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คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (1)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61920001

ภาค/ปีทเี่ ข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

วันทีส่ อบเค้าโครงผ่าน

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

Examing Factors Influencing on the Students’ Behavioral
Intention to use Mobile Learning
(m-learning) in Tourism and Hospitality in Phnom Penh,
Cambodia

4 กันยายน 2562

1/2561

Mr.

DOM

SOPHEA

การจัดการมหาบัณฑิต

2

61920003

1/2561

นาง

ณัฎฐิชา

เฮ้าส์มันน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความดึงดูดใจขององค์กรนายจ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครงานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สายวิศวกรรมศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

20 มีนาคม 2563

3

61920006

1/2561

นางสาว

รุจิรา

เฉลิมโชควัฒน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของปัจจัยแห่งความสาเร็จและการคิดเชิงออกแบบต่อความตั้งใจ
เริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่มประชากร Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2563

4

61920007

1/2561

นางสาว

สุกัญญา

ท้าวสอน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูล คุณภาพอาหาร
และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารไทยแบบต้นตารับ

6 มกราคม 2563

5

61920011

1/2561

นางสาว

ชวัลรัตน์

บัวคาป้อ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อ
ระดับคุณค่าตราสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อใน
มุมมองของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออก

14 มกราคม 2563

6

61920159

1/2561

นางสาว

บรรณาพร

คาสวัสดิ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

แบบจาลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 กันยายน 2562

7

61920163

1/2561

นาย

ภาณุรุจ

รัตนมณี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

สมรรถนะตามหน้าที่เฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี

26 มีนาคม 2563

8

61920171

1/2561

นาย

ฉัตรพร

เพ็ชรล้า

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นาของของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น ซี
ที่มีผลต่อความคิดในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

27 กุมภาพันธ์ 2563

9

61920174

1/2561

นางสาว

ประกายทิพย์

จันทร์แป้น

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมความพอเพียง
กับความตั้งใจประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก

27 กุมภาพันธ์ 2563

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (2)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
10
61920175

ภาค/ปีทเี่ ข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

วันทีส่ อบเค้าโครงผ่าน

ประเภทการศึกษา

1/2561

นางสาว

สวรส

ทับทิมสุข

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดชลบุรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความน่าเชื่อถือของโฆษณาประเภทอินโฟเมอร์เชียลและความไว้ใจในสื่อ
ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานใน
กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2563

11

61920178

1/2561

นาย

กมล

เลิศอุดมกิจไพศาล

3 มีนาคม 2563

12

61920180

1/2561

นางสาว

ณอาภานัท

หอมศิริ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 1

อิทธิพลของคุณภาพบริการออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้อผ้าสตรีออนไลน์บนเฟสบุ๊กแฟนเพจ

13

61920183

1/2561

นางสาว

จารวี

แย้มพิกุล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทาง
ดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการร้านขายรองเท้าสนีก
เกอร์แบบมัลติแบรนด์

6 มกราคม 2563

14

61920184

1/2561

นางสาว

สุรีย์พร

ภูมิชัยสุวรรณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการทา
ระบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก

26 ธันวาคม 2562

15

61920185

1/2561

MISS

SIYU

PENG

การจัดการมหาบัณฑิต

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

Research on the Relationship between Chinese Tourist
Experience and InternetWord-of-Mouth Intention : Case Study of the Grand Palace.

11 ธันวาคม 2562

รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์
1
61920004

1/2561

นางสาว

อรทัย

นิมิตรุ่งโรจน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ผลกระทบของค่าตอบแทนพนักงานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร : กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ด ระยอง

26 มีนาคม 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

2

61920012

1/2561

นางสาว

ปัทมาวรรณ

ลิ้มพลอยพิพัฒน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

ไม่เต็มเวลา แผน ข

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

27 ธันวาคม 2562

3

61920013

1/2561

นางสาว

ผกาวัลย์

เอิบอาบ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเป็นผู้ประกอบการ

ไม่เต็มเวลา แผน ข

ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการออกกาลังกายกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

13 มกราคม 2563

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (3)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์
4
61920014

ภาค/ปีทเี่ ข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

1/2561

นางสาว

พชรพร

ขันนาค

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

การเป็นผู้ประกอบการ

วันทีส่ อบเค้าโครงผ่าน

ประเภทการศึกษา

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกโยคะของผู้บริโภค Gen X
ในภาคตะวันออก

13 มกราคม 2563

5

61920162

1/2561

นางสาว

ธารปาง

ต.วิเชียร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันของ
องค์การของครูโรงเรียนเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

9 ธันวาคม 2562

6

61920164

1/2561

นางสาว

รมิตา

ประวัติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

10 พฤศจิกายน 2562

7

61920165

1/2561

นางสาว

จิราภา

นาคา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยตัดสินใจเลือกสมัครงานของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นซีใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุจสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัด
ชลบุรี

19 มีนาคม 2563

8

61920166

1/2561

นางสาว

สายทิพย์

โพธิ์ทอง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยความผูกพันที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

19 มีนาคม 2563

9

61920168

1/2561

นาย

พุฒพิ งศ์

พราหมณ์พิทักษ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ของการทากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพกับการลดความ
สูญเปล่าในการทางาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง

16 มีนาคม 2563

10

61920169

1/2561

นาย

จักรี

แก้วร่วมวงศ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข แบบจาลองการยอมรับการใช้ระบบบริการตนเอง (Employee
Self-Service) ในงานทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง

20 มีนาคม 2563

11

61920170

1/2561

นางสาว

วิลาสิณี

ถีถาวร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช
เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จากัด

13

61920179

1/2561

นางสาว

กุสุมา

ศรีแย้ม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

9 ธันวาคม 2562

14

61920181

1/2561

นางสาว

วิชุดา

บุตรทรัพย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

ไม่เต็มเวลา แผน ข แรงจูงใจ ทัศนคติและปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของคนเหงาในประเทศไทย

5 มีนาคม 2563

15

61920182

1/2561

นางสาว

สุเพ็ญพร

ดิ่งแก้ว

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

ไม่เต็มเวลา แผน ข การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง Facebook Live ของผู้บริโภค

2 มีนาคม 2563

9 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว

ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61920056

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา
1/2561

คานาหน้าชื่อ
นาย

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

ณัฐวิโรจน์

มหายศ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และสังคม

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่ กับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยบูรพาและความสนใจในการเลือกศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

12 ต.ค. 62

2

61920045

1/2561

นางสาว

ศิรพิ ร

วชิรโสวรรณ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารการตลาด

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ และการมี
ส่วนร่วมในรายการรีววิ อาหารในช่องยูทูป ต่อความตั้งใจใช้
บริการร้านอาหารของผู้ชมรายการ

15 พ.ย. 62

3

61920046

1/2561

นางสาว

สุดารัตน์

ศรีพงษ์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารการตลาด

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้ชมรายการ

15 พ.ย. 62

4

61920047

1/2561

นางสาว

วฤณดา

ทองเนื้อสุก

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารการตลาด

61920048

1/2561

นางสาว

สุชาวดี

ณรงค์ชัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารการตลาด

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
สาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภค
ชาวไทย

2 พ.ย. 62

5

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2
ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

6

61920050

1/2562

นางสาว

ชนิดาภา

เซี้ยงแขก

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารการตลาด

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสของงานโฆษณาที่บ่ง
บอกความหลากหลายทางเพศของผู้บริโภคชาวไทย

6 ธ.ค. 62

7

61920043

1/2561

นางสาว

ภรณ์ภัสสรณ์

นาคสนธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์โครงสร้างอัตภาคของบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่ปรากฎบนเว็บไซต์สองแห่ง

29 มี.ค. 63

8

61920053

1/2561

นางสาว

ปัทมาวดี

ภักดีงาม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์การใช้รปู เบี่ยงบังและรูปแสดงความเด่นชัดโดย
เพศทางเลือกในเวทีการบรรยายต่างๆ

28 มี.ค. 63

9

61920191

1/2561

นาย

ภาสกร

มุสิแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาภาษาที่ใช้บนป้าย ความเข้าใจและทัศคติของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ: กรณีศึกษาตลาด ๔ แห่ง
ในอาเภอหาดใหญ่

29 มี.ค. 63

10

61920192

1/2561

นางสาว

รวิสรา

แย้มเยื้อน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ภาษาภาพพจน์ที่สะท้อนแนวคิดสตรีนิยมในเพลงที่ประพันธ์
โดยนักแต่งเพลงผู้หญิงที่ได้รบั รางวัล

28 มี.ค. 63

11

61920054

1/2561

นาย

อรัญ

สาหร่าย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ทัศนคติต่อสาเนียงภาษอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียน
และครูในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง

28 มี.ค. 63

19 พ.ย. 62

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61920157

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

1/2561

MISS

ชื่อ
YI

นามสกุล
HE

หลักสูตร

สาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์และการออกแบบ

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

ประเภทการศึกษา
ไม่เต็มเวลา แผน ก 2 การศึกษาวิเคราะห์ตานานเทพทวารบาลของจีน เพื่อออกแบบ
หนังสือภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์
สาหรับเด็กระดับอนุบาลอายุ 3 - 6 ปี

30-มี.ค.-63

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4 ประกำศที่ 0109/2563 เรื่อง รำยชื่อเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ที่ได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
คณะศึกษำศำสตร์ (1)
ข้อมูลส่วนตัว
ลำดับที่
รหัสนิสิต
รำยชือ่ เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
1
61910075

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ประเภทกำรศึกษำ

ชือ่ เรื่องวิทยำนิพนธ์

วันทีส่ อบเค้ำโครงผ่ำน

นาย

ปัญจวิชญ์

ทองสุข

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เมตาคอกนิชันในการ
แก้ปัญหาร่วมกับการใช้คาถามระดับสูงที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และการกากับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

28-พ.ย.-62

2

61910076

นาย

ศิวะคุปต์

ถ้าหิน

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

23-มี.ค.-63

3

61910079

นาย

กษิตนิ าถ

จันทุมา

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

23-มี.ค.-63

4

61910119

นาย

อรรถสิทธิ์

สุวรรณมณี

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวงล้อการคิดอย่าง
กระตือรือร้นในบริบทเชิงสังคมร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีตอ่
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

25-มี.ค.-63

5

61910080

นางสาว

จุฑาทิพย์

แก้วอารัตน์

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเอสคิวอาร์คิวซีคิว ที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

15-ต.ค.-62

6

61920119

นางสาว

รพีพร

โพธิศรี

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบเพื่อนคู่คิด (Think
Pair Share) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

25-มี.ค.-63

7

61920120

นาย

รัฐเขตน์

ธิสานนท์

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC ร่วมกับเทคนิค
Think-Talk-Write เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

23-มี.ค.-63

คณะศึกษำศำสตร์ (2)
ข้อมูลส่วนตัว
ลำดับที่

ชือ่ เรื่องวิทยำนิพนธ์
รหัสนิสิต

รำยชือ่ เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
8
61920153

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ประเภทกำรศึกษำ

วันทีส่ อบเค้ำโครงผ่ำน

นาย

ณัฐพล

เจนการ

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการให้
ปัญหาปลายเปิดที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

24-มี.ค.-63

9

61920154

นางสาว

ณัชชาพร

แก้วแหวน

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ TAI ที่มีตอ่ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

23-มี.ค.-63

10

61910081

นางสาว

หงส์จิรา

เอียดหนู

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก

3-ธ.ค.-62

11

61910083

นางสาว

ณัฐญา

เจริญพันธ์

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ๗ ขั้น (7Es) ร่วมกับบทเรียนเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented
Reality เรื่อง อะตอมและสมบัตขิ องธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

