ประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 3/2561
เรื่อง อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 21/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 ดังนี้
เอก 004/2561 นายอัสรี สะอีดี
598 42449 27
สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย
ประยุกตใชการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูรวมกับการสอนแบบเสริมศักยภาพ
DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAM TO ENHANCE 21ST CENTURY COMPETENCIES
FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS BY APPLYING FACILITATING LEARNING WITH
INSTRUCTIONAL SCAFFOLDING
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ. ดร.สมบูรณ อินทรถมยา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ศ. ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
รศ. ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
กรรมการ
รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย
กรรมการ
ผศ. ดร.สุธนะ ติงศภัทิย
กรรมการ
อ. ดร.รุงระวี สมะวรรธนะ
เอก 005/2561 นายยอดแกว แกวมหิงสา
598 42192 27
สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสุขศึกษาตามแนวคิดการรับใชสังคมและการสะทอนคิดเพือ่
พัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
DEVELOPMENT OF A HEALTH EDUCATION INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON SERVICE
LEARNING APPROACH AND REFLECTIVE THINKING TO IMPROVE SOCIAL INTELLIGENCE
OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ. ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ศ. ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
รศ. ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
กรรมการ
รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย
กรรมการ
ผศ. ดร.สุธนะ ติงศภัทิย
กรรมการ
อ. ดร.รุงระวี สมะวรรธนะ

เอก 006/2561 นางสาวจุฑามาศ แสงงาม
598 42289 27
วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ ทางเลือกสําหรับการสงเสริมการเรียนรูดานวิธีวิทยาการวิจัยดิจทิ ัลทางการศึกษาของนิสติ
บัณฑิตศึกษาโดยใชแนวคิดแผนภาพมโนทัศน
ALTERNATIVES FOR PROMOTING GRADUATE STUDENTS’ LEARNING IN DIGITAL
RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION USING CONCEPT MAPPING APPROACH
ประธานกรรมการ
รศ. ดร.วรรณี แกมเกตุ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อ. ดร.ชยุตม ภิรมยสมบัติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
กรรมการ
ศ. ดร.สุวิมล วองวาณิช
กรรมการ
อ. ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ
กรรมการภายนอก
รศ. ดร.อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ
เอก 007/2561 นางสาวสรวีย ศิริพิลา
598 42410 27
วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาเครือ่ งมือวินิจฉัยและวิธีการปรับเปลีย่ นมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการกําหนดปญหาวิจัย
ทางการศึกษาสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
DEVELOPMENT OF DIAGNOSING INSTRUMENTS AND METHODS FOR CHANGING
MISCONCEPTIONS IN EDUCATIONAL RESEARCH PROBLEM FORMULATION FOR
GRADUATE STUDENTS
ประธานกรรมการ
รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
รศ. ดร.วรรณี แกมเกตุ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ศ. ดร.สุวิมล วองวาณิช
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
อ. ดร.ชยุตม ภิรมยสมบัติ
กรรมการ
อ. ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ
กรรมการ
รศ. ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท
กรรมการภายนอก
ผศ. ดร.วิธัญญา วัณโณ
เอก 008/2561 นางสาวรัตนลักษณ มณีรัตนโชติวงศ 598 44829 27
พัฒนศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางอัตลักษณเชิงบวกใหแกนักศึกษาพิการ
GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF LEARNING PROCESS TO ENHANCE POSITIVE
IDENTITY FOR DISABLED UNIVERSITY STUDENTS
ประธานกรรมการ
ผศ. ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
รศ. ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ผศ. ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
กรรมการ
อ. ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
กรรมการ
อ. ดร.ดวงกมล บางชวด
กรรมการภายนอก
รศ. ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

เอก 009/2561 นางสาวดารุณี ทิพยกุลไพโรจน
598 42317 27
วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ กลยุทธการสงเสริมประสิทธิผลของการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาที่ปรับให
เหมาะสมกับผูเรียนในยุคดิจิทัล
STRATEGIES FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THESES ADVISORS’ SUPERVISION
CUSTOMIZED TO STUDENTS IN DIGITAL AGE
ประธานกรรมการ
ศ. ดร.สุวิมล วองวาณิช
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
อ. ดร.ชยุตม ภิรมยสมบัติ
กรรมการ
รศ. ดร.วรรณี แกมเกตุ
กรรมการ
รศ. ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท
กรรมการภายนอก
ผศ. ดร.วิธัญญา วัณโณ
เอก 010/2561 นายสมเกียรติ แกวเกาะสะบา
598 42398 27
วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ แนวทางการเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัลสําหรับผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา:
การประยุกตแนวคิดการออกแบบแบบปรับเหมาะ
GUIDELINES FOR ENHANCING GRADUATE STUDENTS’ EDUCATIONAL RESEARCH
COMPETENCY IN DIGITAL AGE: APPLICATION OF ADAPTIVE DESIGN APPROACH
ประธานกรรมการ
รศ. ดร.วรรณี แกมเกตุ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อ. ดร.ชยุตม ภิรมยสมบัติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ศ. ดร.สุวิมล วองวาณิช
กรรมการ
รศ. ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
กรรมการ
อ. ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ
กรรมการภายนอก
รศ. ดร.อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณบดี
479/2561

