
 
 
 

 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๒๓๔/๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563  
----------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 
ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ท่ีสอบภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕      คณะศึกษาศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๖  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

  เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๗   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๘  คณะดนตรีและการแสดง 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๙   คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๐   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๓   คณะวิทยาศาสตร์                                           
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่   ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    
 
 
                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 



1 62920146 1/2562 นางสาว ณัชฌา ดวงช่ืน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท างานหลังการเกษียณของ
แรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี

26-ส.ค.-63

2 62920148 1/2562 นางสาว ธนษา ธนเดชะวัฒน์ การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดชลบุรี

26-ส.ค.-63

1 62920149 1/2562 นางสาว ประกายกาญจน์ วิระราช การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ตรา
สินค้าท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
สุขภาพในจังหวัดชลบุรี

22-ก.ย.-63

2 62920152 1/2562 MR. SOMSANOUK NONPASITH ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของ
ผู้บริโภค ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

7-ต.ค.-63

1 62920159 1/2562 Ms. CHANPHET INCHAI แนวทางการพัฒนาอ าเภอสีโคดตะบอง เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบผสมผสานด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

10-ก.ย.-63

2 62920160 1/2562 Ms. SAMOUDTHON SISANONH ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือและการซ้ือซ้ าผักท่ีได้
มาตรฐานเกษตรกรรมอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวลาวในเขต
พ้ืนท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

9-ก.ย.-63

3 62910161 1/2562 Ms. THIPKESONE PHETSOPHA ส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟชบุ๊คของผู้บริโภคชาว
ลาวในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

9-ก.ย.-63

1 62920166 1/2562 นางสาว พุธิตา มากเจริญ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมการขาย Flash Sale บน
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4-พ.ย.-63

2 62920038 1/2562 นางสาว พจนี วัชรชัยทโลสถ การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการทางกลยุทธ์ธุรกิจ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสีอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาแผน
ธุรกิจผู้แทนจ าหน่ายสีอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

24-ต.ค.-63

3 62920039 1/2562 นางสาว วรรณพร วจะสุวรรณ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวทางทะเลจังหวัด
ระยองของนักท่องเท่ียว
เจเนอเรช่ันวาย

10-ก.ย.-63

กลุ่มวิชาการตลาด

วันท่ีสอบเค้าโครงผ่านภาค/ปีท่ีเข้าศึกษาล าดับท่ี รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ระดับปริญญาโท (ท างานนิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ข
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563



1 61910144 2/2561 นาย ไกรฤกษ์ นาควิเวก การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตลาด
โบราณบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

20-ส.ค.-63

1 62920110 1/2562 นางสาว อังศุมาลิน ทับม่วง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ค่านิยม กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารคลีน

21-ต.ค.-63

2 62920180 1/2562 นางสาว สุภนิดา รัตนสูตร์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการแบรนด์ซักรีดของผู้บริโภค
ในจังหวัดชลบุรี

21-ต.ค.-63

1 62920334 1/2562 นาย ธีร ชัยสุทธิ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่ือสาร ความพึง
พอใจต่อการส่ือสารและประสิทธิผลของการส่ือสาร
ภายในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา

3-ก.ย.-63

2 62920335 1/2562 นาง นลินรัตน์ อ่ าช้าง การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์กับ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของนิสิต

29-ส.ค.-63

3 62920336 1/2562 นาย ไวทิน จิตม่ัน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การใช้บริการ และความพึง
พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

29-ส.ค.-63

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา แบบแบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและสังคม แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารการตลาด แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

วันท่ีสอบเค้าโครงผ่านล าดับท่ี รหัสนิสิต ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล



1 61810015 1/2561 นางสาว ประภาพร ร้อยพรมมา นวัตกรรมการออกแบบส าหรับการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ: พ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยา

20-ก.ย.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

ระดับปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561



1   61920195 1/2561  นาย สิทธินนท์    เกียรติธนาวรดา พฤติกรรมการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิ
บาลของก าลังพลกองพันทหารราบท่ี ๒ กรม
ทหารราบท่ี ๑๑๑ จังหวัดชลบุรี