13-มี.ค.-63

12

61910084

นางสาว

ธนัชชา

นวนกระโทก

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5Es) ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II เรื่อง ยีนและโครโมโซมที่
มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา พฤติกรรมการทางานกลุ่มและจิต
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

26-พ.ย.-62

13

61910085

นางสาว

พรทิพย์

สังเกตุ

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการและเจตคติตอ่
วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา

13-มี.ค.-63

14

61910060

นางสาว

กีรติกา

อินทร์ชัย

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในการจัดการเรียนรู้ดดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

11-มี.ค.-63

15

61910061

นางสาว

จุฑามาศ

กันทะวัง

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

27-พ.ย.-62

คณะศึกษำศำสตร์ (3)
ข้อมูลส่วนตัว
ลำดับที่

ชือ่ เรื่องวิทยำนิพนธ์
รหัสนิสิต

รำยชือ่ เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
16
61910062

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ประเภทกำรศึกษำ

วันทีส่ อบเค้ำโครงผ่ำน

นางสาว

ช่อรัก

วงศ์สวรรค์

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคลและระดับกลุ่มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

27-พ.ย.-62

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน เรื่อง
จลนศาสตร์เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

11-มี.ค.-63

การศึกษามหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2559)
การสอนวิทยาศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

30-เม.ย.-62

17

61910063

นาย

ทัณฑธร

จุ้ยสวัสดิ์

18

61910064

นางสาว

ปัทมพร

สุขพงษ์ไทย

19

61920121

นางสาว

นรี

ทองจิตต์

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

19-ก.พ.-63

20

61920122

นาย

พีรวุฒิ

ยิ่งนอก

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 Steps) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่องทรัพยากรธรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

30-ต.ค.-62

21

61920123

นาย

ปริพันธ์

หมั่นค้า

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการกลุ่ม และความพึงพอใจในการ
เรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔

13-พ.ย.-62

22

61920124

นางสาว

นิชนันท์

คาตา

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา
ที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖

2-ธ.ค.-62

23

61920125

นางสาว

จุฑารัตน์

วิเศษ

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ชั้น (7E) ร่วมกับปัญหาเป็น
ฐานที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

18-พ.ย.-62

คณะศึกษำศำสตร์ (4)
ข้อมูลส่วนตัว
ลำดับที่

ชือ่ เรื่องวิทยำนิพนธ์
รหัสนิสิต

รำยชือ่ เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
24
61920126

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ประเภทกำรศึกษำ

วันทีส่ อบเค้ำโครงผ่ำน

นาย

สิทธิโชค

เอี่ยมบุญ

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็นฐาน

28-ต.ค.-62

25

61920127

นางสาว

สรวีย์

นาคเกษม

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

25-พ.ย.-62

26

61920128

นางสาว

สุดารา

ทองแหยม

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖

6-พ.ย.-62

27

61920129

นางสาว

ธัญชนก

ทาระเนตร

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (Steam) ที่มีตอ่ ความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

25-พ.ย.-62

28

61920130

นางสาว

ณฐิตา

วงศ์ใหญ่

การศึกษามหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง เรื่องดาราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

11-มี.ค.-63

29

61920115

นาย

เฉลิมพล

ชมภูโคตร

การศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายประเภท ๓
สังกัดวิทยาลัยเอกชนภาคตะวันออก

2-ก.พ.-63

30

61920117

นางสาว

สมสุดา

จันทเจียง

การศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการออกแบบหุน่ ยนต์เบื้องต้น วิชาวิทยาการ
คานวณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

2-ก.พ.-63

31

61920118

นาย

ปริญญา

ยวงทอง

การศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

1-ก.พ.-63

32

61920131

นางสาว

ฉัตร์รัตน์

เตือนสติกุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมรสของคู่สมรส ด้วยการปรึกษาครอบครัวทฤษฎี
เน้นทางออกระยะสั้น

13-มี.ค.-63

คณะศึกษำศำสตร์ (5)
ข้อมูลส่วนตัว
ลำดับที่

ชือ่ เรื่องวิทยำนิพนธ์
รหัสนิสิต

รำยชือ่ เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
33
61920132

คำนำหน้ำชือ่

ชือ่

นำมสกุล

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ประเภทกำรศึกษำ

วันทีส่ อบเค้ำโครงผ่ำน

นาย

ดารงศักดิ์

ยืนยาว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองในการเสพสารของผู้เสพสารกลุ่มแอม
เฟตามีน ด้วยการปรึกษากลุ่มแนวเกสตอลท์ตอ่ ผู้รับการบาบัด ณ
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

27-มี.ค.-63

34

61920133

นางสาว

ตาว

ชัยวงศ์ศรีอรุณ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การเสริมสร้างการเยียวยาตนเองของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง
ด้วยการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

23-มี.ค.-63

35

61920134

นาย

อาทิตย์

พานิชการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การปรึกษาทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความคิดไม่สมเหตุสมผล
ในการสูบบุหรี่
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

23-มี.ค.-63

36

61920135

นางสาว

ทิพมณี

สุขะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองด้วยการฝึกสติสาหรับเด็กปฐมวัย

2-มี.ค.-63

37

61920136

นางสาว

สหพร

กองสุทธิผล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกสติและจินตภาพด้วยภาพสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

2-มี.ค.-63

38

61920137

นางสาว

จิรสุดา

ร่มธรรมไทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองสาหรับ
เด็กปฐมวัย

2-มี.ค.-63

39

61920155

นางสาว

นงนุช

พูลเพิ่ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุ : โปรแกรมเสริมสร้างความจาใช้งาน

2-มี.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (1)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

หลักสูตร

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61930027

1/2562

นางสาว

ธัญชนก

ยั่งยืน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลวังใหม่
จังหวัดจันทบุรี

