
 
 
 
 

ประกาศ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 18/2564 

เรื่อง  อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์ 
 

 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
มีมติเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
 
เอก 004/2564 นางสาวอัจจิมาวรรณ  บูรณะสัมฤทธิ ์ 618 42341 27 บริหารการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ นวัตกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดเสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ 
 SECONDARY SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT INNOVATION BASED ON THE CONCEPT 

OF FREEDOM WITH RESPONSIBILITY 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.วีระวัฒน์  อุทัยสุข  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.นันทรัตน์  เจริญกุล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.ดร.เพ็ญวรา  ชูประวัติ  
กรรมการ รศ.ดร.สุกัญญา  แช่มช้อย  
กรรมการ อ.ดร.พงษ์ลิขิต  เพชรผล  
กรรมการ อ.ดร.นิพัชชา  โรจน์รัตนวาณิชย์  

 
เอก 010/2564 นายมารุต  ทรรศนากรกุล 618 44750 27 หลักสูตรและการสอน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้

แนวคิดการชี้แนะทางปัญญาและกลุ่มศึกษาทั้งคณะ 
 DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL LEADERSHIP ENHANCEMENT INNOVATIVE 

PROGRAM OF SCHOOL ADMINISTRATORS BY USING COGNITIVE COACHING AND WHOLE-
FACULTY STUDY GROUP APPROACHES 

ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.ชาริณี  ตรีวรัญญู  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  
กรรมการ รศ.ดร.อัมพร  ม้าคนอง  
กรรมการ ผศ.ดร.วิชัย  เสวกงาม  
กรรมการ ผศ.ดร.ยศวีร์  สายฟ้า  

 
  

/ เอก 011/2564 นายอนุพงษ์  กันธิวงค ์
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เอก 011/2564 นายอนุพงษ์  กันธิวงค ์ 618 42312 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้พิเศษตามแนวคิดหลักสูตรแบบปรับเหมาะส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต 
 DEVELOPMENT OF SPECIAL STUDY MODULE BASED ON ADAPTIVE CURRICULUM 

CONCEPT FOR MEDICAL CURRICULUM  
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ศ.พ.อ.นพ. มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.พ.อ.นพ. ราม  รังสินธุ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล  เตชพาหพงษ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์  

 
เอก 012/2564 นางอัจฉรียา  นนัทศิริพล 618 44738 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ รูปแบบการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแบบผสมผสานที่ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย

กับสถาบันอาชีวศึกษาต่างประเทศ 
 A HYBRID CURRICULUM MANAGEMENT MODEL FOR BACHELOR OF BUSINESS 

ADMINISTRATION PROGRAM THROUGH COLLABORATION BETWEEN THAI HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS AND OVERSEAS VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS  

ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.นันทนา  คชเสนี  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน  
กรรมการ รศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล  เตชพาหพงษ์  

 
เอก 013/2564 นางชิดชนก  สิทธารถศักดิ ์ 618 44773 27 อุดมศึกษา 

หัวข้อวิทยานิพนธ ์ รูปแบบการให้บริการอัจฉริยะส าหรับผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
 A STUDENT SMART SERVICE MODEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ  
กรรมการ รศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล  เตชพาหพงษ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์  
กรรมการ รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง  
กรรมการ รศ.ดร.สีหนาท  ประสงค์สุข  

/ เอก 014/2564 นายธิติ  ธาราสุข 
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เอก 014/2564 นายธิติ  ธาราสุข 618 42146 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ รูปแบบการเสริมสร้างทักษะด้านการเงินส าหรับคร ู
 MODEL IN FINANCIAL LITERACY ENHANCEMENT FOR TEACHERS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.มนัสวาสน์  โกวิทยา  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  
กรรมการ รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ รศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการภายนอก ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ ์  

 
เอก 015/2564 นายสุทธิรักษ์  แสงจันทร ์ 628 10347 27 เทคโนโลยีและส่ือสารฯ 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาผู้ช่วยการเรียนรู้ส่วนบคุคลเสมือนเพือ่ส่งเสริมความใฝ่รู้ของผู้เรียนปรญิญาบัณฑิต 
 DEVELOPMENT OF VIRTUAL PERSONAL LEARNING ASSISTANT TO ENHANCE INQUIRING 

MIND OF UNDERGRADUATE STUDENTS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.ประกอบ  กรณีกิจ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข ์  
กรรมการ ศ.ดร.ใจทิพย์  ณ ตะกั่วทุ่ง  
กรรมการ ผศ.ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์  
กรรมการ ผศ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร  

 
เอก 016/2564 นายศุภชัย  ไตรไทยธีระ 618 42255 27  การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะส าหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
 DEVELOPMENT OF COMPETENCY BASED LEARNING MANAGEMENT MODEL FOR CHILDREN 

