083857627 นายสันต สุวทันพรกูล การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูบรูณาการ

สาระทองถ่ินโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานเพือ่พัฒนา

ทักษะชีวิตสําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

  ดร.เบญจลักษณ 

นํ้าฟา 

 

5083861027 น.ส.สุดาพรรณ บินนอก โมเดลเชงิสาเหตุของจิตอาสาของนิสิตระดับปรญิญาตรี

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ดร.ศจีมาศ 

ขวัญเมือง 

 

5083864027 น.ส.สุปราณ ี บุระ การพัฒนาตัวบงชี้คณุลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

  ผศ.ดร.ดารณี 

ศักดิ์ศิริผล 

 

5083865627 น.ส.พัชริษฏา วัฒนรังสรรค เสนทางสูความสําเร็จของผูมีความสามารถทางการ

เขียน:  การศกึษาขามกรณ ี

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

  รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

 

5083867927 น.ส.สุราณีย ปาจารย การวิจัยและพัฒนากระบวนการมสีวนรวมของ

ผูปกครองในการปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน

ในระดับประถมศึกษาปที ่1 :การประยุกตใช

กระบวนการแผนที่ผลลพัธ 

รศ.ดร.สิรพิันธ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

 

5083808927 น.ส.อาจารีย ไชยสิทธ์ินุชิต ปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอตางประเทศ:การ

วิเคราะหจําแนก 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

  รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

 

5083871327 น.ส.อุษณี ลลิตผสาน การวิจัยและพัฒนาแบบฝกทกัษะการตัดสินใจ  ที่มผีล

ตอประสิทธิภาพการบรหิารเวลา  และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักรเยนช้ันมัธยมศึกาษตอนปลาย : 

การประยุกตใชทฤษฎีเกม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

  รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

 

518 42217 27 น.ส.เดนดาว ชลวิทย การพัฒนากลยุทธทางเลือกเพ่ือเสริมสรางความสามารถ

ในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียนของคร ู

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.สรอยสน 

สกลรักษ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 42223 27 น.ส.ถมรัตน ศิริภาพ อิทธิพลของพฤติกรรมครูดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล

และสุขภาวะของครทูี่มีตอสุขภาวะของนักเรียน:  โมเดล

การปรับและการสงผานพหุระดับ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 42435 27 น.ส.เพ็ญภัคร พื้นผา การพัฒนาโมเดลมลูคาเพิม่พหรุะดับเพื่อการวัด

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

Assist Prof Dr.Jose 

Felipe Martinez 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

- ผศ.ดร.สุชีรา 

มะหเิมือง 

518 42601 27 นายสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร วิธีการประมาณคาแบบเบสสําหรับการวิเคราะหขอมูล

พหุระดบัที่ตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด:  

การศกึษาสถานการณจําลองแบบมอนติคารโลจาก

ขอมูลจริง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

Prof. Eiji Muraki รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 42682 27 น.ส.เสาวรส ย่ิงวรรณะ บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุม และในตนที่

เปนตัวแปรสงผานระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกบั

ความผูกพันตอองคการของครู: การวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสรางพหุระดับ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 42699 27 พันโทหญิงอภิญญา อินทรรัตน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสรมิสรางความสามารถ

ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การ

ประยุกตใชการวิเคราะหเรื่องเลาจากประสบการณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

พลเรือโทหญงิ ดร. 

สุภัทรา เอือ้วงศ 

518 44569 27 น.ส.กาญจนา ตระกลูวรกลุ การวิจัยและพัฒนาทักษะการสบืคนสารสนเทศสําหรบั

นักเรียนระดับประถมศึกษาตามแนวคดิเอ็มพาวเวอริ่ง 

เอท 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 44575 27 นายเกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ การทดลองวัดผลโคงพัฒนาการแบบมีตวัแปรแฝงในการ

พัฒนาทักษะการคิดวิพากษแบบบูรณาการของครูและ

นักเรียน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

518 44735 27 นายทักษ ทองภูเบศร บทบาทการสงผานของเครือขายโรงเรียนและชมุชนใน

การสงเสรมิความสําเร็จของชุมชนแหงการปฏิบัติดาน

การอนุรกัษสิง่แวดลอม: การวิจัยเนนการวิเคราะห

เครือขายทางสังคม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรอืงตระกูล 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

518 44821 27 น.ส.ปวีณา คําพุกกะ โมเดลเชงิสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนสิิต

นักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณของกลุมเปนตัวแปร

สงผาน: การวิจัยเชงิศกึษาเปรียบเทียบ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

518 44896 27 นายภูษิต วงศหลอสายชล การวิจัยและพัฒนาคูมอืกลยทุธการเรียนรูแบบกํากับ

ตนเองในบริบทการเรียนออนไลนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ปยวรรณ 

วิเศษสุวรรณภูม ิ

รศ.ดร.สุกร ี

รอดโพธ์ิทอง 

518 45123 27 น.ส.ลําพอง กลมกลู อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคดิตอประสทิธิภาพการ

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 45130 27 น.ส.วิไลวรรณ ศรีสงคราม การพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องการลอกเลียน

วรรณกรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีบนพ้ืนฐาน

ผลการวิจัยสํารวจและการวิเคราะหเอกสาร 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 33113 27 นายคูบุญ ศกุนตนาค ผลของความสอดคลองระหวางแบบการเรียนกบัแบบ

การสอนที่มีตอความสุขในการเรียนรูของนักเรียน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

518 33280 27 น.ส.ณฐัภรณ นรพงษ การวิเคราะหเปรียบเทยีบโมเดลประยุกตและโมเดล

บูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบรบิทสังคมไทย 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาส ี

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

518 33360 27 น.ส.ธันยา เฉลิมวรบุตร การศกึษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียน

ประถมศึกษา: พหุกรณ ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 33377 27 นายธานี เครืออยู การวิเคราะหเปรียบเทยีบหนังสือเรียนคณิตศาสตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศ

สิงคโปรโดยใชการวิจัยหนงัสือเรียน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

518 33492 27 นายปฐมพงษ ทะแสง การศกึษาปจจัยจําแนกระดบัความเต็มใจในการเรียนรู

ของคร ู

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 33514 27 น.ส.ปรารถนา พลอภิชาติ โมเดลเชงิสาเหตุของความลงัเลใจในการเลือกประกอบ

อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ใน

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

518 33623 27 น.ส.พิทยรัฐ ควรหา การวิเคราะหพหุตัวแปรในการทดลองแบบสี่กลุมของ

โซโลมอนเพื่อศึกษาผลของการใชเทคนคิการจบัคูรวมคดิ

ในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและ

ทักษะทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปที ่5 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

518 33858 27 น.ส.วไลกรณ แกวคํา การวิเคราะหความเชื่ออํานาจในตน การรบัรู

ความสามารถของตน และการเห็นคุณคาในตนเองตาม

โมเดลวงจรวิชาชีพครู: การวิจัยผสานวิธี 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 33921 27 น.ส.ศรีประภา เหลาโชคชัยกุล การพัฒนาตัวบงชี้ความอยูดีมีสุขของนักเรียนในระดบั

มัธยมศึกษาตอนตน: การวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสรางกลุมพห ุ

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.ณฐัภรณ 

หลาวทอง 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

518 34028 27 วาที่ รต..สาณุรักษ ฟองวาริน การวิเคราะหผลของการเลือกหนงัสือเรียนที่มีตอการ

จัดการเรียนรูของครโูดยใชวีวิจัยแบบผสม 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 34114 27 นายสุรศกัดิ ์ เกาเอี้ยน การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการออกแบบแบบสอบถาม

อิเลก็ทรอนิกสเพื่อความเต็มใจในการตอบและอัตราการ

ตอบกลบั 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 34137 27 น.ส.เสาวนีย แสนคํา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพือ่พัฒนาทักษะ

การคดิอยางมีวิจารณญาณของนกัเรียนประถมศกึษาปที ่

5 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 34150 27 น.ส.หนึ่งฤทัย มะลาไวย การพัฒนาดมเดลเชิงสาเหตุและผลของการเห็นคุณคาใน

ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 34195 27 นายอภิชา อารุณโรจน อิทธิพลของคณุลักษณะผูเรียนและการจัดการเรียนการ

สอนที่มีตอการคิดข้ันสงูทีส่งผานการคดิขั้นตน: การ

วิเคราะหอภิมาน 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   อ.ดร.วรรณ ี

เจตจํานงนุช 

518 34355 27 นายอภิชาติ. คําบุญเรือง ผลของการจัดการเรียนการสอนทีม่ีตอความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน: การวิเคราะหอภิมานขามวัฒนธรรม 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 34310 27 น.ส.อุษณี สรางนานอก ปจจัยที่เปนสาเหตุและผลของการเรียนรูตามอัธยมศัย

ของคร ู

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 38050 27 น.ส.ชยากร นรินทรหงษทอง ผลของการใชชุดกิจกรรมพฒันาผูเรียนที่มีตอทกัษะ

สังคมและพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่2 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 33297 27 น.ส.ดาวใจ ประกอบทรัพย การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาระดับสํานึกความเปนไทย

ของนักเรียนและรูปแบบกจิกรรมปลูกฝงสํานึกความเปน

ไทยของโรงเรียนประถมศกึษาในกรงุเทพมหานคร 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