20-ก.พ.-63

รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์
1
61930001

1/2561

นาย

ทรงพจน์

พูลสิน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสานักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

29 ก.พ.63

2

61930010

1/2561

นางสาว

ดวงกมล

ศรีพุ่ม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับ
จากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซูซูกิมอเตอร์
ประเทศไทย จากัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตาบลตาสิทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

9-ต.ค.-62

3

61930011

1/2561

นาย

ธรรมวิทย์

เกียรติสมกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านงบประมาณของพนักงาน
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

9-ต.ค.-62

4

61930013

1/2561

นางสาว

นิราวัลย์

ศรีทอง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

9-ต.ค.-62

5

61930014

1/2561

นาง

พัชรี

ดีพร้อม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9-ต.ค.-62

6

61930015

1/2561

นาย

วิธวินท์

พาณิชยาชีวะ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

7

61930016

1/2561

นางสาว

ศศิมาพร

ขาวทองบริสุทธิ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริเวณชุมชนโดยรอบโรงกลั่นของ
บริษัทไทยออยส์ จากัด (มหาชน)

9-ต.ค.-62

8

61930019

1/2561

นางสาว

กรชุลี

จันทะรัง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบไผ่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (2)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์
9
61930021

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

หลักสูตร

1/2561

นาย

ณพล

เติมกิจธนสาร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความต้องการพัฒนาตนเองของกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรีด้านข้าราชการ 4.0

9-ต.ค.-62

10

61930022

1/2561

นางสาว

ศศิวิมล

กองทรัพย์เจริญ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตตาบลตาสิทธิ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง

9-ต.ค.-62

11

61930023

1/2561

นางสาว

ณัฐพัชร์

ณ ระนอง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9-ต.ค.-62

12

61930026

1/2561

นาย

สรวัชร์

สุดแก้ว

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังดาล
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

9-ต.ค.-62

13

61930028

1/2561

นาย

ธุวานันท์

สุขโชค

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

14

61930029

1/2561

นางสาว

ภูริชา

ฉวีวรรณ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

9-ต.ค.-62

15

61930031

1/2561

นางสาว

จุฑามาศ

อินทไทร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลเพื่อ
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดตามเขตผังเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

16

61930032

1/2561

นาย

วิชชากร

ตรึกตรอง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี

9-ต.ค.-62

17

61930034

1/2561

นางสาว

ธัญณีย์

ศิระโสภณวัฒน์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุม
ประชาคมตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาล
ตาบลหนองซาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

18

61930036

1/2561

นาง

กมลรัตน์

ฉรี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้รับบริการของสานักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอศรีราชา

9-ต.ค.-62

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (3)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์
19
61930037

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

หลักสูตร

1/2561

นางสาว

ภัสสร

เพ็งสา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

20

61930041

1/2561

นาย

ธนวัฒน์

ตาลทอง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา

9-ต.ค.-62

21

61930042

1/2561

ร.ต.อ.

นราธิป

นะยะเนตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติต่อหน้าที่ของพนักงานสอบสวนใน
สถานีตารวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

22

61930043

1/2561

ร.ต.อ.

ปรมา

ปราณี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทบาทของกองทุนยุติธรรมของสานักงานยุติธรรมชลบุรี ในภารกิจ
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม

9-ต.ค.-62

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
วิทยาลัยพาณิชศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์
1
61710004

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นางสาว

กชพรรณ

ชารวย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่งอาหารถึง
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
บ้านในกลุ่มผู้บริโภคสัญชาติอาเซียนในประเทศไทย

22 ก.พ. 63

(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยในการเลือกซื้อรถบรรทุกขนส่งของสัญชาติยุโรป
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
และญี่ปุ่นของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดชลบุรี

22 ก.พ. 63

(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และขยายโอกาส
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
ทางการตลาด สู่สากลของสินค้าโอทอป ผ้าทอมือบ้าน
ปึก จังหวัดชลบุรี
(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรม
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
การเลือกซื้อบ้านเดี่ยวจากโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี
(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทาง
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
การเงิน (Fintech) ของชาวเมียนมาร์ : กรณีศึกษา
พื้นที่ภาคกลาง
(การจัดการธุรกิจโลก) ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ E-wallet จากผู้
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
ให้บริการของไทยและต่างประเทศ แทนการใช้เงินสด
ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

22 ก.พ. 63

2

61710006

1/2561

นางสาว

ชนนิกานต์

บุญมา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

3

61710010

1/2561

นางสาว

ภูษณิศา

บุญตานนท์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4

61710014

1/2561

นางสาว

วาสนา

หงษ์กลาย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

5

61710015

1/2561

นาย

ศิรภัทร

พีรศักดิ์โสภณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

6

61710016

1/2561

นางสาว

ขนิษฐา

คงนมนาน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

7

61710018

1/2561

นาย

สหรัฐ

สุระเวช

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

22 ก.พ. 63

22 ก.พ. 63

22 ก.พ. 63

22 ก.พ. 63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910001

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

MR.

EM

OUSSA

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อ
การตัง้ ใจซื้อของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในราชอาณาจักรกัมพูชา:
การวิจัยแบบผสานวิธี

21-ก.พ.-63

2

61910034

1/2561

นางสาว

นุธิดา

ทวีชีพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่มีต่อความ
ผูกพันของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การวิจัยแบบผสานวิธี

21-มี.ค.-63

3

61910035

1/2561

นางสาว

อมรา

ผดุงทรัพย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

19-มี.ค.-63

4

61910087

1/2561

นางสาว

ฉัตตรีท์

งามพิพัฒน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การเพิ่มสมรรถนะทางกาย จิตใจ และปัญญา
ในผู้สูงอายุ โดยใช้โปรแกรมการออกกาลังกายโยคะ
แบบนั่งเก้าอี้

18-มี.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ (1)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910039