AND YOUTH IN JUSTICE PROCESS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ.ดร.มนัสวาสน์  โกวิทยา  
กรรมการ ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์  

 
 

/ เอก 017/2564 นางสาวกมเลศ  ฤทธิ์เดชา 
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เอก 017/2564 นางสาวกมเลศ  ฤทธิ์เดชา 618 42409 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การน าเสนอระบบต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไทยเพือ่พัฒนาเส้นทางอาชีพอาจารย์ไทยสู่

มาตรฐานมหาวทิยาลัยระดับโลก 
 A PROPOSED THAI PROFESSORSHIP SYSTEM FOR ENHANCING THAI ACADEMIC CAREER 

PATH TOWARDS WORLD CLASS STANDARD 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.ดร.วันชัย  ดีเอกนามกุล  
กรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล  เตชพาหพงษ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์  

 
เอก 018/2564 นางณีชรีย์ธร  ล ี 618 42393 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ

ด้านการท่องเทีย่ว 
 COOPERATION MODEL BETWEEN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND EXTERNAL 

ORGANIZATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S MANPOWER SKILLS IN 
TOURISM 

ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.วราภรณ์  บวรศิริ  
กรรมการ รศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล  เตชพาหพงษ์  

 
เอก 019/2564 นายวีระ  วัชรัตน์ศิริยุทธ 618 42232 27 บริหารการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ นวัตกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาเพ่ืออาชีพและชีวิตที่มีคุณค่า 
 SECONDARY SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT INNOVATION BASED ON THE CONCEPT 

OF CAREER EDUCATION AND WORTHY LIFE 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.สุกัญญา  แช่มช้อย  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.ดร.พงษ์ลิขิต  เพชรผล  
กรรมการ ผศ.ดร.นันทรัตน์  เจริญกุล  
กรรมการ ผศ.ดร.ธีรภัทร  กุโลภาส  
กรรมการ อ.ดร.เพ็ญวรา  ชูประวัติ  

 
/ เอก 020/2564 นายเดชโช  นิธิกิตตน์ขจร 
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เอก 020/2564 นายเดชโช  นิธกิิตตน์ขจร 618 42117 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เรยีนรู้ตามแนวคดิจิตตปญัญาศึกษา : การวิจัยแนว

ปรากฏการณ์วิทยา 
 PERSONAL TRANSFORMATION EXPERIENCE THROUGH CONTEMPLATIVE EDUCATION 

PRACTICES: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.อดิศร  จันทรสุข  
กรรมการ รศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ อ.ดร.กชวร  จุ๋ยมณ ี  
กรรมการภายนอก รศ.ดร. นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  

 
เอก 021/2564 นางสาวอรวิภา  ดุรงค์ธรรม 618 44721 27 หลักสูตรและการสอน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างร่วมรู้สึกส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
 EMPATHIC ENGLISH COMMUNICATION ENHANCEMENT PROGRAM FOR HEALTH SCIENCE 

STUDENTS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ.ดร.ณัฐกฤตา  โชติภัคธนสุข  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชติ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์  
กรรมการ ผศ.ดร.วิชัย  เสวกงาม  
กรรมการ ผศ.ดร.ชาริณี  ตรีวรัญญู  
กรรมการ ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  
กรรมการ ผศ.ดร.ชุติมา  สุรเศรษฐ  

 
เอก 022/2564 นางสาวภิญญาพัชญ์  เชื้อจนัทร์ยอด 618 44658 27 หลักสูตรและการสอน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ โปรแกรมส่งเสรมิความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาไทย

ของนักเรียนกลุม่ชาติพันธุ ์
 PROGRAM TO PROMOTE TEACHERS’ ABILITY IN DESIGNING INSTRUCTION FOR 

COMMUNICATION IN THAI LANGUAGE OF ETHNIC STUDENTS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.ชาริณี  ตรีวรัญญู  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.ยศวีร์  สายฟ้า  
กรรมการ รศ.ดร.อัมพร  ม้าคนอง  
กรรมการ ผศ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชติ  
กรรมการ ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  

/ เอก 023/2564 นายชีวนิ  ตินนังวัฒนะ 
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เอก 023/2564 นายชีวิน  ตินนังวัฒนะ 618 44549 27 พัฒนศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยส าหรับกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์การ

วิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
 OPERATIONAL STRATEGIES TO RESPOND REINVENTING UNIVERSITY PROJECT FOR 

STRATEGIC GLOBAL AND FRONTIER RESEARCH GROUP UNIVERSITIES 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ศ.ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  
กรรมการ รศ.ดร.ชื่นชนก  โควินท์  
กรรมการ ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก  
กรรมการ อ.ดร.ดวงกมล  บางชวด  

