
 
ประกาศ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฉบับที่ 7/2560 
เร่ือง  อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 24/2560  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ได้อนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎบีณัฑิต ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
เอก 008/2560 นางสาวศุภัทรพร อุปพงษ ์ 588 42242 27 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาระบบการเปลี่ยนผา่นสู่โรงเรียนดิจทิัลส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย 
 DEVELOPMENT OF A DIGITAL SCHOOL TRANSFORMATION SYSTEM FOR PRIVATE 

ELEMENTARY SCHOOLS IN UPPER NORTHEASTERN THAILAND 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
กรรมการ รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
กรรมการ อ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 
กรรมการภายนอก ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร 

 
เอก 009/2560 นางสาวอลิษา เมืองผุด 588 44790 27 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชนัแบบช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์

เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการทางการเงินส าหรับเยาวชน 
 DEVELOPMENT OF A MOBILE SCAFFOLDING APPLICATION IN SCENARIO-BASED LEARNING TO 

PROMOTE YOUTH FINANCIAL MANAGEMENT COMPETENCY 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ 
กรรมการ ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 
กรรมการ ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน ์
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 

 
 
 



เอก 010/2560 นายอาทติย์ อินต๊ะแก้ว 588 42339 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ รูปแบบการบริหารจัดการนิสิตนักศึกษาข้ามเพศในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 A MODEL OF MANAGING TRANSGENDER COLLEGE STUDENTS IN THAI HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อ.ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร ์
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 
กรรมการ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร 
กรรมการภายนอก รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 

 
เอก 011/2560 นางสาวเกวลี รังษสีุทธาภรณ์ 578 42607 27 อุดมศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองวิวัฒน์ในการพฒันาท้องถิ่น

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 DEVELOPMENT OF INTERCONNECTED LEARNING MODEL FOR ENHANCING ACTIVE 

CITIZENSHIP IN A LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT OF RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อ.ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 
กรรมการ ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 
กรรมการ อ.ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 
กรรมการภายนอก อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต 

 
เอก 012/2560 นางสริญญา รอดพิพัฒน ์ 588 42505 27 สุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับนักเรียนประถมศึกษา: ประยุกต์ใช้กล้อง

สมาร์ตโฟนเอ็นโดไมโครสโคป 
 DEVELOPMENT OF ORAL HYGIENE PROMOTING PROGRAM FOR ELEMENTARY SCHOOL 

STUDENTS: USING SMARTPHONE ENDOMICROSCOPE 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ 
กรรมการ ผศ.ดร.วิภาวดี ลี้มิ่งสวสัดิ ์
กรรมการ อ.ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ 
กรรมการภายนอก รศ.ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน 

 
 
 



เอก 013/2560 นางสาวสุตาภัทร ประดับแก้ว 588 42288 27 สุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงูของบุคลากร

กลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา 
 DEVELOPMENT OF BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM TO PREVENT DIABETES AND 

HYPERTENSION OF RISK STAFF IN EDUCATION INSTITUTIONS 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 
กรรมการ ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย ์
กรรมการ อ.ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ 
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.วิภาวดี ลี้มื่งสวสัดิ ์

 
เอก 014/2560 นางสาวเรข์ณพัศ ภาสกรณ ์ 5784257927 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการสื่อสารระหว่างบุคคลส าหรับ

นิสิตนักศึกษา 
 DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO ENHANCE INTERPERSONAL 

COMMUNICATION COMPETENCIES FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 
กรรมการ ผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ 
กรรมการ ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 
กรรมการภายนอก รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล 

 
เอก 016/2560 นางสาวปรวรรณ ดวงรัตน์ 588 42162 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การวิเคราะห์วาทกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของ

ผู้สูงอายุในสังคมเมือง 
 DISCOURSE ANALYSIS OF ELDERLY'S LEARNING TO DEVELOP AN INFORMAL LEARNING 

ENHANCEMENT MODEL FOR ELDERLY IN URBAN SOCIETY 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ 
กรรมการ ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 
กรรมการ ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา 
กรรมการภายนอก ศ.ดร.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 

 
 



เอก 019/2560 นางสาวสายทพิย์ พิริยะธนารักษ์ 578 42591 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การน าเสนอรูปแบบเชงิกระบวนการในการบ่มเพาะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: กรณีศึกษาครู

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
 PROPOSED PROCEDURAL MODEL OF LIFELONG LEARNER CULTIVATION: A CASE STUDY OF 

THAI MEDICINE WISDOM TEACHERS 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 
กรรมการ ผศ.ดร.มนัสวาสน์ โกวิทยา 
กรรมการ ผศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 
กรรมการภายนอก อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัพฤหัสบดทีี่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 ประกาศ ณ วันที่  4 มกราคม 2561 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
 คณบด ี
 004/2561 

 