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นางสาว

ชนัญชิดา

สุขชนะโชติ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การจ้ากัดน้าดื่ม และผลลัพธ์ทางคลินิกใน
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือรังที่มีภาวะน้าหนักเกิน

10 มี.ค. 63

2

61910040

1/2561

นางสาว

นิศาชล

ไชยแหม่ง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายความสุขสบายของผู้ป่วยโรคมะเร็งล้าไส้
ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบ้าบัด

9 มี.ค. 63

3

61910044

1/2561

นาย

เอกพลพลเดช

เดชแก้ว

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยกล้ามเนือ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวัยผู้ใหญ่ ภายหลังได้รับการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ

5 มี.ค. 63

4

61910110

1/2561

นางสาว

นราภรณ์

อิ่นใจ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้าในผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านม

10 มี.ค. 63

5

61910114

1/2561

นางสาว

วรารมย์

จิตอุทัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

5 มี.ค. 63

6

61910115

1/2561

นาง

สุมิตรา

ติระพงศ์ประเสริฐ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

10 มี.ค. 63

7

61910050

1/2561

MR.

DAWA

GYELTSHEN

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

Adult Nursing Pathway

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

Prediction of illness Perceptions, religiosity and
social support on Psychological stress among
Adults with Hypertensive in Bhutan.

29 พ.ย. 62

8

61910051

1/2561

Ms.

KINLEY

YANGDON

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

Adult Nursing Pathway

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

Factors Influencing Diabetes Self-management
Among Bhutanese Patients with Type 2 Diabetes
Mellitus.

4 ธ.ค. 62

9

61910052

1/2561

MR.

NIMA

DORJI

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

Adult Nursing Pathway

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

Factors Influencing Lifestyle Modification among
Hypertensive Patents in Bhutan.

29 พ.ย. 62

10

61910053

1/2561

Ms.

TSHERING

CHEKI

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

Factors Influencing Workplace Violence against
Nurses in Bhutan

25 พ.ย. 62

Nursing Administration Pathway

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
11
61910046

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นางสาว

ธัญรัตน์

บุญล้า

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อ
พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
ระดับความดันโลหิต ระดับน้าตาลในเลือด และเส้นรอบ
เอวในผู้สงู อายุภาวะเมตาบอลิก

28 ก.พ.63

12

61910048

1/2561

เรือเอกหญิง

พรพรรณ

ผาจันทา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ร่วมกับการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตอ่ พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สงู อายุกลุ่มเสี่ยงโรค
หลอดเลือดหัวใจ

7 มี.ค. 63

13

61910049

1/2561

นาง

ศุภากร

เอกมฤเคนทร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
ผู้สงู อายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยประยุกต์
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการ
ก้าวเดิน และความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อเข่า

10 มี.ค. 63

14

61910117

1/2561

นางสาว

ชญาณี

สุวรรณสา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สงู อายุ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายพฤติกรรมการจัดการด้วยตนเองของ
ผู้สงู อายุโรคหลอดเลือดหัวใจ

7 มี.ค. 63

15

61920071

1/2561

นาง

กัญญ์กุลณัช

รามศิริ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในวัยรุ่นหญิง

6 มี.ค. 63

16

61920073

1/2561

นางสาว

ปุณยนุช

สละชั่ว

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการพัฒนาความรอบรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านเพศ
ต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
ตอนต้น

8 มี.ค. 63

17

61920074

1/2561

นางสาว

วพนิตนันท์

แซ่ลิม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอาชีวอนามัยกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างานของพนักงานเก็บ
ขนขยะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9 มี.ค. 63

18

61920075

1/2561

นางสาว

ญาษิดา

โชติจุลภัทร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของญาติผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคไตเรือรังที่ลา้ งไตทาง
ช่องท้อง จังหวัดชลบุรี

10 มี.ค. 63

19

61920076

1/2561

นางสาว

วศลิษา

น้าเหนือ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของกระบวนการก้ากับตนเองต่อพฤติกรรมการออก
ก้าลังกายด้วยการเดินของอาสาสมัครสาธารณสุขหญิงที่
มีภาวะน้าหนักเกิน

9 มี.ค. 63

20

61920077

1/2561

นางสาว

สุภาพร

มงคลหมู่

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพในการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงในอ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

8 มี.ค. 63

คณะพยาบาลศาสตร์ (3)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
21
61920147

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

ประเภทการศึกษา

1/2561

นาย

กิตพิ งษ์

เรือนเพ็ชร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

ไม่เต็มเวลา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียน
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง ชายอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์
เรียน)

6 มี.ค. 63

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง
เรียน)
ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง
เรียน)

ปัจจัยท้านายความตังใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวีในกลุ่ม
เยาวชนชายรักชาย

4 มี.ค. 63

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจในชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จังหวัด
ตาก

29 ม.ค. 63

22

61920150

1/2561

นาง

รัตติยากร

มาลาธรรมรัตน์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

23

61920151

1/2561

นาย

วัชรินทร์

ค้าสา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน

24

61920058

1/2561

นางสาว

จุฬาลักษณ์

ธรรมปัต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยจิตเภท

26 ก.พ. 63

25

61920060

1/2561

นางสาว

สุภิศา

จิตต์สม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยด้านสังคมที่มีอิทธฺพลต่อการถูกรังแกงผ่านโลกไซ
เบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 มี.ค. 63

26

61920141

1/2561

นางสาว

ยุภา

หม่วยนอก

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ไม่เต็มเวลา
ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดเกม
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
เรียน)
ขยายโอกาสทางการศึกษา

10 มี.ค. 63

27

61920143

1/2561

นางสาว

สุกัญญา

แก่นงูเหลือม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ไม่เต็มเวลา
อิทธิพลของปัจจัยปกป้องที่มีตอ่ ภาวะสุขภาพจิตของ
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง ผู้สงู อายุในชุมชน
เรียน)