10 ก.ค. 63

2   61920196 1/2561  นาย สรศักด์ิ  เภตรา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของผู้น าท้องถ่ิน: กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

10 ก.ค. 63

3   61920198 1/2561  นางสาว นิธิศา    โชควัฒนาไพศาล ความเช่ือม่ันของแรงงานข้ามชาติท่ีมีต่อ
กระบวนการยุติธรรมไทยในเร่ืองแรงงานข้ามชาติ

29 พ.ค.63

1 61930018 1/2561 นาย หัชพง  เตมีย์ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจังหวัดชลบุรี 

27-พ.ค.-63

1 62930001 1/2562 นางสาว ฉัฐวีณ์ ฉายสุวรรณ์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาคันทรง
 อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

2 62930004 1/2562 พระ ปภังกร รีชีวะชีพกุล ความรู้ของพระสงฆ์เก่ียวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (กรณีศึกษาพระสงฆ์ใน
เขตต าบลบ้านสวน)

11 ต.ค. 63

3 62930005 1/2562 นาย ปรัตรวีร์ วิจบ บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองกับการยับย้ัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กรณีศึกษา อ าเภอ
คลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

11 ต.ค. 63

4 62930006 1/2562 นาย ปรินทร ไชยค าจันทร์ คุณภาพบริการของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี

11 ต.ค. 63

5 62930008 1/2562 นางสาว ละออทิพย์ วาริสุทธ์ิ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานทางหลวงท่ี 14 จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

6 62930010 1/2562 นางสาว ศิริกุล ทางาม คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงาน
ทางหลวงท่ี 14 จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

7 62930011 1/2562 นาย อรรถพล อ าพัน ผลกระทบข้างเคียงจากการก าหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อกรม
สรรพสามิต

30 ต.ค. 63

8 62930013 1/2562 นางสาว ชาคริยา โกรัตนะ ความคิดเห็นชองประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลนาป่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

9 62930014 1/2562 นางสาว ณัฎฐกันย์ อ๋องเอ้ือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

10 62930015 1/2562 นาย ทรงชัย บุญทวงศ์ ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

11 62930018 1/2562 นางสาว พีรพร หม่ืนพรม การด าเนินงานพัฒนาชุมชน ในชุมชนอ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง

11 ต.ค. 63

12 62930019 1/2562 พระ มนตรี แก้วไพฑูรย์ บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

11 ต.ค. 63

13 62930021 1/2562 นางสาว อธิษฐาน แก้วถาวร ความก้าวหน้าในอาชีพของเจ้าหน้าท่ีควบคุม
จราจรทางน้ า สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

30 ต.ค. 63

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข
ระดับปริญญาโท (ท างานนิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท (ท างานนิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (1)

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



14 62930026 1/2562 นางสาว จุติพร มาเพ่ิมผล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

29 ต.ค. 63

15 62930032 1/2562 นางสาว นฤมล ไทรตระกูล ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

30 ต.ค. 63

16 62930033 1/2562 นาง นีระนุช มหายศนันท์ การบังคับใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ของ
เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่

30 ต.ค. 63

17 62930037 1/2562 นาย ภูริทัต บุญเจือ ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลเหมือง อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

30 ต.ค. 63

18 62930052 1/2562 นางสาว อาทิตยา สมณา ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพบริการของ
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรส่วนบริการศุลกากรท่ี 1 
ส านักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง

30 ต.ค. 63

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) แผน ข (ต่อ)

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

ระดับปริญญาโท (ท างานนิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (2)



1 61810053 2/2561 นางสาว ธนพร ค าวรรณ์ การพัฒนาการสอนกลวิธีทางการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษากลางในบริบททางวิชาการ

29-มิ.ย.-63

1   61920251 2/2561  นางสาว  กรองกาญจน์ ศรีศักด์ิ การใช้สถานการณ์จ าลองเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมของนักเรียนไทย

15-ก.ย.-63

2   61920252 2/2561  นางสาว กวินทรา   สุภักดี ผลของความคุ้นเคยส าเนียงต่อความเข้าใจและการรับรู้
ส าเนียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย

15-ก.ย.-63

3   61920253 2/2561  นางสาว ชญาน์นันท์   คล้ายล าเจียก การสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ
ในวิชานาฏศิลป์ไทย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาของเด็กเล็ก

