
 
                                               -ส ำเนำ- 
 

 
 

 ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   ๐๑๐๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 256๒  
----------------------------------- 

 

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับ
การอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๔   คณะศึกษาศาสตร์  
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๕      วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

  เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๗   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๘  คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๙   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๐   คณะสหเวชศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๒ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๓   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๔ คณะวิทยาศาสตร์                                           
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล                                           

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่   ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    
 

                 (ลงชื่อ)                 นุจรี ไชยมงคล 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 

                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 

นักวิชาการศึกษา 



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61920001 1/2561 Mr. DOM SOPHEA การจัดการมหาบัณฑิต การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 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

2 61920003 1/2561 นาง ณัฎฐิชา   เฮ้าส์มันน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความดึงดูดใจขององค์กรนายจ้างท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครงานของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ สายวิศวกรรมศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 20 มีนาคม 2563

3 61920006 1/2561 นางสาว รุจิรา   เฉลิมโชควัฒน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของปัจจัยแห่งความส าเร็จและการคิดเชิงออกแบบต่อความต้ังใจ
เร่ิมต้นธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่มประชากร Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2563

4 61920007 1/2561 นางสาว สุกัญญา   ท้าวสอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูล คุณภาพอาหาร
และภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารไทยแบบต้นต ารับ

 6 มกราคม 2563

5 61920011 1/2561 นางสาว ชวัลรัตน์   บัวค าป้อ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของการตลาดแบบด้ังเดิมและการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ต่อ
ระดับคุณค่าตราสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซ้ือใน
มุมมองของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออก

14 มกราคม 2563

6 61920159 1/2561 นางสาว บรรณาพร ค าสวัสด์ิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

แบบจ าลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 กันยายน 2562

7 61920163 1/2561 นาย ภาณุรุจ   รัตนมณี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สมรรถนะตามหน้าท่ีเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐแห่ง
หน่ึงในจังหวัดชลบุรี

26 มีนาคม 2563

8 61920171 1/2561 นาย ฉัตรพร   เพ็ชรล้ า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้น าของของกลุ่มคนเจเนอเรช่ัน ซี 
ท่ีมีผลต่อความคิดในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

27 กุมภาพันธ์ 2563

9 61920174 1/2561 นางสาว ประกายทิพย์   จันทร์แป้น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมความพอเพียง
กับความต้ังใจประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก

27 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว (1)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

10 61920175 1/2561 นางสาว สวรส   ทับทิมสุข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยความเช่ือท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท าเล็บแฟช่ันของผู้บริโภคใน
จังหวัดชลบุรี

20 กุมภาพันธ์ 2563

11 61920178 1/2561 นาย กมล   เลิศอุดมกิจไพศาล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความน่าเช่ือถือของโฆษณาประเภทอินโฟเมอร์เชียลและความไว้ใจในส่ือ
 ท่ีส่งผลต่อการต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร

 3 มีนาคม 2563

12 61920180 1/2561 นางสาว ณอาภานัท หอมศิริ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 1

อิทธิพลของคุณภาพบริการออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีกประเภท
เส้ือผ้าสตรีออนไลน์บนเฟสบุ๊กแฟนเพจ

 17 กุมภาพันธ์ 2563

13 61920183 1/2561 นางสาว จารวี   แย้มพิกุล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีช่ือเสียง ภาพลักษณ์
ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทาง
ดิจิทัลท่ีส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู้ใช้บริการร้านขายรองเท้าสนีก
เกอร์แบบมัลติแบรนด์ 

6 มกราคม 2563

14 61920184 1/2561 นางสาว สุรีย์พร   ภูมิชัยสุวรรณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ ไม่เต็มเวลา
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการท า
ระบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก

 26 ธันวาคม 2562

15 61920185 1/2561 MISS SIYU   PENG การจัดการมหาบัณฑิต การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

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

 11 ธันวาคม 2562

1 61920004 1/2561 นางสาว อรทัย นิมิตรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ผลกระทบของค่าตอบแทนพนักงานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กร : กรณีศึกษาบริษัทแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ด ระยอง

 26 มีนาคม 2563

2 61920012 1/2561 นางสาว ปัทมาวรรณ   ล้ิมพลอยพิพัฒน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ ไม่เต็มเวลา แผน ข พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือชานมไข่มุกเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

 27 ธันวาคม 2562

3 61920013 1/2561 นางสาว ผกาวัลย์   เอิบอาบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและเคร่ืองแต่งกายของผู้บริโภคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร

13 มกราคม 2563

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว (2)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

รายช่ือเค้าโครงงานนิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

4 61920014 1/2561 นางสาว พชรพร   ขันนาค บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการ ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกโยคะของผู้บริโภค Gen X 
ในภาคตะวันออก

13 มกราคม 2563

5 61920162 1/2561 นางสาว ธารปาง ต.วิเชียร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างงานท่ีมีความหมายต่อความผูกพันของ
องค์การของครูโรงเรียนเอกชน
แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง

9 ธันวาคม 2562

6 61920164 1/2561 นางสาว รมิตา   ประวัติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

10 พฤศจิกายน 2562

7 61920165 1/2561 นางสาว จิราภา   นาคา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยตัดสินใจเลือกสมัครงานของเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันซีใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุจสาหกรรมอมตะซิต้ีจังหวัด
ชลบุรี 

19 มีนาคม 2563

8 61920166 1/2561 นางสาว สายทิพย์  โพธ์ิทอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยความผูกพันท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร

19 มีนาคม 2563

9 61920168 1/2561 นาย พุฒิพงศ์   พราหมณ์พิทักษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ของการท ากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพกับการลดความ
สูญเปล่าในการท างาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์แห่งหน่ึง