31 ม.ค. 63

28

61920144

1/2561

นาง

เสาวลักษณ์

เหล็กค้าน

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ไม่เต็มเวลา
ปัจจัยท้านายที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชันมัธยมศึกษา
เรียน)
ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส

10 มี.ค. 63

29

61920061

1/2561

นางสาว

กิ่งกาญจน์

จรูญรัตนพิเชียร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน
สู่การเป็นเบาหวานในหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตังครรภ์
และรักษาด้วยอินซูลนิ ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือด และระดับน้าตาลหลังรับประทานอาหาร
2 ชั่วโมง

30

61920062

1/2561

นางสาว

จาฎพัจน์

ศรีพุ่ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
โภชนาการก่อนการตังครรภ์ของหญิงตังครรภ์
ที่มีภาวะโลหิตจาง

10 มี.ค. 63

คณะพยาบาลศาสตร์ (4)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
31
61920063

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

ประเภทการศึกษา

1/2561

นางสาว

ฐิตมิ า

คาระบุตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมน้าหนักและการ
เพิ่มขึนของน้าหนักหญิงในครรภ์ที่มีน้าหนักเกินหรืออ้วน

28 ก.พ. 63

32

61920064

1/2561

นางสาว

ทิวา

ศรีสณ
ั

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการจัดการทางการพยาบาลในระยะที่ 2
ของการคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด ระดับการฉีกขาด
ของฝีเย็บและความสุขสบายในผู้คลอดครรภ์แรก

9 มี.ค. 63

33

61920066

1/2561

นางสาว

ธณัฐฐา

ตามา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการคลอดของหญิงตังครรภ์แรก

6 มี.ค. 63

34

61920070

1/2561

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

อรุณศรี

เนือนิ่มวัฒนา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

เปรียบเทียบผลของการเตรียมตัวเพื่อการคลอดของผู้
คลอดครรภ์แรก

9 มี.ค. 63

35

61920152

1/2561

นางสาว

ศิตานันท์

วรรณเสน

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์

ไม่เต็มเวลา
ปัจจัยท้านายความตังใจในการเลียงลูกด้วยนมแม่อย่าง
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง เดียวนาน 6 เดือนของมารดาที่ผา่ ตัดคลอดบุตรทางหน้า
เรียน)
ท้องในโรงพยาบาลเอกชน

9 มี.ค. 63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910101

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

1/2561

คานาหน้าชื่อ

นาย

ชื่อ

กานต์

นามสกุล

จิตต์แจ้ง

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการ
กีฬา) กลุ่มจิตวิทยาฯ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

สภาวะการลื่นไหลในนักกีฬากอล์ฟอาชีพ

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

19-มี.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
คณะสหเวชศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910121

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นางสาว

ณัฐธิดา

คาพวง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การแพทย์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษา mg2+ ในลาไส้
ของหนูที่มีภาวะ Hypomagnesemia จากการได้รับ
Omeprazole เป็นเวลานาน

24-มี.ค.-63

2

61910122

1/2561

นางสาว

ยุภารัตน์

บุดชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การแพทย์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

สารออกฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายต่อการ
ปกป้องของเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของ MPP+
ผ่านวิถี mTOR

27-มี.ค.-63

3

61910123

1/2561

นางสาว

ณัฐนรี

พงษ์เฉลิม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การแพทย์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

สารออกฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายต่อการ
ป้องกันเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของ MPP+ ผ่าน
วิถีการควบคุมของ Bcl-2

25-มี.ค.-63

4

61910124

1/2561

นางสาว

วรพรรณ

โรจนติรนันท์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การแพทย์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การประเมินความปลอดภัยของโปรตีนกาจัดแมลงชนิด
Vip3Aa จากแบคทีเรีย

26-มี.ค.-63

5

61910128

1/2561

นางสาว

จารุวรรณ

เวียร์ร่า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การแพทย์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการ
หายใจต่อการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติ

6-ก.พ.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61920021

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นางสาว

เอื้อมพร

พูนกล้า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิผลของสารสกัดกระเทียมต่อระดับตะกั่วในเลือด
ของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตแบตเตอรีแ่ ห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ

24-ม.ค.-63

2

61920022

1/2561

นาย

สุรสิทธิ์

กลีบประทุม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิผลของเข็มขัดนิรภัยพยุงลาตัว เพื่อลดความล้า
ของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างสาหรับผู้ปฏิบัติงานควบคุม
เครนในท่าเรือ

6-ก.พ.-63

3

61920023

1/2561

นางสาว

ปัทมพร

จันทร์กลม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิภาพการบาบัดเบนซีนด้วยกระบวนการโฟโตแค
ตาไลติกออกซิเดชันโดยฟิล์มไททาเนียมออกไซด์/พีแอลเอ

18-ก.พ.-63

4

61920025

1/2561

นาย

อมรเทพ

จั่นจีน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สเปรย์ฟองร่วมกับสาร
โพแทสเซียมเปอร์แมลการเนตที่มีผลต่อปริมาณการรับ
สัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานพ่นสี บริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

7-ก.พ.-63

5

61920027

1/2561

นางสาว

พรพรรณ

ขุนเภา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การออกแบบกล่องบรรจุปั๊มโลชั่น โดยประยุกต์
คาแนะนางานยก NIOSH เพื่อลดความเสี่ยงของหลัง
ส่วนล่างและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แผนกบรรจุสินค้าในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ปั๊มพลาสติก
แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

7-ก.พ.-63

6

61920017

1/2561

นาย

สิทธิคุณ

คาวงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความรอบรูด้ ้านสุขภาพและการรับรูพ้ ฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศบุตรหลานของผู้ปกครองเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พื้นที่อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี

27-ม.ค.-63

1/2561

นางสาว

ฝนทิพย์

สีสรรค์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรูด้ ้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

20-ต.ค.-62

1/2561

นาง

สงบ

จันทร์ธรรม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมี
บาบัด ที่เชื่อมโยงลงสู่ชุมชนตามแนวคิดลีน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