518 38101 27 นายธีรวัฒน ฟูม ี การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลของการใชหนังสือ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนกัเรียนในโรงเรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และ

ตํ่า: การวิจัยแบบผสมโดยใชการออกแบบแบบสามเสา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 38118 27 นายธีรวัฒน เลื่อนฤทธ์ิ ตัวบงช้ีการปฏิบัตงิานคัดสรรตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

518 38130 27 น.ส.ศิกษณยี วิโสจสงคราม การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีตอองคการของบุคลากรสายสนบัสนุน คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

518 38199 27 น.ส.พรศริ ิ บรรจงประเสริฐ การสงเสรมิและพัฒนาทกัษะทางสังคมของเด็กออทสิติก

ดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมสีวนรวมใน

โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนรวม: พหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

  รศ.ดร.จิตตินันท 

บุญสถิรกลุ 

ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 38210 27 น.ส.พัชริกา ปนลน การศกึษาแนวโนมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและ

แผนกลยทุธองคกรวิชาชพีครูของประเทศไทยโดยใช

เทคนิคอีดีเอฟอาร 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ผศ.ดร.จุมพล 

พูลภัทรชีวิน 

518 38262 27 น.ส.ภรณ ี ปานจันทร การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหผลกระทบไขวเพื่อ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลทางลบในหลกัสูตรที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนสือ่ในโรงเรียนสงักัดสํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในกรงุเทพมหานคร 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 38279 27 นายภาณุพงศ อนันตชัยพัทธนา การวิเคราะหเสนทางแหงความสําเร็จของครูพิการ: พหุ

กรณีศึกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

518 38307 27 น.ส.มาริษา ชวยปู การวิเคราะหเปรียบเทยีบแนวคิดการจัดการเรียนการ

สอนและลักษณะหนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดบัช้ัน

ประถมศึกษาระหวางกอนและหลังการปฏิรปูการศึกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 38313 27 น.ส.มินตรา สิงหนาค อิทธิพลของกระบวนการครอบครัวและตัวแปรสงผานที่

มีผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

518 38342 27 น.ส.รพีภัทร รักสลาม การวิจัยกรณีศกึษากิจกรรมคายคณิตศาสตรสญัจรของ

นิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 38365 27 น.ส.ลําพูน หามฤทธ์ิ การวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับความสามารถ

ทางการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร: 

การวิเคราะหโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหลั่น 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

518 38388 27 น.ส.วันด ี สมมิตร ผลกระทบของการสอบระดบัชาติที่มีตอพฤติกรรมการ

สอนของครูในเขตกรงุเทพมหานคร: การวิจัยแบบผสม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล วอง

วาณิช 

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

518 38422 27 นายศรีนอย ลาวัง การวิเคราะหกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอนของครูโดยใชเทคนิคการสืบสอบแบบช่ืนชม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 38445 27 นางศุภพร สุขะตุงคะ พหุกรณศึีกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝายวิจัย

ระหวางมหาวิทยาลัยที่เปนและไมเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

518 38468 27 น.ส.สายฝน วังสระ การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมสีเ่อช เพื่อพฒันาภาวะผูนํา

ของนักเรียน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

518 38474 27 นายสําเนียง จุลเสริม การใชการทดลองแบบอนกุรมเวลาเพื่อศึกษาผลของการ

ใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมในการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะทาง

สังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

518 38525 27 น.ส.อนุรักษ วงศแกว การวิเคราะหพฤตกิรรมของครูในการใชหนังสือเรียน

และผลทีเ่กิดข้ึนกับพฤติกรรมผูเรียน: การวิจัยแบบผสม 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

518 38577 27 นายอัฐพล อินตะเสนา การศกึษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะของ

ขาราชการคร ูสงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของคร ู

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

528 42391 27 น.ส.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย การวิจัยและพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพฒันาการแกปญหา

เชิงสรางสรรคของนักศึกษาปริญญาตร ี

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ดร.จํารัส 

นองมาก 

528 42413 27 น.ส.ยุวรี ผลพันธิน บทบาทการส งผานของความเช่ือในประสิทธิภาพของ

ตน ความเหนื่อยหนาย และความพึงพอใจงาน ในโมเดล

ผลการปฏิบัติงานของคร ู

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.กญัจนา 

ลนิทรัตนศิรกิลุ 

528 42705 27 น.ส.อัจศรา ประเสริฐสิน การวิจัยและพัฒนาความมุงมั่นแนวแนกับการวิจัยของ

ครูโดยใชเทคนิคการเสริมพลัง 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.กญัจนา 

ลินทรัตนศริิกลุ 

528 42757 27 นายอิทธิพัทธ สุวทันพรกูล การนําเสนอกลยุทธทางเลือกการบริหารจัดการ

สถานศกึษาเพื่อพฒันาทักษะชีวิตของนักเรียนตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัด

การศกึษาเพื่ออาชพีโดยใชกระบวนการจัดการความรู 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ดร.ชญาพิมพ 

อุสาโห 

ดร.เบญจลักษณ 

นํ้าฟา 

528 33028 27 นายกนิษฐ ศรีเคลือบ หลักเกณฑการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกล

ยุทธการขับเคลื่อนทีพ่ึงประสงค: การวิจัยแบบพหุวิธี 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

528 33281 27 น.ส.ชลธิศ โลศิร ิ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของเอกลักษณของชาติและ

ความภูมิใจในชาติของเยาวชนไทย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

528 33361 27 น.ส.ญาดา นิลประดิษฐ การเปรียบเทียบกจิกรรมเสริมความเปนครูของนักศึกษา

ครูในมหาวิทยาลัยที่ตางกัน: การวิจัยแบบผสม 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

528 33384 27 น.ส.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล การวิเคราหการยอมรบัและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของครูหลังการประเมินความรูครูของ

กระทรวงศกึษาธิการ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

528 33435 27 นายณฐัพล แจงอักษร ความตองการและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก

ศึกษาตอสายอาชีวศึกษาของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3:  การวิเคราะหจําแนก 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

528 33740 27 น.ส.เบญญาภา วงศประยูร การวิเคราะหและเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนจากแบบการทบทวนบทเรียนที่ตางกันของนักเรียน

ประถมศึกษาปที ่6 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.สุพมิพ 

ศรีพันธุวรสกุล 

528 33997 27 น.ส.พิธพร นิโกบ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของความเขาใจในการอานที่

มีแรงจูงใจในการอานและความสามารถทางภาษาเปน

ตัวแปรสงผานของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

528 34029 27 นายพุฒิพัฒน ลีลาวัฒนะกุล การวิเคราะหระบบการสํารวจขอมูลขนาดใหญ

ระดับประเทศ: กรณศึีกษาโครงการตดิตามสภาวการณ

เด็ก 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

528 34180 27 น.ส.รานี วณชิยเศรษฐ การวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล

ความสัมพันธระหวางอาจารยกบันักศึกษาทีส่งผลตอเจต

คติตอวิชาชีพครูของนักศึกษาตางช้ันป: การวิเคราะห

บุคคลแบบขามชวงเวลา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

528 34413 27 น.ส.สโรชา หะรงัศร ี การใชการวิจัยแบบผสมวิธีเพื่อธิบายลกัษณะของ

สัมพันธภาพระหวางความเชื่อและพฤติกรรมการสอน

ของครูที่มีตอพฟติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

528 34728 27 น.ส.อัฉราพรรณ นิลเถ่ือน อิทธิพลของแบบการเรียน แบบการสอน และความ

สอดคลองของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่3 โดยมเีจตคติตอวิทยาศาสตรเปนตัว

แปรสงผาน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

528 34494 27 น.ส.สุจิตรา วันทอง การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ

วิจัยเปนฐานเพื่อพฒันาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยของนักเรียน 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(528 34167 27) นายรัตนพงศ ตุมพสุวรรณ การวิเคราะหมมุมองของครูในการจัดการเรียนการสอน

เด็กไรสัญชาติในโรงเรียน: การวิจัยเชงิผสม 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(528 34568 27) น.ส.สุพรรณิการ กงภูธร แหลงการรับรูความสามารถของตนเองทีม่ีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานความเชื่อในความสามารถ

ของตนเอง:  การเปรียบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุคูแขงสอง

โมเดล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

(528 33550 27) นายธนดล ย้ิมถนอม การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของพฤติกรรมรบัผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

(528 38016 27) น.ส.กณิการ เกื้อรุง การพัฒนาคณุลักษณะความใฝรู ความคดิสรางสรรค 

และการคิดอยางมีวิจารณญาณของนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนโดยใชแนวคิดวงจรใฝรู: การ

วิเคราะหตัวแปรพหุนาม 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(528 38080 27) น.ส.กานตฤทัย ชลวิทย การวิเคราะหมมุมองของผูเก่ียวของเกี่ยวกับนโยบายการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(528 38102 27) น.ส.กุลรต ี พันธุแฉลม การวิเคราะหมมุมองของผูเก่ียวของเกี่ยวกับน รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.อรุณศร ี