 
เอก 024/2564 นายธนิสร  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 618 44824 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การน าเสนอการจัดการองค์กรภาครัฐสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 PROPOSED THAI GOVERNMENT ORGANIZATION MANAGEMENT TO BECOME LIFELONG 

LEARNING ORGANIZATION 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ รศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ อ.ดร.กชวร  จุ๋ยมณ ี  
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.วีรฉัตร์  สุปัญโญ  

 
เอก 025/2564 นางสาวธวัลพร  มะรินทร ์ 618 42123 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะของนักเรียนนายเรอืโดยใช้กระบวนการศึกษานอกระบบตามแนวคดิการ

เรียนรู้ด้วยการรบัใช้สังคมและการคิดเชิงออกแบบ 
 DEVELOPMENT OF PUBLIC CONSCIOUSNESS OF NAVAL CADETS USING NON-FORMAL 

EDUCATION PROCESS BASED ON SERVICE LEARNING AND DESIGN THINKING CONCEPT  
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.ดร.กชวร  จุ๋ยมณ ี  
กรรมการ รศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ.ดร.มนัสวาสน์  โกวิทยา  
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.วีรฉัตร์  สุปัญโญ  

 
/ เอก 026/2564 นางสาวดนยา  วสุวัต 
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เอก 026/2564 นางสาวดนยา  วสุวัต 618 42100 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรยีนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกส าหรับผู้เลี้ยงดู

เด็กปฐมวัย 
 DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO PROMOTE POSITIVE 

PARENTING SKILLS OF EARLY CHILDHOOD CAREGIVERS 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รศ.ดร.วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.ระวี  จูฑศฤงค์  
กรรมการ รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร  

 
เอก 027/2564 นายโยงชิก  โจ 618 42496 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ข้อเสนอแนวคดิการเรยีนรู้เพือ่การเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต 
 PROPOSAL FOR A CONCEPT OF HOLISTIC TRANSFORMATIVE LEARNING APPROPRIATE TO 

LIFELONG LEARNING ENHANCEMENT 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.วีรฉัตร์  สุปัญโญ  
กรรมการ รศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ.ดร.มนัสวาสน์  โกวิทยา  
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.อดิศร  จันทรสุข  

 
เอก 028/2564 นายปกกสิณ  ชาทิพฮด 628 10158 27 พัฒนศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ แนวทางการสืบสานคุณค่าภูมิปญัญาผ้าครามของกลุ่มชนชาติไทในจังหวดัสกลนคร 
 THE INHERITANCE OF THE VALUED WISDOM OF INDIGO-DYED TEXTILE OF THE TAI 

ETHNIC GROUPS IN SAKON NAKHON PROVINCE 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ศ.กิตติคุณ สุกัญญา  สุจฉายา  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทับพร  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.อัควิทย์  เรืองรอง  
กรรมการ ผศ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  
กรรมการ ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรึดีดิลก  
กรรมการ อ.ดร.ดวงกมล  บางชวด  

 
/ เอก 029/2564 นายสุภัค  แฝงเพ็ชร 
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เอก 029/2564 นายสุภัค  แฝงเพ็ชร 618 44709 27 หลักสูตรและการสอน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยเพือ่ส่งเสริม

ทักษะสมองอีเอฟโดยใช้แนวคิดการชี้แนะทางปัญญาและรูปแบบ PBSE 
 DEVELOPMENT OF A PROGRAM ENHANCING EARLY CHILDHOOD TEACHERS’ TEACHING 

ABILITIES TO PROMOTE EXECUTIVE FUNCTIONS USING COGNITIVE COACHING APPROACH 
AND THE PBSE MODEL 

ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.ยศวีร์  สายฟ้า  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.ชาริณี  ตรีวรัญญู  
กรรมการ รศ.ดร.อัมพร  ม้าคนอง  
กรรมการ ผศ.ดร.วิชัย  เสวกงาม  
กรรมการ ผศ.ดร.ปนัฐษรณ์  จารุชัยนิวัฒน์  
กรรมการ ผศ.ดร.วิภาวรรณ  วงษ์สุวรรณ คงเผ่า  

 
เอก 032/2564 นางสาวจิรกานต์ สิริกวินกอบกลุ 618 42066 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ กลยุทธ์การจัดการเรียนรูใ้นยุคพลิกผันส าหรับนกัศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 INSTUCTIONAL STRATEGIES IN DISRUPTIVE ERA FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN 

MUSIC EDUCATION OF RAJABHAT UNIVERSITIES  
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผศ.ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย ์  
กรรมการ รศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์  
กรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์  สถิรกุล เตชพาหพงษ ์  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ และจักได้เสนอเวียนคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 48/2564  
วันศุกรท่ี์ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในวาระเพื่อทราบ 

 
 ประกาศ ณ วันที่  16 ธันวาคม 2564 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
 คณบด ี
 387/2564 

 