16 มีนาคม 2563

10 61920169 1/2561 นาย จักรี   แก้วร่วมวงศ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข แบบจ าลองการยอมรับการใช้ระบบบริการตนเอง (Employee 
Self-Service) ในงานทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
บริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึง

20 มีนาคม 2563

11 61920170 1/2561 นางสาว วิลาสิณี   ถีถาวร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรญ่ีปุ่นกับประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช 
เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จ ากัด

9 พฤศจิกายน 2562

13 61920179 1/2561 นางสาว กุสุมา ศรีแย้ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่เต็มเวลา แผน ข ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานเจนเนอเรช่ันวาย 
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก 

9 ธันวาคม 2562

14 61920181 1/2561 นางสาว วิชุดา   บุตรทรัพย์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ไม่เต็มเวลา แผน ข แรงจูงใจ ทัศนคติและปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของคนเหงาในประเทศไทย

5 มีนาคม 2563

15 61920182 1/2561 นางสาว สุเพ็ญพร   ด่ิงแก้ว บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ไม่เต็มเวลา แผน ข การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านทาง Facebook Live ของผู้บริโภค 2 มีนาคม 2563

รายช่ือเค้าโครงงานนิพนธ์

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว (3)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61920056 1/2561 นาย ณัฐวิโรจน์ มหายศ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสารทางการเมือง
และสังคม

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือใหม่ กับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยบูรพาและความสนใจในการเลือกศึกษาต่อ
 ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัดส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

12 ต.ค. 62

2 61920045 1/2561 นางสาว ศิริพร   วชิรโสวรรณ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ส่ือสารการตลาด ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ และการมี
ส่วนร่วมในรายการรีวิวอาหารในช่องยูทูป ต่อความต้ังใจใช้
บริการร้านอาหารของผู้ชมรายการ

15 พ.ย. 62

3 61920046 1/2561 นางสาว สุดารัตน์   ศรีพงษ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ส่ือสารการตลาด ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

อิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปและความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล ต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าของผู้ชมรายการ

15 พ.ย. 62

4 61920047 1/2561 นางสาว วฤณดา   ทองเน้ือสุก นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ส่ือสารการตลาด ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์

2 พ.ย. 62

5 61920048 1/2561 นางสาว สุชาวดี   ณรงค์ชัย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ส่ือสารการตลาด ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภค
ชาวไทย

19 พ.ย. 62

6 61920050 1/2562 นางสาว ชนิดาภา   เซ้ียงแขก นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ส่ือสารการตลาด ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสของงานโฆษณาท่ีบ่ง
บอกความหลากหลายทางเพศของผู้บริโภคชาวไทย

6 ธ.ค. 62

7 61920043 1/2561 นางสาว ภรณ์ภัสสรณ์   นาคสนธ์ิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์โครงสร้างอัตภาคของบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษท่ีปรากฎบนเว็บไซต์สองแห่ง

29 มี.ค. 63

8 61920053 1/2561 นางสาว ปัทมาวดี   ภักดีงาม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์การใช้รูปเบ่ียงบังและรูปแสดงความเด่นชัดโดย
เพศทางเลือกในเวทีการบรรยายต่างๆ

28 มี.ค. 63

9 61920191 1/2561 นาย ภาสกร  มุสิแก้ว ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาภาษาท่ีใช้บนป้าย ความเข้าใจและทัศคติของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ: กรณีศึกษาตลาด ๔ แห่ง 
ในอ าเภอหาดใหญ่

29 มี.ค. 63

10 61920192 1/2561 นางสาว รวิสรา   แย้มเย้ือน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ภาษาภาพพจน์ท่ีสะท้อนแนวคิดสตรีนิยมในเพลงท่ีประพันธ์
โดยนักแต่งเพลงผู้หญิงท่ีได้รับรางวัล

28 มี.ค. 63

11 61920054 1/2561 นาย อรัญ สาหร่าย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ทัศนคติต่อส าเนียงภาษอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียน
และครูในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหน่ึง

28 มี.ค. 63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61920157 1/2561 MISS YI   HE ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ ไม่เต็มเวลา แผน ก 2 การศึกษาวิเคราะห์ต านานเทพทวารบาลของจีน เพ่ือออกแบบ
หนังสือภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับเด็กระดับอนุบาลอายุ 3 - 6 ปี

30-มี.ค.-63

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภทกำรศึกษำ

1   61910075  นาย ปัญจวิชญ์    ทองสุข การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เมตาคอกนิชันในการ
แก้ปัญหาร่วมกับการใช้ค าถามระดับสูงท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

28-พ.ย.-62

2   61910076  นาย ศิวะคุปต์   ถ้ าหิน การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

23-มี.ค.-63

3   61910079  นาย กษิตินาถ   จันทุมา การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕

23-มี.ค.-63

4   61910119  นาย อรรถสิทธ์ิ  สุวรรณมณี การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวงล้อการคิดอย่าง
กระตือรือร้นในบริบทเชิงสังคมร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

25-มี.ค.-63

5   61910080  นางสาว จุฑาทิพย์    แก้วอ ารัตน์ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเอสคิวอาร์คิวซีคิว ท่ีมี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕

15-ต.ค.-62

6   61920119  นางสาว รพีพร   โพธิศรี การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think 
Pair Share) ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

25-มี.ค.-63

7   61920120  นาย  รัฐเขตน์   ธิสานนท์ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC ร่วมกับเทคนิค 
Think-Talk-Write เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕

23-มี.ค.-63

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4 ประกำศท่ี 0109/2563 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

รำยช่ือเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

คณะศึกษำศำสตร์ (1)