อนันตรศิริชยั 

(528 38125 27) นางขวัญจิรา อินทรเอ่ียม การพัฒนาการรักความเปนไทยของนักเรียน

ประถมศึกษาปที ่6: การทดลองแบบสี่กลุมของโซโลมอน

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

(528 38131 27) น.ส.จตุพร เจาทรัพย โมเดลเชงิสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียน

อาชีวศึกษา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(528 38211 27) น.ส.ชลธิดา ดวงงามย่ิง การพัฒนาโมเดลเชงิสเหตุของการคิดอภิมานของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   รศ.ดร.ทวีวัฒน 

ปตยานนท 

(528 38257 27) นายฐาปณฐั อุดมศร ี การวิเคราะหผลลัพธและผลกระทบของกระบวนการ

เสริมพลังอํานาจครู: การวิจัยแบบผสม 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วิชุดา 

กิจธรธรรม 

(528 38286 27) น.ส.ดวงพร ของเกี่ยวพันธุ การประยุกตใชชุดกิจกรรมการคิดเพื่อพฒันา

ความสามารถในการคิดวารณญาณและความสามารถใน

การคดิแกปญหาของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 

5-6: การวิเคราะหตัวแปรพหุนาม 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(528 38350 27) น.ส.นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ ์ การวิเคราะหผลของกระบวนการแกปญหาเชงิ

สรางสรรคทีม่ีตอความสามารถในการแกปญหาเชงิ

สรางสรรค ทักษะการทํางานกลุม และการเห็นคุณคาใน

ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน: การทดลอง

แบบอนุกรมเวลา 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(528 38372 27) น.ส.นุชจร ี ศรีเสวก การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูที่จะเรียนดวย

กิจกรรมตามกลยุทธการคิดอภิมานของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่5: การวิเคราะหตัวแปรพหุนาม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.วิชุดา 

กิจธรธรรม 

(528 38510 27) น.ส.พรรณราย ธนสัตยสถิตย การประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ของคร ูผูปกครอง และชุมชนในการลดพฤติกรรมที่เปน

ปญหาและสงเสริมทกัษะชีวิตของนักเรียนมัธยมศกึษา

ตอนตน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(528 38526 27) น.ส.พฤกษา ไสยกิจ กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรบันักเรียนผูมี

ความสามารถพเิศษ:  กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.ยุวด ี

นาคะผดงุรัตน 

(528 38561 27) น.ส.ภัทรวด ี วชิรธาดากุล การเปรียบเทียบวิธีการพฒันาครสููความเปนครูมืออาชีพ:

การวิเคราะหปฏิสัมพันธ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   รศ.ดร.สุพิมพ 

ศรีพันธุวรสกุล 

(528 38578 27) น.ส.มณีรัตน ปานจันทร ผลของนโยบายการใชแหลงการเรียนรูในชุมชนที่มีตอ

การรบัรูและพฤติกรรมของผูเกี่ยวของในการพฒันาการ

เรียนรูของนักเรียน: การวิจัยแบบผสม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   รศ.ดร.สุพิมพ 

ศรีพันธุวรสกุล 

(528 38606 27) น.ส.มัณฑนา ชูไกรไทย การพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 

2551 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(528 38612 27) น.ส.เยาวลักษณ หงสหริัญเรือง การวิเคราะหและนําผลแนวทางพฒันาคานิยมทาง

ภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน: การวิจัย

แบบผสม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(528 38641 27) น.ส.รัชนีวรรณ สมานมิตร การวิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูแบบคละช้ันของ

โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติดี: พหุกรี

ศึกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(528 38750 27) น.ส.ศิริพร ทองแกว การศกึษารปูแบบการดําเนินงานสหกจิศึกษาของคณะ

ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี: การวิจัยแบบผสม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

(528 38780 27) นายสพลกิตติ ์ สังขทิพย ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของครสูังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน: การ

ประยุกตใชโมเดลสมการโครงสราง 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   รศ.ดร.สุพิมพ 

ศรีพันธุวรสกุล 

(528 38876 27) น.ส.สิริวรรณ มีรอด ผลกระทบของนโยบายการขอตอใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพครูที่มีตอครูและนกัเรียน: การวิจัยแบบผสม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   รศ.ดร.สุพิมพ 

ศรีพันธุวรสกุล 

538 42180 27 นางฐิติพร กรัยวิเชียร การพัฒนามโนทัศนของครูดานการใชโปรไฟลนักเรียน

เพื่อการทําวิจัยโดยใชกระบวนการเรียนรูผานการ

สะทอนผล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

538 42260 27 น.ส.นันทรัตน คงคาเพชร การพัฒนาโมเดลการสงผานของสมรรถนะทางพหุ

วัฒนธรรมของนักเรียนบนพื้นฐานทฤษฎีและการปฏิบัติ

ที่ดี: การวิจัยขามวัฒนธรรมแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 42283 27 น.ส.บงกช วงศหลอสายชล กลยุทธการสรางความยึดมั่นผูกพันกบัโรงเรียนของ

นักเรียนจากผลการวิเคราะหเอสอีเอม็: การพฒันาและ

การนําไปปฏิบัต ิ

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ผศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

538 42523 27 นายเลิศพร อุดมพงษ โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะวิจัยผาน

การรูวิทยาศาสตรของครูและนกัเรียน: การวิจัยและ

พัฒนาแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 42530 27 น.ส.วรงคศร ี แสงบรรจง เครื่องมอืและโมเดลการวัดทีแพค-เอสของนสิตินักศึกษา

ครู: การพฒันาและวิเคราะหเปรียบเทียบโมเดลแขงขัน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สาโรช 

โศภีรักข 

538 42552 27 น.ส.วันด ี โคไพบูลย สมรรถนะไอซทีีของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน: โมเดล

สมการโครงสรางพหุระดับทีม่ีและไมมีการสงผานที่ถูก

กํากับ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.ใจทิพย 

ณ สงขลา 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 42649 27 น.ส.สวนีย วีระพันธุ การวิจัยและพัฒนากระบวนการกําหนดกลยุทธของครู

เพื่อพฒันาทักษะทีจ่ําเปนสําหรบัการไดรับการจางงาน

ของนักเรียนมัธยมศกึษาโดยใชสวอท (SWOT) 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 33012 27 น.ส.กชกร เกียรติศรศร ี การวิเคราะหองคประกอบ ระดับ และตัวแปรทีส่ัมพันธ

กับความยึดมั่นผูพันของคร ู

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 33173 27 น.ส.คุณีกร ศรีประดู การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะการสัมภาษณของ

นิสิตบัณฑติศึกษาโดยใชเทคนิคการสมัภาษณเชิง

พฤติกรรม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

538 33580 27 น.ส.ปทมา จันทรแกว การวิเคราะหคุณภาพงานวิจัยเพือ่เลื่อนวิทยฐานะของครู

ระดับชํานาญการพิเศษ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

538 33631 27 น.ส.ปุญญิศา ภูมิผล การวิเคราะหผลการพฒันากรอบความคิดการวิจัยใน

วิทยานิพนธทางการศึกษา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ 

538 33705 27 น.ส.พรรณวด ี ยืนยงคนาน การพัฒนาแบบวัดความตระหนักตอโลกของนักเรียน

มัธยมศึกษา: การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของการวัด

ตามตัวแปรเพศ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

ไพฑูรย สินลารัตน 

538 33757 27 น.ส.พิมพชนก สีหา การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการตอบ 

จํานวนระดับของมาตรประมาณคา และระดบัช้ันของ

นักเรียนที่สงผลตอความคงที่ในการตอบแบบสอบถาม:  

กรณีการสรางแบบสอบถามสําหรับนักเรียน

ประถมศึกษา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

538 33866 27 นายภานุพงษ วิยะบุญ การใชการวิเคราะหระบบกิจกรรมแบบปรบัปรุงเพื่อระบุ

ความขัดแยงภายในในการทํากิจกรรมทางวิชาการของ

ครู 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 33900 27 น.ส.เมทินี ยอดเสาวด ี การพัฒนาตัวบงชี้คณุลักษณะความเปนนกัวิจัยของ

นักเรียนมัธยมศึกษา:  การทดสอบความไมแปรเปลี่ยน

ของการวัดตามตัวแปรสังกัด 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

 แกมเกต ุ

   ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

538 33930 27 น.ส.ยุวดี พันธสุจริต การวิเคราะหโมเดลทางเลือกของความผกูพันกับ

โรงเรียนทีม่ีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการเรียนรู

แบบลุมลกึ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 34059 27 น.ส.ศรัญญารัตน คงอิ่ม โมเดลเชงิสาเหตุของความฉลาดทางจิตวิญญาณของ

นักเรียนโดยมีความฉลาดทางอารมณเปนตวัแปรสงผาน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ศ.กิตตคุิณ 

ประคอง ตันเสถียร 

538 34116 27 น.ส.ศิวธิดา ทรัพยเหมอืน ประสิทธิผลของปจจัยสี่ดานในการพฒันาคณุธรรม

จริยธรรมของนักเรียน:  การวิเคราะหอภิมาน 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

538 34315 96 น.ส.สุชาดา สวัสด ี การวิเคราะหแบบการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัการ

วิจัยตามการรับรูของอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   รศ.ดร.สุกัญญา 

โฆวิไลกูล 

(538 33837 27) น.ส.ภัทรภร เปรมปร ี การเปรียบเทียบรปูแบบการทดลองทีม่ีตอความใฝรูของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที ่5 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