19-ต.ค.-62

7

8

61920030

61920032

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
9 61920033

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

ประเภทการศึกษา

1/2561

นางสาว

ชมพูนุช

อินทศรี

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รบั บริการที่มีต่อ
ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลของรัฐ

19-ต.ค.-62

10

61920034

1/2561

นางสาว

ธีรภัทร์

ลักษณียนาวิน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยทานายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

20-ต.ค.-62

11

61920035

1/2561

นาง

วิไล

ชอบชื่นชม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก
เวลาราชการของผู้ป่วยคลินิกพิเศษใน โรงพยาบาลรัฐ
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

19-ต.ค.-62

12

61920036

1/2561

นางสาว

ณัฐยา

สุนัติ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในอาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด

20-ต.ค.-62

13

61920114

1/2561

นางสาว

ทิพรัตน์

บารุงพนิชถาวร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่มีระยะเวลาทางาน
๑-๕ ปี

20-ต.ค.-62

1/2561

นางสาว

อรณิช

ชานาญศิลป์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎี
ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดนนทบุรี

20-ต.ค.-62

1/2561

นางสาว

ภูรภิ ัคพ์

พรหมมินทร์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาโดยใช้แนวคิด
ทักษะชีวติ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี

20-ต.ค.-62

14

15

61920037

61920038

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910013

ภาค/ปีทเี่ ข้าศึกษา

1/2561

คานาหน้าชื่อ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

ชื่อ

ปุณณมี

นามสกุล

เชื้อวงษ์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

เหมืองข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลาจากสื่อ
สังคมออนไลน์

วันทีส่ อบเค้าโครงผ่าน

30-มี.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะวิทยาการสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910058

ภาค/ปีทเี่ ข้า
ศึกษา
1/2561

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
คานาหน้าชื่อ

นางสาว

ชื่อ

นิลรัตน์

นามสกุล

ก้านหมั่นทอง

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการสารสนเทศ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การตรวจจับโรคต้อหินระยะเริ่มต้น จากภาพถ่ายจอ
ประสาทตาในสภาวะแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูง

วันทีส่ อบเค้าโครงผ่าน

28-มี.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์ (1)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910073

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นางสาว

นภัสวรรณ

ปัญญา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ชีวเคมี

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์และการศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพของ
พิษแมงกะพรุน

1-ก.ค.-62

2

61910074

1/2561

นางสาว

มยุรยั ์

ปูนาศรี

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ชีวเคมี

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ฤทธิต์ ้านการอักเสบของสารสกัดเหง้าและสาร
4-Methoxycinnamyl p-coumarate จากเร่วหอม
ในเซลล์ไมโครเกลีย

2-ก.ค.-62

3

61910068

1/2561

นางสาว

ปทิตตา

ก๋าวงค์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วาริชศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และน้ามันหอมระเหยไธม์ต่อ
คุณภาพหมึกกล้วย (Loligo spp.)

19-ก.พ.-62

4

61910107

1/2561

นาย

ปิยศักดิ์

แสงไพบูลย์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วาริชศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของสภาพสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะสัณฐานของปะการังและ
องค์ประกอบชนิดของสาหร่ายซูแซนเทลลี
ในปะการังที่มีการย้ายปลูก

26-ก.พ.-62

5

61910065

1/2561

นางสาว

นิภาพร

พลเภา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

เคมี

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การสังเคราะห์การประกอบไตรแอริลมีเทนชนิดอสมมาตรที่มี
หมู่อะนิลีนโดยใช้ของเหลวไอออนิกชนิดกรดเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า

11-เม.ย.-62

6

61910011

1/2561

นาย

ยศกร

ดวงหะทัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความเข้มข้นและสัดส่วนโมลาร์ของปรอทและซีลีเนียมใน
เนือเยื่อปลาทะเลหน้าดินจากบริเวณอ่าวไทย

19-มี.ค.-62

7

61910069

1/2561

นางสาว

วัชรภรณ์

สังขพันธ์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

องค์ประกอบและการกระจายของไมโครพลาสติกในบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี

3-ธ.ค.-62

8

61910070

1/2561

นางสาว

จุติพร

บุญรักษ์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาพหุนามที่ก่อก้าเนิดโดยจ้านวนไฮเปอร์ฟิโบนัคชี

19-ธ.ค.-62

9

61910071

1/2561

นางสาว

พัชรี

ดุลนิมิตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์โลจิสติกส์เชิง
เศษส่วน โดยใช้วธิ สี ่วนตกค้างจาก
การกระจายอนุกรม

20-ธ.ค.-62

10

61910010

1/2561

นางสาว

สลิตา

ดีเมเยอร์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ไดโตซานไฮบริดที่มีรพู รุนคล้ายฟองน้าและมีสมบัติไม่ชอบน้า :
การเตรียม,สมบัติและการน้าไปใช้

29-พ.ค.-62

คณะวิทยาศาสตร์ (2)
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
11
61910134

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

1/2561

นาย

อนันต์

สิรเิ ฉลิมกุล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

คอมโพสิตที่ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติคแอซิด และ
เซลลูโลสที่ได้จากวัสดุเหลือทิง

29-ส.ค.-62

12

61910026

1/2561

นาย

ณัฐภัทร

แสงมาลา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย
ร่วมกับการใช้ค้าถามระดับสูงที่มีต่อมโนทัศน์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งวงกลม
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

10-ก.พ.-63

13

61910027

1/2561

นางสาว

สุรสั ดี

เกรียมโพธิ์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ ง เซต ส้าหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

13-ธ.ค.-62

14

61910072

1/2561

นาย

พิพัฒน์

นันทจุล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ฟิสิกส์

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียม/อลูมิเนียมออกไซด์ ส้าหรับ
อุปกรณ์สะท้อนแสงด้วยวิธสี ปัตเตอริง