ล ำดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน



รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภทกำรศึกษำ

8   61920153  นาย ณัฐพล   เจนการ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการให้
ปัญหาปลายเปิดท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

24-มี.ค.-63

9   61920154  นางสาว   ณัชชาพร   แก้วแหวน การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ TAI ท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

23-มี.ค.-63

10   61910081  นางสาว  หงส์จิรา  เอียดหนู การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เร่ือง งานและพลังงาน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก

3-ธ.ค.-62

11 61910083  นางสาว ณัฐญา   เจริญพันธ์ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ๗ ข้ัน (7Es) ร่วมกับบทเรียนเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented 
Reality เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

13-มี.ค.-63

12   61910084  นางสาว ธนัชชา   นวนกระโทก การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ข้ัน (5Es) ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ II เร่ือง ยีนและโครโมโซมท่ี
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา พฤติกรรมการท างานกลุ่มและจิต
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

26-พ.ย.-62

13 61910085  นางสาว พรทิพย์  สังเกตุ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
บูรณาการและเจตคติต่อ
วิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา

13-มี.ค.-63

14   61910060  นางสาว กีรติกา   อินทร์ชัย การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ดดยใช้ประเด็นทางสังคมท่ี
เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

11-มี.ค.-63

15   61910061  นางสาว จุฑามาศ   กันทะวัง การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔

27-พ.ย.-62

รำยช่ือเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

คณะศึกษำศำสตร์ (2)

ล ำดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน



รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภทกำรศึกษำ

16   61910062  นางสาว ช่อรัก วงศ์สวรรค์ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคลและระดับกลุ่มของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เร่ือง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

27-พ.ย.-62

17   61910063  นาย ทัณฑธร  จุ้ยสวัสด์ิ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน เร่ือง 
จลนศาสตร์เคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

11-มี.ค.-63

18 61910064 นางสาว ปัทมพร สุขพงษ์ไทย การศึกษามหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2559)การสอนวิทยาศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการสร้างสรรค์ช้ินงานของผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

30-เม.ย.-62

19 61920121  นางสาว นรี   ทองจิตต์ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้าท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

19-ก.พ.-63

20   61920122  นาย  พีรวุฒิ   ย่ิงนอก การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (5 Steps) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD เร่ืองทรัพยากรธรณีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

30-ต.ค.-62

21   61920123  นาย  ปริพันธ์   หม่ันค้า การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการกลุ่ม และความพึงพอใจในการ
เรียนรายวิชาชีววิทยา เร่ือง ชีวิตในส่ิงแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
 ๔

13-พ.ย.-62

22   61920124  นางสาว  นิชนันท์   ค าตา การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา
ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖

2-ธ.ค.-62

23   61920125  นางสาว  จุฑารัตน์   วิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ช้ัน (7E) ร่วมกับปัญหาเป็น
ฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์เร่ืองการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

18-พ.ย.-62

รำยช่ือเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

คณะศึกษำศำสตร์ (3)

ล ำดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน



รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภทกำรศึกษำ

24   61920126  นาย   สิทธิโชค   เอ่ียมบุญ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน

28-ต.ค.-62

25   61920127  นางสาว สรวีย์   นาคเกษม การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาและพลังงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

25-พ.ย.-62

26   61920128  นางสาว สุดารา   ทองแหยม การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้า ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖

6-พ.ย.-62

27   61920129  นางสาว ธัญชนก   ทาระเนตร การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (Steam) ท่ีมีต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ือง
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

25-พ.ย.-62

28   61920130  นางสาว   ณฐิตา   วงศ์ใหญ่ การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง เร่ืองดาราศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

11-มี.ค.-63

29   61920115  นาย เฉลิมพล  ชมภูโคตร การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางร่างกายประเภท ๓ 
สังกัดวิทยาลัยเอกชนภาคตะวันออก

2-ก.พ.-63

30   61920117  นางสาว  สมสุดา จันทเจียง การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เร่ืองการออกแบบหุ่นยนต์เบ้ืองต้น วิชาวิทยาการ
ค านวณ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก

2-ก.พ.-63

31   61920118  นาย  ปริญญา ยวงทอง การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เร่ืองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

1-ก.พ.-63

32   61920131  นางสาว ฉัตร์รัตน์  เตือนสติกุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมรสของคู่สมรส ด้วยการปรึกษาครอบครัวทฤษฎี
เน้นทางออกระยะส้ัน

13-มี.ค.-63

รำยช่ือเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำนล ำดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

คณะศึกษำศำสตร์ (4)



รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภทกำรศึกษำ

33   61920132  นาย  ด ารงศักด์ิ ยืนยาว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองในการเสพสารของผู้เสพสารกลุ่มแอม
เฟตามีน ด้วยการปรึกษากลุ่มแนวเกสตอลท์ต่อผู้รับการบ าบัด ณ 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

27-มี.ค.-63

34   61920133  นางสาว ตาว  ชัยวงศ์ศรีอรุณ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การเสริมสร้างการเยียวยาตนเองของนักเรียนวัยรุ่นท่ีมาจากครอบครัวหย่าร้าง
ด้วยการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

23-มี.ค.-63

35   61920134  นาย อาทิตย์   พานิชการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การปรึกษาทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความคิดไม่สมเหตุสมผล
ในการสูบบุหร่ี
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

23-มี.ค.-63

36   61920135  นางสาว   ทิพมณี สุขะ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองด้วยการฝึกสติส าหรับเด็กปฐมวัย 2-มี.ค.-63

37   61920136  นางสาว  สหพร กองสุทธิผล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกสติและจินตภาพด้วยภาพส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