(538 34219 27) น.ส.สุธาสิน ี ดวงโดด ผลของการประยุกตการวิจัยปฏิบัตกิารแบบมสีวนรวมที่

มีตอสมรรถนะครูในดานการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียน

เปนสาคัญ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(538 38126 27) น.ส.งามพันธุ ลัยศร ี การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินทักษะการ

จัดการเวลาและเทคนิคการจัดการเวลาสําหรบันักเรียน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.สกุัญญรัตน 

คงงาม 

(538 38149 27) น.ส.จริยาพร ทองด ี การวิเคราะหกระบวนการและปจจัยของการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตร: การวิจัยพหุกรณศึีกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

(538 38161 27) นางจิราพรรณ เรืองพุทธ การวิเคราะหกจิกรรมสงเสริมการมจีิตอาสาของนักเรียน

มัธยมศึกษา: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

(538 38184 27) น.ส.เฉลิมศร ี ชุติธรรมวงศ การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูเกี่ยวของในระบบ

การดูแลชวยเหลือนกัเรียน:  การวิจัยแบบผสมวิธี 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.สกุัญญรัตน 

คงงาม 

(538 38206 27) นางชุติมา ไชยสิทธ์ิ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของความรับผิดชอบตอสังคม

ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.กันตฤทัย 

คลังพหล 

(538 38229 27) นายโชคอนันต จึงเจรญิรัตน การวิเคราะหความเขาใจและการปฏิบัตงิานตามการรับรู

ของครูตามนโยบายการศกึษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

(538 38321 27) นายธนภณ บุญพลอย การวิเคราะหการรบัรูและศกัยภาพของครูในการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียนที่มุงสูมาตรฐานสากล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 38476 27) น.ส.พัทธนันท มากบุญ การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความจริงใจใน

การตอบแบบสอบถามทางอินเทอรเน็ตที่มีวิธีการแจงให

ทราบลวงหนา รูปแบบมาตรประมาณคา และสิง่ตอบ

แทนที่ตางกัน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.อรอุมา 

เจริญสุข 

(538 38504 27) น.ส.ปาจรีย รัตนานุสนธ์ิ การพัฒนาตัวบงชี้คณุลักษณะความเปนพลโลกของ

นักเรียนมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.อรอุมา 

เจริญสุข 

(538 38540 27) น.ส.พรทิพย พันตา การสงัเคราะหงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร:  การวิเคราะหอภิมาน และการวิเคราะห

กลุมแฝง 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ดร.ภิรดี 

วัชรสินธุ 

(538 38556 27) น.ส.พรพิมล พาราษฎร การวิเคราะหผลของกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นน

ผูเรียนเปนสาคัญที่มีตอความเขาใจ ประสบการณและ

เจตคตติอการเรียนรูของนกัเรียน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 38585 27) น.ส.พรรษประเวศ สัตตบุษยวรกลุ การสงัเคราะหขอมูลจากการสารวจและชีวิตจริงเพื่อระบุ

ปญหาและการแกไขการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(538 38659 27) นายพิรุณ ไพสนิท การวิจัยและพัฒนากลยุทธการวิจัยเพื่อยกระดับการรู

วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่3: การวิจัย

แบบผสม 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   รศ.ลัดดา 

ภูเกียรต ิ

(538 38671 27) น.ส.แพรวกมล ชาปะวัง การวิเคราะหความพึงพอใจของนสิตินักศึกษาทีม่ีตอ

ลักษณะการใหคาปรึกษาของอาจารยทีป่รกึษา

วิทยานิพนธโดยประยุกตใชโมเดลคาโน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.กันตฤทัย 

คลังพหล 

(538 38739 27) น.ส.เมธินี หนอคํา ปจจัยที่สงผลตอผลงานวิจัยของครูโดยมีคุณลกัษณะ

ความเปนนักวิจัยของครูเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(538 38797 27) นายวชิรวิทย ยางไชย การวิเคราะหภาพลกัษณของอาชีวศึกษาตามทัศนะของ

นักเรียน:  การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 38877 27) น.ส.วินิตา แกวเกื้อ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุความสุขของนกัเรียน: การ

วิเคราะหกลุมพห ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.กันตฤทัย 

คลังพหล 

(538 38934 27) นายศุภฤกษ รักชาติ การวิเคราะหความตองการจําเปนดานความเขาใจ

เกี่ยวกับอัตลักษณโรงเรียนและกระบวนการกําหนดอัต

ลักษณโรงเรียนของผูบริหารสถานศกึษา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ดร.สกุัญญรัตน 

คงงาม 

(538 38957 27) นายสถาพร สูสุข การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการกํากับตนเองดาน

ความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   รศ.ดร.ชมุพร 

ยงกิตติกุล 

(538 39047 27) นายสุรเดช อนันตสวัสดิ ์ โมเดลเชงิสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสงักัด

สํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 39082 27) น.ส.อัจฉราพร กลิ่นเกษร การวิเคราะหความพรอมของครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ

กาวสูประชาคมอาเซียน 

 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(538 39104 27) น.ส.อิสราภรณ ผิวขํา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาวะทางจิตของครูโดยมีความ

ขัดแยงระหวางงานกับครอบครัวเปนตวัแปรสงผาน 

 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ 

หลาวทอง 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

548 42146 27 นายธีรภัทร กุโลภาส อิทธิพลของภาวะผูนําที่แทจริงที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ

และความยึดมั่นผกูพันของครเูปนตัวแปรสงผานและ

ขนาดโรงเรียนเปนตัวแปรปรบั: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

548 42341 27 น.ส.มารยาท โยทองยศ การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของการรูสถิติของนิสิตนักศึกษาปรญิญาตรีที่มีภูมิ

หลงัเปนตัวแปรกํากบั: การเปรียบเทียบระหวาง PLS-

SEM และ CB-SEM 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

548 42421 27 น.ส.วิธัญญา วัณโณ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการทํางานกลุมของนสิิต

นักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและ

โปรแกรมเสริมสราง 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ชนิศา 

ตันติเฉลิม 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

548 42480 27 น.ส.สรียา โชติธรรม การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางการเรียนรูแบบ

ลุมลึกและความยึดมั่นผูกพันเพื่อความสําเร็จในการอาน

บทความวิจัยของนสิติระดบับัณฑิตศกึษา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวง 

ตรวิจิตรคณุ 

ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

548 42610 27 น.ส.อุษณี ลลิตผสาน การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสรางเสริม

ความใฝฝนในอาชีพของนสิิตนักศกึษาคร ู

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

548 33202 27 น.ส.จุฑามาศ แสงงาม การวิเคราะหความประสทิธิภาพของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนสองภาษาจากตัวแปรคดัสรร: การ

วิเคราะหลอมกรอบขอมลู 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

548 33357 27 ญาติกา เอกวัฒนพันธ การศกึษาการรูซึง้ของครมูัธยมศึกษาถึงความรูสกึของ

นักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

548 33420 27 น.ส.ณชิาภา จันทรเพ็ญ การพัฒนาตัวบงชี้และแบบวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรม

ของครู: การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของการวัดตาม

ภูมิหลงัของคร ู

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

จันทรเพ็ญ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

548 33581 27 น.ส.ธัญลักษณ ขวัญนิมิตร การพัฒนาตัวบงชี้ความสามารถในการฟนพลังของครู

โดยใชเทคนิคการสมัภาษณทางปญญา: การทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมหิลงัของคร ู

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

548 33632 27 นายนนทน ฤทธิเลิศ อิทธิพลของเปาหมายใฝสัมฤทธ์ิและตัวแปรสงผานทีม่ีตอ

กระบวนการเรียนรูเชิงลึกและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย: การวิเคราะหโมเดล

เชิงสาเหตุคูแขง 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

548 33661 27 น.ส.นวพร สุนันทลิกานนท การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนการสอนของครูตาม

แนวคิด 

โมเสค 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ดร.นลิน ี

ณ นคร 

548 33690 27 น.ส.นัยฬาจิต อบเหลือง การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสําหรบั

นักเรียนและการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของการวัด

ตามเชื้อชาติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

   พ.ต.อ.หญิง ผศ.ดร. 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

548 33930 27 น.ส.พวงผกา สุขวัฒนา การเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคตางกันสําหรบัการ

ถามคําถามที่ไวตอความรูสึกของวัยรุนตอนกลาง 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

   ดร.สงัวรณ 

งัดกระโทก 

548 33976 27 น.ส.พัชรีพร ไชยรักษ โมเดลเชงิสาเหตุของความสําเรจ็ในวิชาชีพครูที่มี

แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ การรบัรูความสามารถของตนเองใน

วิชาชีพและความผูกพันในวิชาชีพเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   พ.ต.อ.หญิง ผศ.ดร. 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

548 34043 27 น.ส.พิไลวรรณ พุมขจร ผลของความสอดคลองระหวางแบบการคิดของนักเรียน 

แบบการเรียนของนกัเรียน และแบบการสอนของครูที่มี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.โชตกิา 

ภาษีผล 

   ดร.นลิน ี

ณ นคร 

548 34450 27 นายสุกิจ ทวีศักดิ ์ การพัฒนาคูมือเสรมิสรางแรงจงูใจสําหรับนกัเรียนมัธยม

ศึกษาที่ขาดแรงจงูใจ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

548 34771 27 น.ส.อุษณีย รองพินจิ การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการคงอยูในงานอาชีพครู

ผานความยึดมั่นผูกพันกับงาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   พ.ต.อ.หญิง ผศ.ดร. 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

548 34874 27 น.ส.ปรวรรณ อํ่าชวย การวิจัยและพัฒนากิจกรรมทีส่งเสริมทกัษะการวิพากษ

งานวิจัยในช้ันเรียนของนสิิตครโูดยใชแนวคิดการ

พิจารณางานโดยเพื่อนอยางมปีฏิสัมพันธ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.นลิน ี

ณ นคร 

548 34880 27 น.ส.พักตรวิภา หนอสุวรรณ การพัฒนาตัวบงชี้ความกลาหาญทางจริยธรรมของคร:ู 

การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลงั

ของคร ู

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   พ.ต.อ.หญิง ผศ.ดร.

