
 
 
 
 

ประกาศ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 5/2561 

เร่ือง  อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  
 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร คร้ังที่ 22/2561  วันพฤหัสบดทีี่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ไดอนุมัติ
หัวขอวิทยานิพนธระดับดุษฎีบณัฑิต ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 
เอก 011/2561 นายสมภพ ลอเรืองสิน 598 42490 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเพื่อสงเสริมเจตคติ

ตอการเปนผูประกอบการวสิาหกิจเร่ิมตนสําหรับนักศึกษามหาวทิยาลัย 
 DEVELOPMENT OF A NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM USING SOCIAL LEARNING 

THEORY FOR ENHANCING ATTITUDE TOWARD STARTUP ENTREPRENEURSHIP FOR 
UNDERGRADUATE STUDENTS 

ประธานกรรมการ ผศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผศ. ดร.วีรฉัตร สุปญโญ  
กรรมการ ผศ. ดร.วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ. ดร.มนัสวาสน โกวิทยา  
กรรมการภายนอก ดร.สิทธิพล วิบลูยธนากุล  
   
เอก 012/2561 นางนฤดี โสรัตน 598 42352 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนากระบวนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวใน

บริบทสงัคมไทย 
 DEVELOPMENT OF LIFELONG LEARNING PROCESS TO ENHANCE FAMILY STRENGTHS IN 

THAI CONTEXT 
ประธานกรรมการ ผศ. ดร.วีรฉัตร สุปญโญ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ดร.ปาน กิมป  
กรรมการ ผศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ. ดร.วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการภายนอก ดร.ชไมพร ดิสถาพร  
   

 
 
 
 
 
 



เอก 013/2561 นางสาวอิสรา สงวนพงศ 598 44698 27 พัฒนศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ แนวทางการสงเสริมคุณภาพชวีติของแรงงานนอกระบบโดยใชกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
 GUIDELINES FOR PROMOTING INFORMAL WORKERS’ QUALITY OF LIFE USING SOCIAL 

LEARNING PROCESS 
ประธานกรรมการ ผศ. ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ. ดร.อุบลวรรณ หงษวิทยากร  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผศ. ดร.ภคพนธ ศาลาทอง  
กรรมการ ผศ. ดร.หทัยรัตน ทับพร  
กรรมการ อ. ดร.อมรวิชช นาครทรรพ  
กรรมการภายนอก ดร.สราวธุ ไพฑูรยพงษ  
   
เอก 014/2561 นางสาวณัฐศริยา จักรสมศักดิ ์ 598 42083 27 สุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาโปรแกรมสรางสุขสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยประยุกตทฤษฎีการเรียนรูทางอารมณ

และสังคมรวมกับทฤษฎีการปรับตัวของรอย 
 DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS’ HAPPINESS ENHANCEMENT PROGRAM 

APPLYING LEARNING THEORY WITH ROY’S ADAPTATION THEORY 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ. ดร.อะเค้ือ กุลประสูติดิลก  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ศ. ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รศ. ดร.โชติกา ภาษีผล  
กรรมการ รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย  
กรรมการ ผศ. ดร.สุธนะ ติงศภัทิย  
กรรมการ อ. ดร.รุงระวี สมะวรรธนะ  
   
เอก 015/2561 นางสาวศิรดา นัยผองศรี 588 44863 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางการรูสิ่งแวดลอมสําหรับ

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 DEVELOPMENT OF NON-FORMAL EDUCATION PROCESS TO ENHANCE 

ENVIRONMENTAL LITERACY FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL 
PROTECTION VOLUNTEERS 

ประธานกรรมการ ผศ. ดร.วีรฉัตร สุปญโญ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ดร.ปาน กิมป  
กรรมการ ผศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ. ดร.วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการภายนอก รศ. ดร.อภิชาติ ใจอารีย  
   

 
 
 
 
 
 



เอก 016/2561 นางสาวจณิณชญา ทิพยปจทมติร 588 42448 27 อุดมศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM AND MECHANISM OF RAJAMANGALA 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY’S UNIVERSITY COUNCIL 
ประธานกรรมการ ผศ. ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ. ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ศ.กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวฒุ ิ  
กรรมการ อ. ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ  
กรรมการ รศ. มานิตย จุมปา  
กรรมการภายนอก ผศ. ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง  
   
เอก 017/2561 นายพิธากรณ ธนิตเบญจสิทธิ ์ 598 42535 27 อุดมศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนารูปแบบการแปลงสภาพองคการสูตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
 DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION MODEL TOWARDS STRATEGIC 

POSITIONING OF THAI PRIVATE UNIVERSITIES 
ประธานกรรมการ ผศ. ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ. ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อ. ดร.มานิต บุญประเสริฐ  
กรรมการ ผศ. ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ ์  
กรรมการ ผศ. ดร.รัฐชาติ มงคลนาวนิ  
กรรมการภายนอก รศ. ดร.วราภรณ บวรศิริ  
   
เอก 018/2561 นางสาววสุ ทัพพะรังส ี 588 44857 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ อนาคตภาพรูปแบบคายวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล 
 THE SCENARIO OF SCIENCE CAMP MODEL TOWARDS LIFELONG LEARNING IN DIGITAL 

AGE 
ประธานกรรมการ รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ดร.บัญชา แสนทว ี  
กรรมการ ผศ. ดร.วีรฉัตร สุปญโญ  
กรรมการ ผศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการภายนอก ดร.ชลทิตย เอ่ียมสําอางค  
   
เอก 019/2561 นายวฒุิภูมิ จุฬางกูร 588 42490 27 อุดมศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ อนาคตภาพระบบการกํากับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2573 
 FUTURE SCENARIOS OF EDUCATIONAL QUALITY SUPERVISIONS OF THAI HIGHER 

EDUCATION IN 2030 
ประธานกรรมการ ผศ. ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ. ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รศ. ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย  
กรรมการ ผศ. ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ  
กรรมการ ผศ. ดร.สิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ  
กรรมการภายนอก ดร.วิทยา เจียรพันธุ  



 
เอก 020/2561 นางสาววลัยนาสภ มีพนัธุ 588 42483 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถในการวางแผนอาชีพ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 DEVELOPMENT OF NON-FORMAL EDUCATION PROGRAM TO ENHANCE CAREER 

PLANNING ABILITIES OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
ประธานกรรมการ รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแกว  
กรรมการ ผศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ. ดร.วีรฉัตร สุปญโญ  
กรรมการภายนอก ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ  

 
เอก 021/2561 นางชามาภัทร สิทธิอํานวย 588 42454 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาหลักการออกแบบและตนแบบโปรแกรมการเรียนรูระหวางวัยเพื่อสงเสริมความสัมพนัธ

ระหวางผูสงูอายุและเด็ก 
 DEVELOPMENT OF DESIGN PRINCIPLES AND A PROTOTYPE OF AN 

INTERGENERATIONAL LEARNING PROGRAM FOR PROMOTING RELATIONS BETWEEN THE 
AGING AND CHILDREN 

ประธานกรรมการ ผศ. ดร.วีระฉัตร สุปญโญ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช  
กรรมการ ผศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการ ผศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  
กรรมการภายนอก ผศ. ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท  
   

ทั้งนี้  ตั้งแตวนัพฤหัสบดทีี่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ประกาศ ณ วันที่  11 ธันวาคม 2561 
 

 
 (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
 คณบด ี
  

 