2-มี.ค.-63

38   61920137  นางสาว จิรสุดา   ร่มธรรมไทร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองส าหรับ
เด็กปฐมวัย

2-มี.ค.-63

39   61920155  นางสาว นงนุช  พูลเพ่ิม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการ
เรียนรู้

ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การชะลอความเส่ือมของสมองในผู้สูงอายุ : โปรแกรมเสริมสร้างความจ าใช้งาน 2-มี.ค.-63

รำยช่ือเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

คณะศึกษำศำสตร์ (5)

ล ำดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร

1 61930027 1/2562 นางสาว ธัญชนก ย่ังยืน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวังใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

20-ก.พ.-63

1 61930001 1/2561 นาย ทรงพจน์ พูลสิน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

 29 ก.พ.63

2 61930010 1/2561 นางสาว ดวงกมล ศรีพุ่ม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ท่ีได้รับ
จากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด : กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลตาสิทธ์ิ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

9-ต.ค.-62

3 61930011 1/2561 นาย ธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความรู้เก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานด้านงบประมาณของพนักงาน
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

9-ต.ค.-62

4 61930013 1/2561 นางสาว นิราวัลย์  ศรีทอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนท่ีบางพระ

9-ต.ค.-62

5 61930014 1/2561 นาง พัชรี ดีพร้อม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในอ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9-ต.ค.-62

6 61930015 1/2561 นาย วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

7 61930016 1/2561 นางสาว ศศิมาพร  ขาวทองบริสุทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริเวณชุมชนโดยรอบโรงกล่ันของ 
บริษัทไทยออยส์ จ ากัด (มหาชน)

9-ต.ค.-62

8 61930019 1/2561 นางสาว กรชุลี จันทะรัง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (1)

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงงานนิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร

9 61930021 1/2561 นาย ณพล เติมกิจธนสาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการพัฒนาตนเองของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรีด้านข้าราชการ 4.0

9-ต.ค.-62

10 61930022 1/2561 นางสาว ศศิวิมล กองทรัพย์เจริญ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตต าบลตาสิทธิ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง

9-ต.ค.-62

11 61930023 1/2561 นางสาว ณัฐพัชร์ ณ ระนอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9-ต.ค.-62

12 61930026 1/2561 นาย สรวัชร์ สุดแก้ว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังดาล 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

9-ต.ค.-62

13 61930028 1/2561 นาย ธุวานันท์ สุขโชค รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

14 61930029 1/2561 นางสาว ภูริชา ฉวีวรรณ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

9-ต.ค.-62

15 61930031 1/2561 นางสาว จุฑามาศ อินทไทร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝ่ังทะเลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดตามเขตผังเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

9-ต.ค.-62

16 61930032 1/2561 นาย วิชชากร ตรึกตรอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้างสูง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี

9-ต.ค.-62

17 61930034 1/2561 นางสาว ธัญณีย์ ศิระโสภณวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุม
ประชาคมต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษา เทศบาล
ต าบลหนองซาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

18 61930036 1/2561 นาง กมลรัตน์ ฉรี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้รับบริการของส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีราชา

9-ต.ค.-62

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (2)

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงงานนิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร

19 61930037 1/2561 นางสาว ภัสสร เพ็งสา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

9-ต.ค.-62

20 61930041 1/2561 นาย ธนวัฒน์  ตาลทอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา

9-ต.ค.-62

21 61930042 1/2561 ร.ต.อ. นราธิป นะยะเนตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติต่อหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนใน
สถานีต ารวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

9-ต.ค.-62

22 61930043 1/2561 ร.ต.อ. ปรมา ปราณี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บทบาทของกองทุนยุติธรรมของส านักงานยุติธรรมชลบุรี ในภารกิจ
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรมเพ่ือลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม

9-ต.ค.-62

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงงานนิพนธ์

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (3)

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1   61710004 1/2561  นางสาว  กชพรรณ ช ารวย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่งอาหารถึง
บ้านในกลุ่มผู้บริโภคสัญชาติอาเซียนในประเทศไทย

22 ก.พ. 63

2   61710006 1/2561  นางสาว ชนนิกานต์  บุญมา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking
 ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

22 ก.พ. 63

3   61710010 1/2561  นางสาว ภูษณิศา  บุญตานนท์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยในการเลือกซ้ือรถบรรทุกขนส่งของสัญชาติยุโรป
และญ่ีปุ่นของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดชลบุรี

22 ก.พ. 63

4   61710014 1/2561  นางสาว วาสนา   หงษ์กลาย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และขยายโอกาส
ทางการตลาด สู่สากลของสินค้าโอทอป ผ้าทอมือบ้าน
ปึก จังหวัดชลบุรี

22 ก.พ. 63

5   61710015 1/2561  นาย ศิรภัทร   พีรศักด์ิโสภณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือบ้านเด่ียวจากโครงการบ้านจัดสรรในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรี

22 ก.พ. 63

6   61710016 1/2561  นางสาว ขนิษฐา  คงนมนาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทาง
การเงิน (Fintech) ของชาวเมียนมาร์ : กรณีศึกษา 
พ้ืนท่ีภาคกลาง

22 ก.พ. 63

7   61710018 1/2561  นาย สหรัฐ   สุระเวช บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน

ไม่เต็มเวลา แผน ข ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ E-wallet จากผู้
ให้บริการของไทยและต่างประเทศ แทนการใช้เงินสด
ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

22 ก.พ. 63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพาณิชศาสตร์

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์

รายช่ือเค้าโครงงานนิพนธ์

วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910001 1/2561 MR.  EM OUSSA วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ต่อ
การต้ังใจซ้ือของผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในราชอาณาจักรกัมพูชา:
การวิจัยแบบผสานวิธี

