
รายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว 

และก าลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

ชื่อนักศกึษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ์

1.นายประเสริฐ  พลผล การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเอง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณ

สัมพันธ์ และเจตคติตอ่วิชาเคมี โดยใช้แบบฝกึ

เสริมทักษะการค านวณที่เน้นเทคนิคแฟคเตอร์

เปลี่ยนหนว่ยร่วมกับบันทึกการเรียนรูแ้บบโต้ตอบ

สองทาง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 

2. นางสาวสดใส  ชุมปัญญา ผลการใช้กลวิธีอภปิัญญาร่วมกับเทคนิค CIRC ที่

ส่งผลตอ่ความเข้าใจในการอา่นภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการคิดอย่างมวีิจารณญาณ และ

เจตคติตอ่วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 4 

3.นางสุดารัตน ์ไตรยวงค์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการคิดวเิคราะหแ์ละ 

ความพึงพอใจ  ดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงานคณิตศาสตร์กับ 

โครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต  22 

4.นายสมนึก  ออ่นแสง ผลการเรียนรู้ดว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร์

ร่วมกับเทคนิคจกิซอว์ ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียน 

วิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชัน้

มัธยมศกึษาปีที่ 5 

5.นางวิวรรัตน์  สมีา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อน

ช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคลร่วมกับกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน ที่มตี่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

และความพึงพอใจตอ่การเรียน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ศูนย์เครือขา่ยสถานศกึษา

ต าบลหนองสนม  



6. นางสาวณัฐนันทน์  ส าราญสุข การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถทางการคดิวิเคราะห์ 

และเจตคติตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ร่วมกับการ

เรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 

2 

7.นางศิรพิร รังหอม ผลการจัดกิจกรรมบริหารสมองร่วมกับการจัด

ประสบการณแ์บบโครงการทีมผีลตอ่ความพึง

พอใจ พฤติกรรมความรว่มมอืและการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวัย 

8.นางมะราตร ี พันธ์สเีลา ผลของการใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ

ร่วมมือ 

บูรณาการกับแผนผังความคิด  ที่มตี่อความพึง

พอใจ  ความสามารถในการ 

คิดวิเคราะหแ์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ

อ่าน  วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่  2  โรงเรียนบ้านนาอ่างมว่งค าส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

9.นางรุง้อรุณ  โยธาวรมนตรี ผลการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับ

เทคนิคผังกราฟิก เรื่อง พันธะเคมี ที่มตี่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  และเจตคตติ่อวชิา

เคมี ของนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

10.นางอรัญญา ขอลาศรี การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามวัฏจักร 4 MAT 

ร่วมกับผังกราฟิกในกลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทยที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านการเขียนสะกดค า  ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห ์ และเจตคติตอ่วิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มโรงเรียน

เครือขา่ยล าน้ าทวยสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต  2 

 

 

 

 



11.นายสมทัด วังคะฮาต ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน

คณิตศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบอริยสัจ 4   

ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  ความสามารถใน

การแก้ปัญหา  และความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

12.นายกิมยานนท์ วังคะฮาต การพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างศิลปะ ทักษะ

การเขียนลายไทยพืน้ฐาน 

และความพึงพอใจตอ่วิชาศลิปะไทย จากการใช้

แบบฝกึทักษะการเขียนลายไทยพืน้ฐานร่วมกับ

เทคนิคการเรียนรูแ้บบร่วมมือของนักเรียนชัน้

มัธยมศกึษาปีที่ 5 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

13.นางนัฎฐกานต์  เหลาแก้ว    ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยประยุกต์การ

สอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ที่มตี่อ

ความรับผดิชอบและความสามารถในการ 

คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 

14.นางอรุณ ี ศรพีั้ว ผลการใช้คูม่อืการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา

ร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มตี่อความ 

สามารถในการคิดวเิคราะห ์การใช้เหตุผลเชิง

จรยิธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องหลักธรรมของ

ศาสนา 

15.นางสาววราภรณ์  เขตโสภา ผลการจัดการเรยีนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์

เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4  มี

ต่อเจตคตติ่อการเรียน ความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

16.นางสาวสุวิมล ชาติช านิ ปัจจัยบางประการที่มคีวามสัมพันธ์ตอ่           

จติสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ 

โรงเรียนมัธยมศกึษาในอ าเภอเมอืงสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 

 

 



17.นางดวงสมร เหลาราช การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความ

พึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้คูม่อืการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD รว่มกับการ

แก้ปัญหาเชงิสรา้งสรรค์ ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ศูนย์เครือขา่ยสถานศกึษา

ต าบลหนองสนม 

18.นางละมัย วงค าแก้ว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์และ

ความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

โดยใช้รูปแบบการสอน  แบบสืบเสาะหาความรู ้

(๕E) ร่วมกับผังกราฟิก  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่  ๓ 

19.นางสุจติรา วภักดิ์เพชร การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์ความสามารถในการคิด แก้ปัญหา 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบ ๔ MAT รว่มกับการคิด

แบบอริยสัจ ๔ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 

20.นางปารชิาติ ชินโณ ผลการใช้รูปแบบการเรียนรูโ้ดยสร้างศรัทธาและ

โยนิโสมนสิการร่วมกับเทคนิค ซี.ไอ.อาร.์ซ.ี (CIRC) 

ที่มตี่อเจตคตติ่อการเรียน ความสามารถในการ

อ่าน ความสามารถในการเขียน และ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

21.นางออนอนงค์ ไพภิบาล ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  

โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนด้วย

เทคนิค ซ.ีไอ.อาร.์ซ.ี (CIRC)  ที่มตี่อความพึงพอใจ

ต่อการเรียน  ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอา่น

ภาษาไทย  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  

โรงเรียนบ้านหนองหอย  ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๑ 

 

 



22.นางสาววรัฏฐา ใครบุตร ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน

การไปรษณีย์ รุน่ที่ ๖๖ โรงเรียนการไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร 

23.นายพัฒนา เครือค า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการสอนด้วยการ

เรียนแบบร่วมมือ ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ โรงเรียนธาตุ

นารายณ์วิทยา 

24.นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจรติ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รว่มกับเทคนิคผัง

กราฟิกที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์และความพึง

พอใจตอ่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๒ 

25.นางเครือมาศ  แสนตรี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจติปัญญา

ร่วมกับการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มผีลตอ่

ความ    พึงพอใจ ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา  และความเช่ือม่ันในตนเองของเด็ก

ปฐมวัย 

26.นางภาวนา  แงม่สุราช การศกึษาผลของการใชเ้ทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ที่มี

ต่อความพึงพอใจ    ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา

คณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนมเขต  ๒ 

27.นางกรกนก  ค าเพชร ก าลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

28.นางสาววอาพาพร  หงสามนุษย์ ก าลังจะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

 


