
 
 
 
 

ประกาศ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 23/2561 

เร่ือง  อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  
 

 มติเวียนคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร คร้ังที่ 24/2562  วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ไดอนุมัติหัวขอ
วิทยานพินธระดบัดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 ดังนี้ 
เอก 070/2561 นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา 598 44600 27 บริหารการศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ กลยุทธการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะการเปนผูประกอบการนวตักรรม 
 SECONDARY SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT STRATEGIES BASED ON THE CONCEPT 

OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP SKILLS 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ชญาพิมพ อุสาโห  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อ.ดร.เพญ็วรา ชูประวัต ิ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ  
กรรมการ ผศ.ดร.สุกัญญา แชมชอย  
กรรมการ ผศ.ดร.ธีรภัทร กุโลภาส  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.วีระวัฒน อุทัยรัตน  
   
เอก 071/2561 นางนุรซีตา เพอแสละ 598 42369 27 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพหาองคประกอบสาํหรับสถานศึกษาเฉพาะทาง 
 DEVELOPMENT OF BIG FIVE-FACTOR PERSONALITY SCALES FOR SPECIFIC PURPOSE 

SCHOOLS 

ประธานกรรมการ ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาส ี  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ.ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร  
กรรมการ รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท  
กรรมการ ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.ทวีวัฒน ปตยานนท  
   
เอก 072/2561 นายธรรมมา เจียรธราวานชิ 598 42323 27 อุดมศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาแผนที่นาํทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสงัคมผูสูงอาย ุ
 DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION MANAGEMENT ROAD MAP FOR AGING SOCIETY 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผศ.ดร.สิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ  
กรรมการ รศ.ดร.วิราภรณ โพธิศิริ  
กรรมการ ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการภายนอก ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน  
   

 



เอก 074/2561 นายศักดิ์ดนยั โรจนสราญรมย 598 44617 27 บริหารการศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ กลยุทธการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความฉลาดรูทางดิจิทัลของนักเรียน 
 ACADEMIC MANAGEMENT STRATEGIES OF SECONDARY SCHOOL BASED ON THE 

CONCEPT OF STUDENTS’ DIGITAL LITERACY 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.นันทรัตน เจริญกุล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ.ดร.ชญาพิมพ อุสาโห  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ  
กรรมการ ผศ.ดร.สุกัญญา แชมชอย  
กรรมการ อ.ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา  
กรรมการภายนอก ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช  
   
เอก 075/2561 นางรังสิรัศม วงศอุปราช 598 42208 27 การศึกษาปฐมวัย 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูทางอารมณและสังคมตามแนวคิดเซเฟอรและการเรียนรูแบบรวมมือ

เพื่อสงเสริมความสามารถทางสงัคมของเด็กอนุบาล 
 DEVELOPMENT OF SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING PROGRAM BASED ON SAFER 

AND COOPERATIVE LEARNING APPROACHES TO ENHANCE SOCIAL COMPETENCE OF 
KINDERGARTENERS 

ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผศ.ดร.ชาริณี ตรีวรัญู  
กรรมการ ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาต ิ  
กรรมการ อ.ดร.ปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน  
กรรมการ ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ  
   
เอก 076/2561 นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัต ิ 598 42170 27 การศึกษาปฐมวัย 
หัวขอวทิยานิพนธ ผลการจัดประสบการณโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการชี้แนะทางอารมณที่มีตอความสามารถ

ทางอารมณของเด็กวัยอนุบาล 

 EFFECTS OF ORGANIZING EXPERIENCES USING CONTEMPLATIVE EDUCATION AND 
EMOTION COACHING APPROACHES ON EMOTIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOLERS 

ประธานกรรมการ รศ.ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รศ.ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง  
กรรมการ อ.ดร.ปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน  
กรรมการ ผศ.ดร.ยศวีร สายฟา  
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล  
   

 
 
 
 
 
 



เอก 077/2561 นางสาวปนัดดา ตนัติภาคย 598 42128 27 การศึกษาปฐมวัย 
หัวขอวทิยานิพนธ ผลการใชกระบวนการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดการอานเชิงโตตอบและกระบวนการคิดการปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอความฉลาดรูทางเศรษฐศาสตรของเด็กอนุบาล 
 EFFECTS OF INSTRUCTIONAL PROCESS USING DIALOGIC READING APPROACH AND 

THINKING AND WORKING PROCESS BASED ON THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY 
ECONOMY ON ECONOMICS LITERACY OF KINDERGARTENERS 

ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อ.ดร.ปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท  
กรรมการ ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาต ิ  
กรรมการ ผศ.ดร.ชาริณี  ตรีวรัญู  
กรรมการ รศ.ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน  
กรรมการภายนอก ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล  
   
เอก 081/2561 นางสาวนันทปพร สิทธิยา 598 42111 27 อุดมศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 GRADUATE QUALITY DEVELOPMENT STRATEGIES OF RAJABHAT UNIVERSITY FOR 

LOCAL DEVELOPMENT 

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ.ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  
กรรมการ ผศ.ดร.สิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ  
กรรมการ ผศ.ดร.ธีรภัทร กุโลภาส  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.เทื้อน ทองแกว  
   
เอก 082/2561 เรืออากาศโทหญิงมินตรา สมจติต 598 42375 27 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การประเมินอภิมานเชงิตอบสนองของการใชแบบจําลองซิปในการประเมินโครงการทางการศึกษา 

 RESPONSIVE META-EVALUATION OF CIPP MODEL IN EDUCATIONAL PROJECT 
EVALUATION 

ประธานกรรมการ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาส ี  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล  
กรรมการ รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท  
กรรมการ รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล  
   

 
 
 
 
 
 



เอก 083/2561 นางสาวกฤติกา สทุธิพันธุ 598 42272 27 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนากระบวนการสงเสริมการเรียนรูนอกระบบเพื่อเสริมสรางภูมิตานทานชีวิตสําหรับสตรีวัย

กลางคน 
 DEVELOPMENT OF A PROMOTION PROCESS OF NON-FORMAL LEARNING FOR 

ENHANCING MIDDLE-AGED FEMALES RESILIENCE 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ดร.ปาน กิมป  
กรรมการ ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปญโญ  
กรรมการ ผศ.ดร.วรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา  
กรรมการภายนอก รศ.ดร.สารีพันธุ ศุภวรรณ  
   
เอก 084/2561 นายธีรยทุธ พิริยะอารยะกูล 608 42071 27 วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา 
หัวขอวทิยานิพนธ การพัฒนาตนแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมความรอบรูดานการเงินของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต : การประยุกตใชโมสตและสมารท 
 OPTIMIZING PROTOTYPE DEVELOPMENT OF FINANCIAL LITERACY ENHANCEMENT OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS: MOST AND SMART APPLICATION 
ประธานกรรมการ/กรรมการภายนอก ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชยั  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อ.ดร.ชยุตม ภิรมยสมบัติ  
กรรมการ ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช  
กรรมการ รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  
กรรมการ อ.ดร.กนิษฐ ศรีเคลือบ  
   

ทั้งนี้  ตั้งแตวนัศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
 

 
 (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ  
 คณบด ี
 299/2562 

 