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

(548 38018 27) น.ส.กมลชนก ชํานาญ การพัฒนาแบบวัดและการวิเคราะหระดับความสามารถ

วัฒนธรรมของคร ู

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.นิภาพร 

กุลสมบรูณ 

(548 38185 27) นายณฐัดนัย บุตรพลับ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของครูและ

นักเรียนในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในช้ันเรียน

ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน: กรณีศึกษา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(548 38191 27) นายณฐัดนัย ประภัสโรทัย การศกึษาทักษะการเรียนเพ่ือการเรียนรูของนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(548 38207 27) น.ส.ณฐัธิดา ดําริห การวิเคราะหและเปรียบเทียบประเภทและเหตผุลของ

การเรียนเสรมิของนักเรียนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร: 

การวิจัยผสมวิธี 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(548 38448 27) น.ส.เมทินี รําพึงสุข ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน

เพื่อพฒันาอัตลกัษณรวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.คมศร 

วงษรักษา 

(548 38534 27) น.ส.วราล ี ฉิมทองด ี โมเดลเชงิสาเหตุของความเปนนวัตกรรมของผลงานครูที่

มีความคิดสรางสรรคเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(548 38689 27) นายสุรเกียรต ิ ธาดาวัฒนาวิทย การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของการรูเทาทันสื่อและ

สารสนเทศของนักเรียนประถมศกึษาตอนปลาย: การ

วิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนระหวางสงักัด 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.นิภาพร 

กุลสมบรูณ 

(548 38798 27) นายอาทิตย อินตะแกว ประเภทของความเงียบและตัวแปรอธิบายความเงียบ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ: การ

พัฒนาทฤษีฐานรากจากการวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.นิภาพร 

กุลสมบรูณ 

(548 38810 27) นายเอกชัย วิเศษศรี โมเดลเชงิสาเหตุของทกัษะการสะทอนคิดและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มกีารสอนแบบสะทอนคิด

ของครูเปนตัวแปรปรบั: การวิจัยเชิงทดลอง 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

558 42015 27 นายกนิษฐ ศรีเคลือบ การพัฒนาโมเดลการเสรมิสรางบรรยากาศการเรียนรูที่มี

ประสิทธิผล: การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห

เอ็มเอ็มเอสอเีอ็ม 

รศ.ดร.ศริิเดช 

สุชีวะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.พจน 

สะเพียรชัย 

558 42101 27 นายณฐัพล แจงอักษร อิทธิพลของพัฒนาการการรบัรูความสามารถของตนเอง

ที่มีตอพฒันาการแรงจูงใจในการเปนครูของนักศึกษาครู: 

การวิเคราะหโมเดลโคงพฒันาการแฝงเชิงสาเหตุทีม่ีตัว

แปรเหลือ่มเวลาไขว 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 42199 27 น.ส.เพียรกจิ นิมิตรด ี การสงเสรมิปจจัยและกระบวนการทีเ่อ้ือตอการรวมมือ

รวมพลงัของครมูัธยมศกึษา: พหุกรณศึีกษา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

อ.ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

558 42720 27 นายสุรศกัดิ ์ เกาเอี้ยน การวิเคราะหเงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อ

สงเสริมความยึดมั่นผูกมั่นกับการวิจัยของครูดวยโมเดล

พื้นผิวการตอบสนองและการวิเคราะหคอนจอยท 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

558 42737 27 นายศุภฤกษ รักชาติ การพัฒนากลทุธเพื่อสงเสริมเครือขายการวิจัยทาง

การศกึษาของสถาบันอุดมศึกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม ภิรมย

สมบัติ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 42256 27 น.ส.ศุภมาส ชุมแกว อิทธิพลเชงิสาเหตุของการรูเรื่อนการประเมินของคร:ู 

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหรุะดับที่มี

สมรรถนะการประเมินของผูบริหารเปนตัวแปรปรบั 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

558 33020 27 น.ส.กมลวรรณ พลับจีน การวิเคราะหกลุมแฝงอัตลักษณเชิงวิชาชีพคร ู รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   อ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 33117 27 น.ส.ทิพวรรณ ภัทรนุสรณ อิทธิพลของการเสริมพลังอํานาจครทูี่มีตอผลผลิตของ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผานสมรรถนะการวิจัย

ปฏิบัตกิารในชั้นเรียน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

558 33130 27 น.ส.ธมลธร เห็นประเสริฐ การวิเคราะหวิธีการเรียนรูของนักเรียนและแนวการสอน

ของครูวิทยาศาสตรตามการรับรูของนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   รศ.ดร.พมิพันธ 

เดชะคุปต 

558 33255 27 นายไผ วสยางกูร กระบวนการและผลของการศกึษาบทเรียนที่มีตอการ

เรียนรูของครู: การวิเคราะหเครือขายทางสังคม 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   รศ.ลัดดา 

ภูเกียรต ิ

558 33370 27 น.ส.ไพวรัญ รัตนพันธ โมเดลเชงิสาเหตุของพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู

ของครู: การวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สุชาดา 

บวรกิติวงศ 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

558 33518 27 น.ส.สุริชา ฐานวิสัย อิทธิพลของการนิยมความสมบูรณแบบและการนบัสนุ

นของอาจารยที่ปรึกษาสงผลตอความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยมพีหุตัวแปร

สงผาน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.อรอุมา 

เจริญสุข 

558 33547 27 น.ส.หทัยทิพย สีสวน ความสัมพันธเชิงสาเหตรุะหวางคณุภาพของ

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชพีกับความยึดมั่น

ผูกพันในการทํางานของนิสิตครูโดยมีความเชื่อใน

ความสามารถของตนเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   อ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 34021 27 น.ส.นัฐพร เกียรตบิัณฑิตกลุ ผลของหลักสูตรผลิตครูที่มีตอความรูดานการออกแบบ

การเรียนการสอนโดยมีการรับรูความสามารถแหงตน

และความรูตามกรอบทีแพคของนักศกึษาครูเปนตัวแปร

สงผาน: โมเดลพหุมิติตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

558 34130 27 น.ส.พจนา อาภานุรักษ บทบาทการสงผานของความรวมมือของครูในการศึกษา

ปจจัยเชิงสาเหตทุี่มีตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานใน

ช้ันเรียนของคร ู

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

558 34291 27 น.ส.วรัญญา แดงสนิท ความสัมพันธเชิงสาเหตรุะหวางทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยมีความ

ยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวแปรสงผาน: การทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   อ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

558 34394 27 น.ส.สรวีย ศิริพิลา ผลของการใชแทบ็เล็ตในชั้นเรียนทีม่ีตอพฤติกรรมของ

ครูและนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

558 38570 27 น.ส.ทิพอาภา กลิ่นคาํหอม โมเดลเชงิสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันของนกัเรียนและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดจากอทิธิพลของคร ู

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

 เรืองตระกลู 

   ดร.รุงนภา 

ตั้งจิตรเจริญกุล 

(558 38025 27) นายเกียรติชัย ดวงเอียด การวิจัยกรณีศกึษาเพื่อวิเคราะหวิธีการสงเสริมใจใฝ

เรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

   ผศ.ดร.พมิพันธ 

เดชะคุปต 

(558 38060 27) นายณฐัวัฒน มะลิวรรณ การเขียนบันทึกเพื่อพัมนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

เจตคตติอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน: การวิเคราะหพฒันาการ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.วรรณ ี

 แกมเกต ุ

   อ.ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

(558 38077 27) น.ส.ดารุณ ี ทิพยกุลไพโรจน การพัฒนาตัวบงชี้ความยึดมั่นผูกพันกับความเปน

พลเมืองของนักเรียนไทย: การทดสอบความไม

แปรเปลี่ยนของการวัด 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.จุมพล 

พูลภัทรชีวิน 

(558 38192 27) นายมโนธรรม ทองมหา การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสํานกึรบัผิดชอบของ

ครูในผลการเรียนรูของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(558 38295 27) นายสิขเรศ อําไพ การพัฒนาแบบวัดความรูสิ่งแวดลอมสําหรบันักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.อธิวัฒน 

เจี่ยวิวรรธนกลุ 

(558 38323 27) น.ส.สุนาร ี มีใหม การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรของนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะหความไม

แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดระหวางแผนการเรียน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   รศ.ดร.พมิพันธ 

เดชะคุปต 

(558 38330 27) นางสุภาพร พวงสุวรรณ การวิจัยปฏิบัติการแบบมสีวนรวมเพ่ือเสริมสราง

จิตสํานึกบรกิารของบุคลากรทางการพยาบาล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

 เรืองตระกลู 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

(558 38375 27) น.ส.อทิติยา อินแกว การพัฒนาตัวบงชี้และมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาวะ

ของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.ขวัญเมอืง 

แกวดําเกิง 

(558 38398 27) ร.ต.หญิงอังคณา จรรยา การพัฒนาตัวบงชี้คณุลักษณะนักวิจัยของนักเรียนทหาร: 

การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของการวัดตามเหลาทัพ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

 สุวรรณมรรคา 

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

(558 38490 27) น.ส.ชนิกามาศ จันทรเจริญสุข การประยุกตใชกระบวนการเรียนรูผานเครอืขายสังคม

ออนไลนเพือ่แกไขมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นในการทําวิจัย

ในช้ันเรียนของคร ู

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

(558 38724 27) น.ส.พัชรา กระแจะเจิม โมเดลเชงิสาเหตุและผลของการควบคุมความคิดของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   ผศ.ดร.พ.ต.อ.หญงิ 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

(558 38833 27) น.ส.เมธวด ี กาญจนสรวง การวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการจัดการเวลา

ของครู: การวิจัยแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล  

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.วันทยา 

วงศศิลปภิรมย 

(558 38862 27) น.ส.รัชนีวรรณ เทียนทอง การเปรียบเทียบการปฏิบัตงิานของครูในโรงเรียนไทยกับ

ครูในโรงเรียนช้ันนําระดบัโลก 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

568 42452 27 น.ส.กาญจณ ี พันธุไพโรจน การพัฒนาโปรแกรมการเปดรับประสบการณเพื่อ

เสริมสรางความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษา

พยาบาล: การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางแบบ

สงผานพหรุะดับ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรกลุ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

568 42051 27 นายชัยยุทธ กลีบบัว ตัวบงช้ีและกลยุทธการเสริมสรางความเปนมนุษยที่

สมบรูณผานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิต นักศึกษา : 

การประยุกตใชการวิเคราะหสายโซวิธีการ-เปาหมาย

และการวิเคาะหกลุมแฝง 

รศ.ดร.ศรีเพญ็ 

ศุภพิทยากุล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ผศ.ดร.จุมพล 

พูลภัทรชีวิน 

568 42400 27 นายสุทธิศานติ์ ชุมวิจารณ การจัดการสภาพแวดลอมการฝกวิจัยเพือ่สงเสรมิความ

ตั้งใจทําวิจัยหลงัสําเรจ็การศึกษาของศึกษาปริญญาเอก: 

กลยุทธการพัฒนาจากการวิเคราะหเอสอเีอ็มที่มีการ

จับคูตัวอยางวิจัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรกลุ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

568 42606 27 นายบุนเฮ ฮวด การพัฒนาดัชนีการเรียนรูเครื่องมือวัดและแนวทางการ

สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน: การศึกษาระดับมหภาค

และจลุภาคในประเทศกัมพูชา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.กรรณกิาร 

สัจกลุ 

รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

568 33038 27 น.ส.กฤษณา ขําปากพล ี ผลการใชการบันทึกเชงิสะทอนคดิทีม่ีตอพฤติกรรมของ

ผูสอนและผูเรียนในช้ันเรียนวิจัยการศกึษา: การวิจัยเชิง

ทดลองแบบผสมวิธี 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   อ.ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

568 33118 27 น.ส.จันทวรรณ พลวัฒน ปจจัยเชิงสาเหตแุละผลของเวลาการเรียนรูเชงิวิชาการ

ในช้ันเรียนวิจัยการศกึษาของนักศึกษาคร ู

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   รศ.ดร.ทิวัตถ 

มณีโชติ 

568 33199 27 น.ส.ชนัดดา เทียนฤกษ การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชพีของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่21 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.ถมรัตน 

ศิริภาพ 

  รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

568 33445 27 น.ส.นนทชนิตร อาชวพร อัตลักษณะครเูชิงสรางสรรคนวัตกรรมสําหรบัศตวรรษ

ที่21 ของนสิตินักศึกษาครู: การประเมินความตองการ

จําเปน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ผศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

568 34228 27 น.ส.นพมาศ วองวิทยสกลุ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมความยึดมั่นผูกพันกับ

การเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา: การทดลองแบบอนุกรม

เวลา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   ผศ.ดร.พต.อ.หญิง 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

568 33451 27 นายนรัญจ โกศลเวช การพัฒนาโมเดลการวัดความรูดานทักษะชวิีตและ

โมเดลการวัดที่แพคทีบู่รณาการความรูดานทกัษะชีวิต

ของคร ู

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

568 33468 27 น.ส.นาทนภา ตรีอุบล การศกึษาวิธีการเสรมิสรางนสิัยฝกฝนตนเองและอิทธิพล

ที่สงผลตอนิสัยฝกฝนตนเองของนกัเรียนวิทยาลัย

นาฏศิลปโดยมีการกํากบัตนเองเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   รศ.ดร.ทิวัตถ 

มณีโชติ 

568 33480 27 น.ส.นิภารัตน รูปไข อิทธิพลของความสามารถในการฟนพลังและความกดดัน

ในการเรียนที่มีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยมีแรงจูงใจในการเรียนเปนตัว

แปรสงผาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

568 33560 27 น.ส.ปารม ี ตีรบลุกุล อิทธิพลของการปฏิบัติงานแบบสะทอนคิดและ

ความสามารถดานการนเิทศทีม่ีตอการวิจัยปฏิบัตกิารใน

ช้ันเรียนของนสิิตนักศึกษาครูโดยมกีารแกปญหาเชิง

สรางสรรคเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

568 33583 27 น.ส.ปลันทนา จันทรัตน โมเดลเชงิสาเหตุนิสัยการอานของนกัเรียนระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจงูใจใน

การอานเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ถมรัตน 

ศิริภาพ 

   ผศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

568 33708 27 น.ส.ภัทรจิตรา แสงสุข ปจจัยเชิงสาเหตแุละผลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน

เชิงสรางสรรคของนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ถมรัตน 

ศิริภาพ 

   ผศ.ดร.พต.อ.หญิง 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

568 33743 27 น.ส.มณิการ ชูทอง การพัฒนาเครื่องมือประเมินแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนโดยใชแองเคอรงิ วีนเยตต 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

568 33898 27 น.ส.วีรพร สีสถาน การพัฒนาแบบวัดจิตอาสาสําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนโดยใชแนวคิดทฤษฎีความสามารถ

ในการใหเหตผุลเชิงจรยิธรรมของโคลเบอรก 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

   อ.ดร.วิษณ ุ

ทรัพยสมบัต ิ

568 34074 27 น.ส.สุมิตรา คุณวัฒนบัณฑิต ปจจัยที่สงผลตอความสํานึกรบัผิดชอบรวมกันของครูใน

ผลการเรียนรูของนักเรียน 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

568 34190 27 น.ส.อัญชุล ี ศิริประพนธโรจน การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการให

เหตผุลเชิงกรณีของนิสิตนกัศกึษาครูโดยใชเอ็มอีคิวและ

สคริปตคอนคอรแดนซ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   รศ.ดร.ทิวัตถ 

มณีโชติ 

568 34584 27 นายบุนเฮียง ชอ บทบาทของการเรียนรูแบบกํากบัตนเอง การมุง

เปาหมาย และการลงทุนพยายามในฐานะตัวแปรสงผาน

ระหวางความเชื่อประสิทธภาพในตนและผลการเรียนรู: 

กรณีศึกษาประเทศกัมพูชา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ถมรัตน 

ศิริภาพ 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

578 42504 27 น.ส.อาร ี อิ่มสมบัติ การสงเสรมิระดบัการใชเทคโนโลยีในโรงเรียนและชั้น

เรียน: การวิจัยพหุวิธีเพือ่พัฒนานโยบาย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ดร.รงัสรรค 

มณีเล็ก 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

578 33177 27 น.ส.ชุติมา ชุมพงศ โมเดลเชงิสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธระหวาง

อาจารยทีป่รกึษากับนสิิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ี

แรงจงูใจในกรเรียนเปนตัวแปรสงผาน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

578 33395 27 น.ส.ปาริฉัตร ปติสุทธิ ผลการสอบระดับชาติทีม่ีตอครูและนักเรียน: การ

วิเคราะหปรากฏการณวอชแบค 

ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

578 33664 27 นายวิชญา ติยะพงษประพันธ อิทธิพลของความรูดานการสอนทีม่ีตอแรงจงูใจในการ

สอโดยมีความเช่ือั่นในตนเองดานการสอนเปนตัวแปร

สงผาน: โมเดลสมการเชงิโครงสรางแบบกลุมสัมพันธ

ระหวางครูพ่ีเลี้ยงและนสิิตฝกสอน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

578 33985 27 น.ส.ธารทิพย นรังศิยา แนวทางการชีแนะและการเปนพีเ่ลี้ยงครู: บทเรียนจาก

การศกึษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   รศ.ดร.สิรพิันธุ 

สุวรรณมรรคา 

578 34190 27 น.ส.สิรินทร ศุภธีรวงศ การพัฒนาเครื่องมือประเมินการนเิทศเพือ่การประกัน

การเรียนรูของนิสิตนักศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   อ.ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

578 34212 27 น.ส.สุขุมาลย หนกหลัง อิทธิพลสงผานแบบปรบัของการรบัรูความสามารถของ

ตนเองในการเปนครูทีม่ีตอความมุงมั่นตัง้ใจในการเปน

ครู 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

578 34620 27 น.ส.วรฤทัย มุมทอง แนวทางการสงเสริมความรักชาติของนกัเรียนโดยใชการ

วิจัยหลกัสูตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   ผศ.ดร.จุมพล 

พูลภัทรชีวิน 

578 34613 27 น.ส.วนิดา ประคลัภกุล แนวทางการช้ีแนะและการเปนพีเ่ลี้ยงครู: บทเรียนจาก

การศกึษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

588 42104 27 นายณฐักานต ประจันบาน การพัฒนาเครื่องมือวัดและโปรไฟลการใหขอมูล

ปอนกลับแบบช้ีทิศสําหรบัสงเสรมิกระบวนการเรียนรู

เพื่อการเปลี่ยนแปลงของนิสิตบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

ผศ.ดร.ยศวีร 

สายฟา 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.พ.ต.อ.หญงิ ดร. 