26-พ.ย.-62

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 15 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รหัสนิสิต

รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
61910018
1

ภาค/ปีทเี่ ข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทการศึกษา

1/2561

นาย

พงศกร

ตั้งเจริญถาวร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบอัตโนมัติสาหรับ
นั่งร้านในงานก่อสร้าง

27-มี.ค.-63

61910016

1/2561

นาย

ณัฐพันธ์

สนั่นนาม

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การปรับปรุงขั้วเคมีไฟฟ้าเชิงแสงวาเนเดียมออกไซต์ด้วยคอป
เปอร์ออกไซต์สาหรับกระบวนการแยกน้า

25-มี.ค.-63

61910017

1/2562

นางสาว

สุธีพร

ทนคา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การนาสารลดแรงตึงผิวจากของเสียกระบวนการซัลโฟเนชั่นของ
LINEAR ALKYLBENZENE กลับมาใช้

19-ก.ย.-62

61910022

1/2562

นางสาว

อภิญญา

บุญเขียน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ผลของสารสกัดหยาบสมุนไพรที่สกัดด้วยเทคโนโลยีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดและสารทาละลายที่ต่ากว่าจุด
วิกฤตยิ่งยวดต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในมนุษย์

23-ก.ย.-62

61910023

1/2562

นาย

ณัฐิวุฒิ

ไตรโอสถ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพรีไบโอ
ติกในรูปของลีแวน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพผิว เพื่อ
ประยุกต์ใช้ทางด้านเวชศาสตร์เครื่องสาอาง

16-ก.ย.-62

61910025

1/2562

นางสาว

สาวิตรี

จันทศรี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาตัวดูดซับจากชานอ้อยเพื่อใช้ในกระบวนการแยก
เดกซ์แทรนออกจากน้าอ้อยด้วยคอลัมน์โครโมโตกราฟี

12-ก.ย.-62

1/2562

นาย

ภูริต

พลนิกร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาเทคโนโลยีคอมโพสิตสปอย์เลอร์ของอากาศยาน
แบบมีช่องทางเดินเดียว

6-มิ.ย.-62

1/2562

นาย

ชยุตม์

แตรไตรรงค์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การติดตามเส้นทางด้วยระบบควบคุมแบบพีไอดีของยานผิวน้า
ไร้คนขับ

24-ม.ค.-63

1/2562

นาย

ธนาคาร

ดารงค์รักษ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดสองหัวฉีดสาหรับการพิมพ์
พลาสติกและหมึกนาไฟฟ้า

29-มี.ค.-63

1/2562

นาย

ภาณุพัฒน์

เจนสินธนานันท์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การบูรณาการวิศวกรรมคันไซ โมเดลของคาโน และการตลาด
เชิงประสบการณ์สาหรับงานบริการธุรกิจ

12-ธ.ค.-62

2
3

4

5

6
61910019
7
8
9
10

วันทีส่ อบเค้าโครงผ่าน

61910021
61920015
61920016

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 16 ประกาศที่ 0109/2563 เรื่อง รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ข้อมูลส่วนตัว
ลาดับที่
รหัสนิสิต
รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1
61910004

2

3

4

5

61910005

61910006

61910007

61910008

ภาค/ปีที่เข้าศึกษา

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

สาขาวิชา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน

การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับ
ระยะเวลาการวางหญ้าเทียม บริเวณชายฝั่งตาบลไม้รูด
จังหวัดตราด
การผลิตวัคซีนแบบ BIVALENT VACCINES เพื่อต้านเชื้อ
แบคทีเรีย VIBRIO VULNIFICUS และ VIBRIO HARVEYI
ที่ก่อโรคในปลากระพงขาว

18-ก.ค.-62

ประเภทการศึกษา

1/2561

นางสาว

จิดาภา

กล้ากสิกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

1/2561

นางสาว

จุฑาพร

สุภาพโรจน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

1/2561

นาย

ชูชัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความสามารถในการคืนสภาพของแนวประการังต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

24-มี.ค.-63

1/2561

นางสาว

นฐชา

ช่างเพ็ชรผล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายและความชุกชุม
ของปลาวัยอ่อนกับระยะเวลาการวางหญ้าทะเลเทียม
บริเวณชายฝั่งตาบลไม้รูด จังหวัดตราด

19-ก.ค.-62

1/2561

นางสาว

วิมลรัตน์

บุญรัตนาคม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

โรคและอาการผิดปกติภายนอกที่พบในแนวปะการัง
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

24-มี.ค.-63

เรืองจรูญ

24-ก.ย.-62

6

61910009

1/2561

นางสาว

อรอนงค์

เจริญไวย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเกล็ดหลุดจากตัวอย่างที่ไม่ต้อง
ทาลายปลาและพาหะนาโรค

20-ส.ค.-62

7

61910102

1/2561

ว่าที่ร้อยตรี

คเณศ

แฝงศรีคา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ชนิดและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในปูม้า
(PORTUNUS PELAGICUS) และตะกอนดินบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

24-มี.ค.-63

8

61910103

1/2561

นาย

ปฐมพงศ์

รัตนประสาท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

19-ก.ค.-62

9

61910105

1/2561

นางสาว

ชมพูนุช

โพธิ์อาสา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลางน้า สิ่งมีชีวิตผิวดิน
และสิ่งมีชีวิตเกาะติดกับระยะเวลาในการวางหญ้าทะเล
เทียมบริเวณชายฝั่งบ้านไม้รูด จังหวัดตราด
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับรังไข่ของกั้ง
ตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea)
จากฐานข้อมูลทรานสคริปที่ได้จากเทคโนโลยีเอ็นจีเอส

10

61910106

1/2561

นางสาว

อณินาถ

ประสพวงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไดอะตอมน้าเค็มที่
แยกจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อผลิตฟูโกแซนทิน )

9-ก.ค.-62

19-ต.ค.-62