21-ก.พ.-63

2 61910034 1/2561 นางสาว นุธิดา   ทวีชีพ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโรงเรียนท่ีมีต่อความ
ผูกพันของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การวิจัยแบบผสานวิธี

21-มี.ค.-63

3 61910035 1/2561 นางสาว อมรา   ผดุงทรัพย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

19-มี.ค.-63

4 61910087 1/2561 นางสาว ฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การเพ่ิมสมรรถนะทางกาย จิตใจ และปัญญา 
ในผู้สูงอายุ โดยใช้โปรแกรมการออกก าลังกายโยคะ
แบบน่ังเก้าอ้ี

18-มี.ค.-63

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910039 1/2561  นางสาว  ชนัญชิดา สุขชนะโชติ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การจ้ากัดน ้าด่ืม และผลลัพธ์ทางคลินิกใน
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื อรังท่ีมีภาวะน ้าหนักเกิน

10 มี.ค. 63

2 61910040 1/2561 นางสาว นิศาชล   ไชยแหม่ง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายความสุขสบายของผู้ป่วยโรคมะเร็งล้าไส้
ใหญ่และทวารหนักท่ีได้รับยาเคมีบ้าบัด

9 มี.ค. 63

3 61910044 1/2561 นาย  เอกพลพลเดช เดชแก้ว พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยกล้ามเนื อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวัยผู้ใหญ่ ภายหลังได้รับการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ

5 มี.ค. 63

4 61910110 1/2561 นางสาว  นราภรณ์ อ่ินใจ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ ้าในผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านม

10 มี.ค. 63

5 61910114 1/2561 นางสาว วรารมย์ จิตอุทัย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

5 มี.ค. 63

6 61910115 1/2561 นาง สุมิตรา   ติระพงศ์ประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ
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)

Nursing Administration Pathway เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

Factors Influencing Workplace Violence against 
Nurses in Bhutan

25 พ.ย. 62

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

11 61910046 1/2561 นางสาว   ธัญรัตน์ บุญล ้า พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อ
พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ระดับความดันโลหิต ระดับน ้าตาลในเลือด และเส้นรอบ
เอวในผู้สูงอายุภาวะเมตาบอลิก

 28 ก.พ.63 

12 61910048 1/2561 เรือเอกหญิง พรพรรณ   ผาจันทา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ร่วมกับการใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงโรค
หลอดเลือดหัวใจ

7 มี.ค. 63

13 61910049 1/2561 นาง ศุภากร  เอกมฤเคนทร์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมโดยประยุกต์
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการ
ก้าวเดิน และความสามารถในการเคล่ือนไหวข้อเข่า

10 มี.ค. 63

14 61910117 1/2561 นางสาว   ชญาณี สุวรรณสา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

การพยาบาลผู้สูงอายุ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายพฤติกรรมการจัดการด้วยตนเองของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ

7 มี.ค. 63

15   61920071 1/2561 นาง กัญญ์กุลณัช   รามศิริ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ 
และพัฒนาทักษะเพ่ือป้องกันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในวัยรุ่นหญิง
                          

6 มี.ค. 63

16   61920073 1/2561 นางสาว ปุณยนุช   สละช่ัว พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการพัฒนาความรอบรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านเพศ
ต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
ตอนต้น

8 มี.ค. 63

17   61920074 1/2561 นางสาว วพนิตนันท์   แซ่ลิ ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอาชีวอนามัยกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างานของพนักงานเก็บ
ขนขยะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9 มี.ค. 63

18   61920075 1/2561 นางสาว ญาษิดา   โชติจุลภัทร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อรังท่ีล้างไตทาง
ช่องท้อง จังหวัดชลบุรี

10 มี.ค. 63

19   61920076 1/2561 นางสาว วศลิษา   น ้าเหนือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของกระบวนการก้ากับตนเองต่อพฤติกรรมการออก
ก้าลังกายด้วยการเดินของอาสาสมัครสาธารณสุขหญิงท่ี
มีภาวะน ้าหนักเกิน

9 มี.ค. 63

20   61920077 1/2561 นางสาว สุภาพร   มงคลหมู่ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเส่ียงโรคความดัน
โลหิตสูงในอ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

8 มี.ค. 63

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

21   61920147 1/2561  นาย กิติพงษ์  เรือนเพ็ชร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีไฟฟ้าของนักเรียน
ชายอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

6 มี.ค. 63

22   61920150 1/2561  นาง รัตติยากร   มาลาธรรมรัตน์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

ปัจจัยท้านายความตั งใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวีในกลุ่ม
เยาวชนชายรักชาย

4 มี.ค. 63

23   61920151 1/2561  นาย วัชรินทร์   ค้าสา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจในชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง จังหวัด
ตาก

29 ม.ค. 63

24   61920058 1/2561  นางสาว จุฬาลักษณ์    ธรรมปัต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยจิตเภท

26 ก.พ. 63

25   61920060 1/2561  นางสาว สุภิศา   จิตต์สม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยด้านสังคมท่ีมีอิทธฺพลต่อการถูกรังแกงผ่านโลกไซ
เบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 มี.ค. 63

26   61920141 1/2561 นางสาว ยุภา    หม่วยนอก พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

ปัจจัยด้านจิตสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดเกม
ออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา

10 มี.ค. 63

27   61920143 1/2561 นางสาว สุกัญญา    แก่นงูเหลือม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

อิทธิพลของปัจจัยปกป้องท่ีมีต่อภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชน

31 ม.ค. 63

28   61920144 1/2561 นาง  เสาวลักษณ์    เหล็กค้าน พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

ปัจจัยท้านายท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายชั นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส

10 มี.ค. 63

29   61920061 1/2561  นางสาว ก่ิงกาญจน์   จรูญรัตนพิเชียร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความพร้อมการเปล่ียนผ่าน
สู่การเป็นเบาหวานในหญิงท่ีเป็นเบาหวานขณะตั งครรภ์
และรักษาด้วยอินซูลินต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น ้าตาลในเลือด และระดับน ้าตาลหลังรับประทานอาหาร
 2 ช่ัวโมง
                          

10 มี.ค. 63

30   61920062 1/2561  นางสาว จาฎพัจน์   ศรีพุ่ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
โภชนาการก่อนการตั งครรภ์ของหญิงตั งครรภ์
ท่ีมีภาวะโลหิตจาง

คณะพยาบาลศาสตร์ (3)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

31   61920063 1/2561  นางสาว ฐิติมา   คาระบุตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมน ้าหนักและการ
เพ่ิมขึ นของน ้าหนักหญิงในครรภ์ท่ีมีน ้าหนักเกินหรืออ้วน

28 ก.พ. 63

32   61920064 1/2561  นางสาว ทิวา   ศรีสัณ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของโปรแกรมการจัดการทางการพยาบาลในระยะท่ี 2
 ของการคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด ระดับการฉีกขาด
ของฝีเย็บและความสุขสบายในผู้คลอดครรภ์แรก

9 มี.ค. 63

33   61920066 1/2561  นางสาว ธณัฐฐา   ตามา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท้านายพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการคลอดของหญิงตั งครรภ์แรก

6 มี.ค. 63

34   61920070 1/2561  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อรุณศรี  เนื อน่ิมวัฒนา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

เปรียบเทียบผลของการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดของผู้
คลอดครรภ์แรก

9 มี.ค. 63

35   61920152 1/2561  นางสาว ศิตานันท์   วรรณเสน พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 (ทดลอง

เรียน)

ปัจจัยท้านายความตั งใจในการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวนาน 6 เดือนของมารดาท่ีผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้า
ท้องในโรงพยาบาลเอกชน

9 มี.ค. 63

คณะพยาบาลศาสตร์ (4)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1   61910101 1/2561  นาย กานต์   จิตต์แจ้ง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา) กลุ่มจิตวิทยาฯ

เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สภาวะการล่ืนไหลในนักกีฬากอล์ฟอาชีพ 19-มี.ค.-63

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910121 1/2561 นางสาว ณัฐธิดา  ค าพวง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาโปรตีนท่ีเก่ียวข้องต่อการศึกษา mg2+ ในล าไส้
ของหนูท่ีมีภาวะ Hypomagnesemia จากการได้รับ 
Omeprazole เป็นเวลานาน

24-มี.ค.-63

2 61910122 1/2561 นางสาว ยุภารัตน์  บุดชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สารออกฤทธ์ิของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายต่อการ
ปกป้องของเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของ MPP+
ผ่านวิถี mTOR

27-มี.ค.-63

3 61910123 1/2561 นางสาว ณัฐนรี   พงษ์เฉลิม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สารออกฤทธ์ิของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายต่อการ
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

การประเมินความปลอดภัยของโปรตีนก าจัดแมลงชนิด 
Vip3Aa จากแบคทีเรีย

26-มี.ค.-63

5 61910128 1/2561 นางสาว จารุวรรณ   เวียร์ร่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการ
หายใจต่อการท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ

6-ก.พ.-63

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะสหเวชศาสตร์

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1   61920021 1/2561  นางสาว เอ้ือมพร  พูนกล้า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิผลของสารสกัดกระเทียมต่อระดับตะก่ัวในเลือด
ของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตแบตเตอร่ีแห่งหน่ึงใน
จังหวัดสมุทรปราการ

24-ม.ค.-63

2   61920022 1/2561  นาย สุรสิทธ์ิ  กลีบประทุม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิผลของเข็มขัดนิรภัยพยุงล าตัว เพ่ือลดความล้า
ของกล้ามเน้ือหลังส่วนล่างส าหรับผู้ปฏิบัติงานควบคุม
เครนในท่าเรือ

6-ก.พ.-63

3   61920023 1/2561  นางสาว ปัทมพร   จันทร์กลม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิภาพการบ าบัดเบนซีนด้วยกระบวนการโฟโตแค
ตาไลติกออกซิเดชันโดยฟิล์มไททาเนียมออกไซด์/พีแอลเอ

18-ก.พ.-63

4   61920025 1/2561  นาย อมรเทพ   จ่ันจีน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สเปรย์ฟองร่วมกับสาร
โพแทสเซียมเปอร์แมลการเนตท่ีมีผลต่อปริมาณการรับ
สัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานพ่นสี บริษัทผลิตช้ินส่วน
ยนต์แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี

7-ก.พ.-63

5   61920027 1/2561  นางสาว พรพรรณ  ขุนเภา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การออกแบบกล่องบรรจุป๊ัมโลช่ัน โดยประยุกต์
ค าแนะน างานยก NIOSH เพ่ือลดความเส่ียงของหลัง
ส่วนล่างและเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แผนกบรรจุสินค้าในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ป๊ัมพลาสติก
แห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี

7-ก.พ.-63

6   61920017 1/2561  นาย สิทธิคุณ   ค าวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศบุตรหลานของผู้ปกครองเพ่ือการป้องกันการต้ังครรภ์
ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
จังหวัดชลบุรี

27-ม.ค.-63

7 61920030 1/2561  นางสาว ฝนทิพย์   สีสรรค์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

20-ต.ค.-62

8   61920032 1/2561  นาง  สงบ จันทร์ธรรม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
บ าบัด ท่ีเช่ือมโยงลงสู่ชุมชนตามแนวคิดลีน อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี

19-ต.ค.-62

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

9 61920033 1/2561  นางสาว ชมพูนุช   อินทศรี สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลของรัฐ

19-ต.ค.-62

10   61920034 1/2561  นางสาว  ธีรภัทร์ ลักษณียนาวิน สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

20-ต.ค.-62

11   61920035 1/2561  นาง วิไล   ชอบช่ืนชม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก
เวลาราชการของผู้ป่วยคลินิกพิเศษใน โรงพยาบาลรัฐ
แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี

19-ต.ค.-62

12   61920036 1/2561  นางสาว ณัฐยา   สุนัติ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในอ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด

20-ต.ค.-62

13   61920114 1/2561  นางสาว  ทิพรัตน์ บ ารุงพนิชถาวร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการท างานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขท่ีมีระยะเวลาท างาน 
๑-๕ ปี

20-ต.ค.-62

14 61920037 1/2561  นางสาว อรณิช  ช านาญศิลป์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎี
ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหร่ี
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดนนทบุรี

20-ต.ค.-62

15   61920038 1/2561  นางสาว ภูริภัคพ์   พรหมมินทร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม่เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาโดยใช้แนวคิด
ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี

20-ต.ค.-62

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910013 1/2561 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปุณณมี เช้ือวงษ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

เหมืองข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงพ้ืนท่ีและเวลาจากส่ือ
สังคมออนไลน์

30-มี.ค.-63

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต
ภาค/ปีท่ีเข้า

ศึกษา
ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910058 1/2561 นางสาว นิลรัตน์ ก้านหม่ันทอง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การตรวจจับโรคต้อหินระยะเร่ิมต้น จากภาพถ่ายจอ
ประสาทตาในสภาวะแวดล้อมท่ีมีความซับซ้อนสูง 

28-มี.ค.-63

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 13 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะวิทยาการสารสนเทศ

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910073 1/2561 นางสาว นภัสวรรณ ปัญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีวเคมี เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์และการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของ
พิษแมงกะพรุน

1-ก.ค.-62

2 61910074 1/2561 นางสาว มยุรัย์ ปูนาศรี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีวเคมี เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ฤทธ์ิต้านการอักเสบของสารสกัดเหง้าและสาร 
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

ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และน ้ามันหอมระเหยไธม์ต่อ
คุณภาพหมึกกล้วย (Loligo spp.)

19-ก.พ.-62

4 61910107 1/2561 นาย ปิยศักด์ิ แสงไพบูลย์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วาริชศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของสภาพส่ิงแวดล้อมต่อลักษณะสัณฐานของปะการังและ
องค์ประกอบชนิดของสาหร่ายซูแซนเทลลี
ในปะการังท่ีมีการย้ายปลูก

26-ก.พ.-62

5   61910065 1/2561  นางสาว นิภาพร   พลเภา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เคมี เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การสังเคราะห์การประกอบไตรแอริลมีเทนชนิดอสมมาตรท่ีมี
หมู่อะนิลีนโดยใช้ของเหลวไอออนิกชนิดกรดเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

11-เม.ย.-62

6   61910011 1/2561  นาย ยศกร   ดวงหะทัย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความเข้มข้นและสัดส่วนโมลาร์ของปรอทและซีลีเนียมใน
เนื อเย่ือปลาทะเลหน้าดินจากบริเวณอ่าวไทย 

19-มี.ค.-62

7 61910069 1/2561 นางสาว วัชรภรณ์  สังขพันธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

องค์ประกอบและการกระจายของไมโครพลาสติกในบริเวณ
ชายฝ่ังจังหวัดชลบุรี

3-ธ.ค.-62

8   61910070 1/2561  นางสาว จุติพร   บุญรักษ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาพหุนามท่ีก่อก้าเนิดโดยจ้านวนไฮเปอร์ฟิโบนัคชี 19-ธ.ค.-62

9 61910071 1/2561 นางสาว พัชรี ดุลนิมิตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์โลจิสติกส์เชิง
เศษส่วน โดยใช้วิธีส่วนตกค้างจาก
การกระจายอนุกรม

20-ธ.ค.-62

10   61910010 1/2561 นางสาว สลิตา   ดีเมเยอร์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ไดโตซานไฮบริดท่ีมีรูพรุนคล้ายฟองน ้าและมีสมบัติไม่ชอบน ้า :
 การเตรียม,สมบัติและการน้าไปใช้

29-พ.ค.-62

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 14 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

คณะวิทยาศาสตร์ (1)

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

11 61910134 1/2561 นาย อนันต์  สิริเฉลิมกุล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์

เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

คอมโพสิตท่ีย่อยสลายได้จากพอลิแลคติคแอซิด และ
เซลลูโลสท่ีได้จากวัสดุเหลือทิ ง

29-ส.ค.-62

12 61910026 1/2561 นาย ณัฐภัทร แสงมาลา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย 
ร่วมกับการใช้ค้าถามระดับสูงท่ีมีต่อมโนทัศน์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม 
ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

10-ก.พ.-63

13   61910027 1/2561  นางสาว สุรัสดี   เกรียมโพธ์ิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เซต ส้าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

13-ธ.ค.-62

14   61910072 1/2561  นาย พิพัฒน์   นันทจุล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ฟิสิกส์ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียม/อลูมิเนียมออกไซด์ ส้าหรับ
อุปกรณ์สะท้อนแสงด้วยวิธีสปัตเตอริง

26-พ.ย.-62

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่านล าดับท่ี

คณะวิทยาศาสตร์ (2)

ข้อมูลส่วนตัว



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1
  61910018 1/2561  นาย พงศกร  ต้ังเจริญถาวร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบอัตโนมัติส าหรับ
น่ังร้านในงานก่อสร้าง