ทิพยฆัมพร เกษโกมล 

588 42425 27 น.ส.วิภาวี ศิริลักษณ การวิจัยการออกแบบและการศึกษาประสบการณผูใช

เพื่อพฒันาหลักการออกแบบและตนแบบการสงเสริม

กรอบคิดทางบวกดานการวิจัยของคร ู

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

588 33017 27 น.ส.กณิชชา ศิริศักดิ ์ การวิจัยหลักสูตรวิชาชีพครูเพื่อสงเสรมิสมรรถนะดิจิทลั รศ.ดร.ทิวัตถ 

มณีโชติ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

 ไตรวิจิตรคุณ 

   อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

588 33229 27 น.ส.เจนจิรา นุตโร การออกแบบชุดโปรไฟลนักเรียนเพือ่สนบัสนุนการใช

ขอมูลสําหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของคร ู

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

อ.ดร.วาทิน ี

โอภาสเกียรตกิลุ 

  ดร.ฐิติพร 

กรัยวิเชียร 

588 33504 27 น.ส.นํ้าฝน นาสวาสดิ ์ ผลกระทบของบรรยากาศช้ันเรียนสุขภาวะที่มีตอ

สมรรถนะทางอารมณเชิงสังคมของนักศึกษาครูและผลที่

ตามมา 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

  ผศ.ดร.วิธัญญา 

วัณโณ 

588 33739 27 น.ส.รัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ การวิเคราะหกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็ม

ศึกษาจากระดบัชาติสูหองเรียน 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

588 33825 27 น.ส.สมชนก ลดาดก การพัฒนาโมเดลการวัดบทบาทครเูพื่อการเรียนรูของ

ผูเรียนในศตวรรษที ่21: การทดสอบความไมแปรเปลี่ยน

ของการวัด 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   รศ.ดร.ทิวัตถ 

มณีโชติ 

588 33046 27 นายกรวุฒ ิ แผนพรหม การวิเคราะหและพัฒนาพฤติกรรมการอานงานวิจัยของ

นักศกึษาครูโดยใชการกํากบัการเรียนรู 

ผศ.ดร.วิธัญญา 

วัณโณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

588 33184 27 น.ส.จิตพิสทุธ์ิ ผลประเสริฐ การวิเคราะหการทุจริตทางวิชาการของนสิติระดบั

บัณฑิตศกึษาโดยใชการสํารวจเชิงทดลอง 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   ผศ.ดร.สังวรณ 

งัดกระโทก 

588 33206 27 น.ส.จุฑามาศ สิริวัฒนโสภณ ผลการเตรียมความพรอมครูที่มีตอชีวิตการทํางานครูใน

ยุคดิจิทัลและผลที่ตามมา 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

588 33293 27 นายเช่ียวเวทย เจริญพร การพัฒนากลยุทธในการจัดการช้ันเรียนทีเ่นนความ

แตกตางระหวางบุคคลสําหรับนิสิตนักศึกษาคร ู

รศ.ดร.สมคิด 

พรมจุย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

   อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

588 33396 27 น.ส.ณารียอร ภรณธนธร กลยุทธการสงเสรมิการมองอาชีพครูในแงดีของนักศกึษา

วิชาชีพครู 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

   อ.ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

598 42289 27 น.ส.จุฑามาศ แสงงาม ทางเลือกสําหรับการสงเสริมการเรียนรูดานวิธีวิทยาการ

วิจัยดิจิทลัทางการศึกษาของนสิติบัณฑติศึกษาโดยใช

แนวคิดแผนภาพมโนทัศน 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

รศ.ดร.อมรรัตน 

ภิญโญอนันตพงษ 

598 42317 27 น.ส.ดารุณ ี ทิพยกุลไพโรจน กลยุทธการสงเสรมิประสทิธิผลของการใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาที่ปรับใหเหมาะสมกบั

ผูเรียนในยุคดจิิทลั 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

ผศ.ดร.วิธัญญา 

วัณโณ 

598 42398 27 นายสมเกียรต ิ แกวเกาะสะบา แนวทางการเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษา

ในยุคดิจิทัลสําหรับผูเรียนระดบับัณฑิตศึกษา: การ

ประยุกตแนวคิดการออกแบบแบบปรับเหมาะ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

รศ.ดร.อมรรัตน 

ภิญโญอนันตพงษ 

598 42410 27 น.ส.สรวีย ศิริพิลา การพัฒนาเครื่องมือวินจิแยและกจิกรรมปรับเปลี่ยนมโน

ทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการกําหนดปญหาวิจัยทางการ

ศึกษาสําหรบันิสิตบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจติรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.กมลวรรณ 

ตังธนกานนท 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

ผศ.ดร.วิธัญญา 

วัณโณ 

598 33781 27 น.ส.ธนาภา งิ้วทอง การประยุกตใชการวิจัยประสบการณผูใชและการวิจัยองิ

การออกแบบเพื่อพฒันาตนแบบการสงเสริมการเรียนรู

ดานการวิจัยแบบรวมมอืของคร 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

   อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

598 33861 27 น.ส.ลภัสพิชชา สุรวาทกลุ แนวทางการสงเสริมความซื่อสัตยทางวิชาการและความ

ตั้งใจท างานวิจัยใหมีคุณภาพของนักศึกษา

บัณฑิตศกึษา: การประยุกตวิธีวิทยาคิวแบบปรับเหมาะ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

598 33884 27 นายวัชรศักดิ ์ สุดหลา การพัฒนาเครื่องมือวัดและสงเสรมิบรรยากาศโรงเรียน

เพื่อสุขภาวะและความยึดมั่นผูกพันกับงานของครู: การ

วิจัยประสบการณผูใชกลุมพห 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ผศ.ดร.อทิธิพัทธ 

สุวทันพรกูล 

608 42020 27 นายกรวุฒ ิ แผนพรหม การพัฒนาเครื่องมือวัดโมเดลเชิงสาเหตแุละแนวทางการ

เตรียมความพรอมครูสะเต็ม : การวิเคราะหโมเดลพหุ

ระดับจําแนกขามกลุม 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

608 42071 27 นายธีรยุทธ พิริยะอารยะกลู การพัฒนาตนแบบทีเ่หมาะสมในการสงเสริมความรอบรู

ดานการเงินของนิสิตนกัศกึษาระดบัปริญญาบัณฑิต : 

การประยุกตใชโมสตและสมารท 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

608 42122 27 น.ส.พัชราภรณ ทัพมาล ี การออกแบบและพฒันาโปรแกรมสงเสรมิการถายโยง

การเรียนรูดานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของคร ู

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

608 42180 27 นายวรัญ ู ฉายาบรรณ การพัฒนาเครื่องมือประเมินการสังเกตช้ันเรียนและการ

ใหขอมูลปอนกลับของครูโดยใชเครื่องมอืที่มีวิดีโอเปน

ฐาน 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

608 42231 27 น.ส.สุขุมาลย หนกหลัง ความสอดคลองระหวางหลักสูตรและวิทยานิพนธ

บัณฑิตศกึษาสาขาวิจัยการศกึษา : การประยุกตใชการ

ทําเหมืองขอความของฐานขอมูลประเทศไทยและสากล 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

608 42340 27 นายทีปทัศน ชินตาปญญากลุ การพัฒนาโปรแกรมสงเสรมิการเชื่อมโยงการวิจัยกับการ

ปฏิบัตงิานทางการพยาบาลคลินิกโดยใชการเรียนรูบน

ฐานไอซีที : การวิจัยการออกแบบ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

นต.หญงิ ดร. 

หฤทัย อาจปร ุ

608 42370 27 ร.ต.อ.อภิสิทธ์ิ ตามสัตย การพัฒนากิจกรรมสงเสรมิทักษะการแกปญหาทางการ

พยาบาลโดยการวิเคราะหบทสนทนาในการเรียนรูแบบ

รวมมือรวมพลงัโดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุน 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

นต.หญิง ดร. 

หฤทัย อาจปร ุ

608 42392 27 นายณฐัพล อนันตธนสาร การพัฒนากลยุทธสงเสริมมูลคาเพ่ิมจากความรวมมือ

รวมพลงัระหวางโรงเรียนกบัชุมชน : โมเดลพหสุมาชิก 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

608 34013 27 น.ส.ศิริปรียา ใจบุญมา การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติของครูในชมุชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ 

รศ.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษญ 

ศรีเคลือบ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  ผศ.ดร.สมพงษ 

ปนหุน 

6184222627 น.ส.ลภัสพิชชา สุรวาทกลุ การวิเคราะหการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูของเครื่องเพื่อ

สงเสริมความยึดมั่นผูกพันในการวิจัยและเจตคติตอการ

วิจัยของนักศึกษาคร 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ / 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

6184238727 นายวัชรศักดิ ์ สุดหลา การพัฒนาโปรแกรมเฉพาะบุคคลเพื่อสงเสรมิการทําวิจัย

แบบเครือขายของครูโดยใชวิธีวิทยาการออกแบบรวม 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ / 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

6184241527 น.ส.กฤตญิาดา เกื้อวงศ การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตรโดยใชการมสีวนรวมแบบ

ดิจิทัลเพื่อเสริมพลังความรอบรูดานการดูแลสุขภาพเด็ก

ของผูดูแล 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 

6183302027 นายกษิดศิ ครุฑางคะ การพัฒนาโปรแกรมสงเสรมิการนําผลลัพธที่พึงประสงค

ของการศึกษาสูการปฏิบัติในหองเรียนโดยใชการคดิ

ออกแบบของครู: การวิจัยการนําสูการปฏิบัติอิงการ

ออกแบบ 

อ.ดร.อมรวิชช 

นาครทรรพ 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

6183304227 นายกัมปนาท ไชยรัตน การวิจัยและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุน

การใชการวิเคราะหวาทกรรมพลเมอืงของครูสงัคมศึกษา

ในการสงเสรมิความเปนพลเมืองของนักเรียน 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 อ.ดร.อมรวิชช 

นาครทรรพ 

6183317427 น.ส.ชนัญญา สุขสมวัฒน การพัฒนาแชทบอทเพื่อสงเสริมความเปนผูประกอบการ

ของนักเรียน: คราวดซอรสซิง่และการวิเคราะหขอความ 

รศ.ดร.นงลักษณ 

มโนวลัยเลา 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

  รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

6183344327 นายนิฬ ดําแนง แนวทางสําหรับผูมสีวนไดสวนเสียในการรับผิดชอบการ

เรียนรูดานการอานของนักเรียนกมัพูชา: การ

วิเคราะหเอ็มเอสอีเอม็ดวยขอมูลแบบกลุมสัมพันธ 

ศ.กิตตคุิณ ดร. 

นงลักษณ วิรัชชัย 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

   ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

6183364927 นายภาณุวัฒน เข็มกลัด การพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปรที่มีความออนไหว: การ

ประยุกตอารอารทีและเอสดีเอสในการวัดเจตคติของ

ครูตอเพศวิถี 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ศ.ดร.เอมอัชฌา 

วัฒนบุรานนท 

  อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

6183410027 น.ส.ยุมนา ศรีจันทรด ี ระบบสารสนเทศในการสะทอนคิดของครเูพื่อสนับสนุน

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพีในโรงเรียน: การวิจัย

สวนตอประสานกบัผูใชแดชบอรด 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

  รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

6280005327 นายกฤษณ วิริยะสิทธารถ การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสรมิความสามารถ

ดานการเขียนโคดโดยใชการเรียนรูแบบจลุภาคส าหรบั

นักศึกษาครู : การวิจัยเชิงทดลองแบบปรับเหมาะ 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

 อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

  

6280008227 น.ส.กัทล ี จันดี การพัฒนาโปรไฟลสงเสริมการเรียนรูแบบน าตนเองใน

สภาพแวดลอมดจิทิัลส าหรับการพฒันาความเปนครมูือ

อาชีพของนักศกึษาครู : การวิเคราะหกลุมแฝงแบบได

นามิกซ 

ผศ.ดร.วิธัญญา 

วัณโณ 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

 

6280028827 น.ส.จุฑามาศ เตชะภัททวรกลุ แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อสงเสริมทกัษะการท 

างานที่หลากหลายของนกัศึกษาครูในยุคดิจิทลั 

ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  

6280056327 นายธนดล หิรัญวัฒน แนวทางการสงเสริมการประกอบอาชีพผูประกอบการ

ดานการศกึษาของนักศึกษาครูตามการสัมภาษณแบบค 

อ.ดร.ภูษิต 

วงศหลอสายขล 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  



เลขประจําตัว ชื่อ    - นามสกลุ หัวขอวิทยานิพนธ ประธาน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

6280063727 น.ส.ธัญวรัตม สิงหจ ู แนวทางการพฒันาการเปนโรงเรียนนวัตกรรม : การบรู

ณาการการวิเคราะหขามกรณีและการยอนรอย

กระบวนการ 

รศ.ดร.ขจรศักดิ ์

บัวระพันธ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

ผศ.ดร.ยศวีร 

สายฟา 

 

6280091227 น.ส.ปุณทิศา กลัดทอง การพัฒนาโปรไฟลแบบเครือขายส าหรับการนเิทศเพือ่

สงเสริมทกัษะการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

นักศึกษา 

ผศ.ดร.วราภรณ 

แยมทิม 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

อ.ดร.ชนิศา 

ตันติเฉลิม 

 

6280097027 น.ส.พรภัทร จตุพร เครื่องมอืการคิดออกแบบเพื่อสงเสรมิครูนักคิดออกแบบ 

: การวิจัยการคดิออกแบบ 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

 อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

อ.ดร.ปยพงษ 

คลายคลึง 

 

6280102527 น.ส.พิชญาภัค ประจวบกลาง แนวทางการสงเสริมความตั้งใจประกอบอาชพีครูของ

นักศึกษาครูโดยใชการสมัภาษณดวยการก าหนด

สถานการณและงานเปนฐาน 

ผศ.ดร.อทิธิพัทธ 

สุวทันพรกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

  

6280123727 นายยศกร สมัครการ การพัฒนาอาดุยโนโดยใชการท าเหมืองขอความเปน

ฐานเพื่อพฒันาทักษะการสืบคนงานวิจัยของนักศึกษาคร 

รศ.ดร.อวยพร 

เรืองตระกูล 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

 อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

  

6280130027 น.ส.วนัชพร ถาวรสมสุข แนวทางการสงเสริมการรบัมือของครูส าหรบัการเรียนรู

ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

ผศ.ดร.อทิธิพัทธ 

สุวทันพรกูล 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  

6280134627 นายวัชรสินธุ เพ็งบุบผา แนวทางการพฒันาหลักสูตรวิชาการงานอาชีพใน

โรงเรียนเพื่อสงเสริมทกัษะการประกอบอาชีพในอนาคต 

ผศ.ดร.สมพงษ 

ปนหุน 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

6280141027 นายวิสรุต สุวรรณสันติสุข การพัฒนาเครื่องมือประเมินเพื่อวัดความรอบรูเรื่อง

ภูมิศาสตรของนักศกึษาครู  

ผศ.ดร.สมพงษ 

ปนหุน 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

อ.ดร.สิวะโชต ิ

ศรีสุทธิยากร 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

  

6280157027 น.ส.สุรสัวด ี นาคะวะรัง แนวทางการพฒันาหลักสูตรสงเสริมการเรียนรูของครสู 

าหรับโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพคร 

ดร.ศศิธร 

เขียวกอ 

รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

 รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 

6280182727 น.ส.ณฐัณิชา วิชาภรณ การออกแบบสวนตอประสานผูใชงานโปรไฟลความ

พรอมดานทกัษะทางสังคมของนักเรียนเพื่อสนับสนุน

การใชขอมูลในการจดัการเรียนรูของคร 

ผศ.ดร.วราภรณ 

แยมทิม 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 รศ.ดร.ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ 

  

6280184027 น.ส.วริษฐา บุญยัษเฐียร แนวทางการสนับสนุนและยกระดบัทักษะของครูอาวุโส

ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน: การใชพี

แอลเอส-เอสอีเอ็ม และไอพเีอ็มเอ 

รศ.ดร.ศจีมาจ 

ณ วิเชียร 

อ.ดร.ชยุตม 

ภิรมยสมบัติ 

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  

6280185627 น.ส.กัญภหัชรินดา เภสัชชา แนวทางการสงเสริมกรอบคิดแบบเตบิโตและการ

ปฏิบัตกิารประเมินในช้ันเรียนของคร ู

ผศ.ดร.สมพงษ 

ปนหุน 

อ.ดร.กนิษฐ 

ศรีเคลือบ 

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 

6280187927 นายบัณฑิต โชคอํานวยกิจ การพัฒนาแอปพลิเคชันเพือ่ประเมินความยึดมั่นผูกพัน

และ ความทอถอยทางการเรียนในวิชาชีพครูของ

นักศึกษาครู 

ผศ.ดร.วราภรณ 

แยมทิม 

รศ.ดร.วรรณ ี

แกมเกต ุ

 ศ.ดร.สุวิมล 

วองวาณิช 

  

 

 


