
 
 
 
 

ประกาศ  คณะครศุาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ฉบับท่ี 4/2562 

เรื่อง  อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  
 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 22/2562  วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ได้อนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
เอก 002/2562 นางสาวจิตรวรรณ  เอกพันธ์ 608 42305 27 บริหารการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ นวัตกรรมการบรหิารวิชาการโรงเรียนเอกชนตามแนวคดินักคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
 PRIVATE SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT INNOVATION BASED ON CREATIVE THINKER 

CONCEPT OF EARLY CHILDHOOD 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.สุกญัญา  แช่มช้อย  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์  
กรรมการ ผศ.ดร.ธีรภัทร  กุโลภาส  
กรรมการ อ.ดร.เพ็ญวรา  ชูประวัต ิ  
กรรมการภายนอก อ.ดร.สุวิทย์  มลูค า  
   
เอก 003/2562 นางสาวลภสัพิชชา  สุรวาทกุล 618 42226 27 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การวิเคราะห์การเรยีนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อส่งเสรมิความยึดมั่นผูกพันในการวิจัยและเจตคติต่อ

การวิจัยของนักศึกษาคร ู
 LEARNING ANALYTICS WITH MACHINE LEARNING FOR ENHANCING STUDENT TEACHERS' 

RESEARCH ENGAGEMENT AND ATTITUDE TOWARDS RESEARCH 
ประธานกรรมการ ศ.กิตติคณุ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัต ิ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช  
กรรมการ รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจติคณุ  
กรรมการ รศ.ดร.วรรณี  แกมเกต ุ  
กรรมการ อ.ดร.กนิษฐ์  ศรีเคลือบ  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร  
   
เอก 004/2562 นายวัชรศักดิ์  สุดหล้า 618 42387 27 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาโปรแกรมเฉพาะบุคคลเพื่อส่งเสรมิการท าวิจัยแบบเครือข่ายของครูโดยใช้วิธีวิทยาการออกแบบ

ร่วม 
 DEVELOPMENT OF CUSTOMIZED PROGRAMS FOR SUPPORTING TEACHERS’ NETWORKED 

RESEARCH USING CO-DESIGN METHODOLOGY 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัต ิ  
กรรมการ รศ.ดร.วรรณี  แกมเกต ุ  
กรรมการ อ.ดร.กนิษฐ์  ศรีเคลือบ  
กรรมการภายนอก ศ.กิตติคณุ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย  

 



เอก 005/2562 ร.อ.หญิง สุพัตรา  นุตรักษ์ 598 44864 27 พัฒนศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ รูปแบบการสร้างเสรมิศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 
 ACTIVE AGEING ENHANCEMENT MODEL IN COMMUNITY TO PROMOTE PRESCHOOLERS 

DEVELOPMENT 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ ์  
กรรมการ ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก  
กรรมการ อ.ดร.ดวงกมล  บางชวด  
กรรมการ อ.ดร.รุ่งระวี  สมะวรรธนะ  
   
เอก 006/2562 นางสาวสุชารตัน์  กู้เกียรตสิกลุมั่น 598 44858 27 พัฒนศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ดุสิตสมติ : พ้ืนท่ีการเรียนรู้เพื่อพฒันาพลเมืองสมัยใหม่ 
 DUSIT SMITH: LEARNING SPACE FOR MODERN THAI CITIZENS DEVELOPMENT 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สาระ  มีผลกิจ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.ดวงกมล  บางชวด  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ผศ.ดร.ชัชพล  ไชยพร  
กรรมการ รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท  
กรรมการ ผศ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล  
   
เอก 007/2562 นางสาววรรณไพร  แย้มมา 598 44835 27 พัฒนศึกษา 
หัวข้อวิทยานิพนธ ์ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนปลอดภัยในการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็ก 
 LEARNING PROCESSES TO DEVELOP SAFETY COMMUNITY FOR CHILD SAFETY PROMOTION 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  
กรรมการ รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท  
กรรมการ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทับพร  
กรรมการ ผศ.ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  24 ธันวาคม 2562 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 
 คณบด ี
 528/2562 

 