27-มี.ค.-63

2
  61910016 1/2561  นาย  ณัฐพันธ์ สน่ันนาม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การปรับปรุงข้ัวเคมีไฟฟ้าเชิงแสงวาเนเดียมออกไซต์ด้วยคอป
เปอร์ออกไซต์ส าหรับกระบวนการแยกน้ า

25-มี.ค.-63

3
61910017 1/2562 นางสาว สุธีพร ทนค า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การน าสารลดแรงตึงผิวจากของเสียกระบวนการซัลโฟเนช่ันของ
 LINEAR ALKYLBENZENE กลับมาใช้ 

19-ก.ย.-62

4

61910022 1/2562 นางสาว อภิญญา บุญเขียน วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ผลของสารสกัดหยาบสมุนไพรท่ีสกัดด้วยเทคโนโลยีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติย่ิงยวดและสารท าละลายท่ีต่ ากว่าจุด
วิกฤตย่ิงยวดต่อการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อโรคในมนุษย์

23-ก.ย.-62

5

61910023 1/2562 นาย ณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การศึกษาคุณสมบัติการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารพรีไบโอ
ติกในรูปของลีแวน และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาพผิว เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ทางด้านเวชศาสตร์เคร่ืองส าอาง

16-ก.ย.-62

6
61910025 1/2562 นางสาว สาวิตรี  จันทศรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การพัฒนาตัวดูดซับจากชานอ้อยเพ่ือใช้ในกระบวนการแยก
เดกซ์แทรนออกจากน้ าอ้อยด้วยคอลัมน์โครโมโตกราฟี

12-ก.ย.-62

7
  61910019 1/2562  นาย ภูริต  พลนิกร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การพัฒนาเทคโนโลยีคอมโพสิตสปอย์เลอร์ของอากาศยาน
แบบมีช่องทางเดินเดียว

6-มิ.ย.-62

8
61910021 1/2562  นาย ชยุตม์   แตรไตรรงค์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การติดตามเส้นทางด้วยระบบควบคุมแบบพีไอดีของยานผิวน้ า
ไร้คนขับ

24-ม.ค.-63

9
  61920015 1/2562  นาย ธนาคาร   ด ารงค์รักษ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ไม่เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การพัฒนาเคร่ืองพิมพ์สามมิติชนิดสองหัวฉีดส าหรับการพิมพ์
พลาสติกและหมึกน าไฟฟ้า

29-มี.ค.-63

10
61920016 1/2562  นาย ภาณุพัฒน์  เจนสินธนานันท์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ไม่เต็มเวลา 

แผน ก แบบ ก 2
การบูรณาการวิศวกรรมคันไซ โมเดลของคาโน และการตลาด
เชิงประสบการณ์ส าหรับงานบริการธุรกิจ

12-ธ.ค.-62

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 15 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับท่ี

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทการศึกษา

1 61910004 1/2561 นางสาว จิดาภา กล้ากสิกิจ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การเปล่ียนแปลงของแพลงก์ตอนพืชท่ีสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาการวางหญ้าเทียม บริเวณชายฝ่ังต าบลไม้รูด
จังหวัดตราด

18-ก.ค.-62

2 61910005 1/2561 นางสาว จุฑาพร สุภาพโรจน์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การผลิตวัคซีนแบบ BIVALENT VACCINES เพ่ือต้านเช้ือ
แบคทีเรีย VIBRIO VULNIFICUS และ VIBRIO HARVEYI
 ท่ีก่อโรคในปลากระพงขาว

24-ก.ย.-62

3   61910006 1/2561  นาย ชูชัย  เรืองจรูญ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความสามารถในการคืนสภาพของแนวประการังต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

24-มี.ค.-63

4 61910007 1/2561 นางสาว นฐชา ช่างเพ็ชรผล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายและความชุกชุม
ของปลาวัยอ่อนกับระยะเวลาการวางหญ้าทะเลเทียม
บริเวณชายฝ่ังต าบลไม้รูด จังหวัดตราด

19-ก.ค.-62

5   61910008 1/2561  นางสาว วิมลรัตน์  บุญรัตนาคม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

โรคและอาการผิดปกติภายนอกท่ีพบในแนวปะการัง 
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

24-มี.ค.-63

6 61910009 1/2561 นางสาว อรอนงค์ เจริญไวย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเกล็ดหลุดจากตัวอย่างท่ีไม่ต้อง
ท าลายปลาและพาหะน าโรค

20-ส.ค.-62

7 61910102 1/2561 ว่าท่ีร้อยตรี คเณศ แฝงศรีค า 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

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกลางน้ า ส่ิงมีชีวิตผิวดิน
และส่ิงมีชีวิตเกาะติดกับระยะเวลาในการวางหญ้าทะเล
เทียมบริเวณชายฝ่ังบ้านไม้รูด จังหวัดตราด

19-ก.ค.-62

9 61910105 1/2561 นางสาว ชมพูนุช  โพธ์ิอาสา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยีนท่ีเก่ียวข้องกับรังไข่ของก้ัง
ต๊ักแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea) 
จากฐานข้อมูลทรานสคริปท่ีได้จากเทคโนโลยีเอ็นจีเอส

19-ต.ค.-62

10 61910106 1/2561 นางสาว อณินาถ  ประสพวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล เต็มเวลา 
แผน ก แบบ ก 2

สภาวะท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียงไดอะตอมน้ าเค็มท่ี
แยกจากบ่อเล้ียงสัตว์น้ า เพ่ือผลิตฟูโกแซนทิน )

9-ก.ค.-62

รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 16 ประกาศท่ี 0109/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ล าดับท่ี
ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน


