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ความเชี่ยวชาญ 
 จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ การแนะแนว 
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร การใช้แบบทดสอบเพ่ือการแนะแนว 
 
ผลงานทางวิชาการ : งานวิจัย (เล่มเต็ม) 
1. อาภา จันทรสกุล ชวนี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และวรางคณา โสมะนันทน์.  2553. การสังเคราะห์ความรู้

ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณจากเรื่องเล่าความสําเร็จของผู้บริหารและครูในระบบการศึกษา : 
การพัฒนาจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในครูและผู้บริหารที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.  แผนงานพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ มูลนิธิสดศรี – สฤษด์ิวงศ์) 

2. อาภา จันทรสกุล ชวนี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และวรางคณา โสมะนันทน์.  2553. การสังเคราะห์ความรู้
ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณจากเรื่องเล่าความสําเร็จของผู้บริหารและครูในระบบการศึกษา : 
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ปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.   แผนงาน
พัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ มูลนิธิสดศรี – สฤษด์ิวงศ์. 

3. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล และวรางคณา โสมะนันทน์. 2556.  ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนด้านอาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนิสิตปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

4. จิตตินันท์  บุญสถิรกุล, กรกฎา นักคิ้ม, มนัสนันท์ หัตถศักด์ิ, มฤษฎ์ แก้วจินดา, วรางคณา โสมะนันทน์ และ   
ปวีณา ยอดสิน.  2559.  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ืองจิตวิทยาสําหรับครู.  กรุงเทพ: 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
ผลงานทางวิชาการ : บทความวิจัยและบทความวิชาการ (ภาษาไทย) 
1. จิตตินันท์  บุญสถิรกุล, กรกฎา นักคิ้ม, มนัสนันท ์หัตถศักด์ิ, มฤษฎ์ แก้วจินดา, วรางคณา โสมะนันทน์ และ  

ปวีณา ยอดสิน.  2559.  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ือง จิตวิทยาสําหรับครู. วารสารสุทธิ
ปริทัศน์, 30(96). 

2. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, ดารณี อุทัยรัตนกิจ, ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์, ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล, วรางคณา 
โสมะนันทน์ และอัญชัญ โทนเด่ียว.  2560.  การประเมินการใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตรป์ริทศัน์, 32(1). 

3. วรางคณา  โสมะนันทน์.  2561.  การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนวด้วย
แบบทดสอบ MBTI .  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ์, 5(3). 

4. จิตตินันท์  บุญสถิรกุล และวรางคณา  โสมะนันทน์.  2562.  การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ
ตามแนวพุทธศาสตร์ สําหรบันักศึกษาระดับอุดมศึกษา.  วารสารศึกษาศาสตร์ปรทิัศน์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม,  13(3). 

5. นันทญา พ่วงประจง, จิตตินันท์ บุญสถริกุล และวรางคณา  โสมะนันทน์.  2562.  ผลของกิจกรรมแนะแนว
ตามแนวพรหมวิหาร 4 เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดบํารุงรื่น.  วารสารรชัต์ภาคย์ ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 13(29). 

6. วรางคณา  โสมะนันทน์ และภัทราพร แจ่มใส. 2562.  การศึกษาบุคลิกภาพและเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ.  
วารสารสุทธปิริทัศน์, 33(105). 

7. วรางคณา  โสมะนันทน์.  2561.  ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบ้ืองต้นสําหรับครูประจําช้ัน. วารสารวไลย
อลงกรณป์ริทศัน์, 8(2).   

8. ภัคชนัญ ศรจี๊ะ และวรางคณา โสมะนันทน์. 2562.  ผลของกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ
ร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนาเจตคติที่มีต่อการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร.  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศลิปะ, 11(2). 
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9. วิลาสินี  ฝนดี, มฤษฎ์ แก้วจินดา, วรางคณา  โสมะนันทน์.  2562.  การลดภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลด้วย
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยเสริมสร้างเทคนิคความม่ันคงภายใน : กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี.  
วารสารวิชาการศลิปศาสตรป์ระยุกต์, 12(2).   

 
 
ผลงานวิจัย : บทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
1. Somanandana V., Suthitatip S., and Purananon P. (2012, December).  A Study on 

YONISOMANASIKARA Thinking of First Year Students. Present on Hong Kong 
International Conference on Education, Psychology and Society (2012 HKICEPS). 14-16 
December,  2012, Hong Kong. 

2. Boonsathirakul J., and Somanandana V. (2015, February). The Effects of Guidance Activities 
for Developing on Perceiving Career Self-Efficacy and Career Preparation of 
Undergraduated Students in Faculty of Education.  Presented on The 4th Annual 
International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology (CBP 2015).  9-10 
February, 2015, Singapore. 

 