14-ก.ย.-63

4   61920254 2/2561  นางสาว ชยาภา   สวัสดี ความตระหนักและความส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาโลกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

9-ก.ย.-63

5   61920256 2/2561  นางสาว ภาพิสุทธ์ิ   ทิพยสูตร การใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดส่ือสารและความเป็นเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ

9-ก.ย.-63

6   61920257 2/2561  นางสาว มาลัย   น่ิมสาย การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางใน Google 
Classroom การส่งเสริมความสามารถ
ทางการส่ือสารและความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว

12-ก.ย.-63

7   61920259 2/2561  นาย สิริพล   วงศ์สุบรรณ การส่งเสริมความสามารถระหว่างวัฒนธรรมผ่านนิทานซิน
เดอเรลล่า ในผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

14-ก.ย.-63

8   61920261 2/2561  นางสาว  เบญจมาภรณ์   แพทอง การส ารวจการพัฒนาอัตลักษณ์ของครูสอนภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่เจ้าของภาษาและอัตลักษณ์ทางปฏิบัติในโรงเรียน
นานาชาติ

12-ก.ย.-63

9   61920262 2/2561  นาย อุกฤษณ์   ฉิมมารักษ์ การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างความตระหนักใน
การน าไปใช้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบแนวคิดของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก

8-ก.ย.-63

1   61920243 2/2561  นางสาว ณิชารีย์ สิมันตาสมิธ์ การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความจ าใช้งานด้าน
ภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

26-มิ.ย.-63

2   61920245 2/2561  นางสาว  นภัสชล ค ามี การใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพ่ือพัฒนาหน้าท่ี
บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย

26-มิ.ย.-63

3   61920246 2/2561  นางสาว อเนชา   รัตนธรรมทอง การพัฒนาโปรแกรมการยอมรับและพันธะสัญญาเพ่ือ
เสริมสร้างการควบคุมยับย้ังและการล่ันแกล้ง
ทางไซเบอร์ในวัยรุ่น

26-มิ.ย.-63

1   61920263 2/2561  นาย กริชสุบรรณ   กมโลบล มุมมองของท่ีปรึกษาต่อแนวทางการเพ่ิมโอกาส
ความส าเร็จในการได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 
GMP Codex ส าหรับธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดนครราชสีมา

12-ก.ย.-63

2   61920264 2/2561  นาย ชยุต   พิมเสน ความท้าทายและความต้องการพัฒนาตนเองในยุค
ดิจิทัลดิสรัปช่ัน ของพนักงานในบริษัทผลิต
ซิลิกอนไดออกไซด์แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง ในยุคการ
ปฏิวัติทางเทคโนโลยี

12-ก.ย.-63

3   61920265 2/2561  นางสาว ชัญญนิษฐ์   อินทร ปัญหาและความจ าเป็นด้านการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในการท างานของพนักงานธนาคาร :ศึกษา
เฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในเมืองพัทยา

15-มี.ค.-63

4   61920267 2/2561  นางสาว ธนยา  หร่ายเจริญ ศึกษาปัญหาและสาเหตุในการลาออกของพนักงาน :
กรณีศึกษาร้านเชสเตอร์ จ ากัด ในจังหวัดชลบุรี

15-มี.ค.-63

5   61920270 2/2561  นาย อ านาจ   สุ่มประดิษฐ์ การรับรู้ความส าคัญของค่านิยมและความสามารถท่ีมีอยู่
ในการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ขององค์การ กรณีศึกษา :
 กลุ่มโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง

15-มิ.ย.-63

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

ระดับปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) แบบเต็มเวลา แบบ 1.1

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก2

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ



1   61920271 2/2561  MISS DAN   WU Cross-Cultural Diversity Challenges : Experience 
of Chinese Employees Working in Solar Industry 
in Siracha.

7-ส.ค.-63

2   61920272 2/2561  MISS DANNI   MA มุมมองของผู้ประกอบการน าเท่ียวชาวจีนและแรงจูงใจใน
การกลับมาท่องเท่ียวเมืองพัทยาหลังการคล่ีคลายการแพร่
ระบาดของโรคโควิท-19

11-มิ.ย.-63

3   61920273 2/2561  MISS YUEHENG   CHEN การพัฒนาตนเองในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาไทย
ในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก

12-ก.ย.-63

1 62910039 1/2562 นางสาว กมลชนก จันทร ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ปัญญาเป็นฐานท่ีมี
ต่อสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
 ๕

3-ก.ค.-63

2 62910040 1/2562 นางสาว ชยพัทธ์ นาคกุลบุตร การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดย
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา

18-ส.ค.-63

3 62910041 1/2562 นางสาว วีรดา ลิมปิสวัสด์ิ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๕ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ ๗ ช้ัน (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์

3-ก.ค.-63

4 62910112 1/2562 นาย ณัฐวุฒิ ศรีระษา การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ข้ัน 
(5E) ร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

10-ก.ค.-63

5 62910114 1/2562 นาย ศราวุธ วงษ์แก้ว การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา

18-ส.ค.-63

1 62920227 1/2562 นางสาว วราภรณ์ พูลสวัสด์ิ การจัดการเรียนรู้แบบ MIA เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

19-ส.ค.-63

1 62920351 1/2562 นางสาว สุพัตรา สาริพันธ์ ผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลโดยใช้
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 
และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป

11-ก.ย.-63

2 62920352 1/2562 นางสาว ณสิกาญจน์ ด าริวัฒนเศรษฐ์ ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้าง
สังคมของเด็กอนุบาล

11-ก.ย.-63

3 62920353 1/2562 นางสาว ภาวินี จิตต์โสภา ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็ก
อนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

11-ก.ย.-63

4 62920354 1/2562 นางสาว วิมล นิราพาธ ผลการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้วรรณกรรมเป็น
ฐานเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านส าหรับเด็กวัยอนุบาล

11-ก.ย.-63

5 62920356 1/2562 นางสาว อรณภัทร์ มากทรัพย์ ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการฟังและการพูดส าหรับเด็กวัยอนุบาล

11-ก.ย.-63

1
62920114 1/2562 นาย ไพรทูล บุญศรี การศึกษาการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานระดับ

ปฏิบัติการโรงแรม ๔ ดาวแห่งหน่ึงในเมืองพัทยา
29-พ.ค.-63

2
62920235 1/2562 นางสาว ปุณยนุช อ านวยผล ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอาท์ซอร์ซ ใน

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
18-มิ.ย.-63

คณะศึกษาศาสตร์ (2)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ แบบเต็มเวลา (รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบไม่เต็มเวลา (ไม่รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

ระดับปริญญาโท (ท างานนิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562



1   61740004 1/2561  MR. WU   XIAOCHUAN Critical Success Factors of TQM 
Implementation : A Case Study of the 
Canadian Solar Panel Manufacturing (Thailand) 
Co.,LTD.

29 พ.ค. 63

1   61710007 1/2561  นางสาว นันทพัทธ์  โชคอริยพิทักษ์ การศึกษาแนวทางการเพ่ิมอัตราการเข้าพักของลูกค้า 
(Occupancy Rate) ของโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมค
วีนพัทยา

29 พ.ค. 63

2   61710009 1/2561  นางสาว พัทธนันท์  โชคอริยพิทักษ์ ความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจร้านเคร่ืองราง
และของขลังตามวัฒนธรรมไทย จากกลุ่มนักท่องเท่ียว
อาเซียนและจีน ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

29 พ.ค. 63

1   61710024 2/2561  นาย กษิดิศ  กันจงกิตติพร การพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นของวิศวกรโรงงานเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

23-พ.ค.-63

2   61710026 2/2561  นาย จักรพงษ์   คิดหมาย กลยุทธ์การสืบสาน รักษาและต่อยอดฐานลูกค้าของ 
ตัวแทนบริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตในยุค Super
 Smart Society 5.0

23-พ.ค.-63

3   61710027 2/2561  นางสาว   จันทร์จิรา รักความสุข การพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จภาคธุรกิจบริการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางของผู้ประกอบการ 
Generation Y

23-พ.ค.-63

4   61710028 2/2561  นางสาว  ฐิราภรณ์ ชัยมงคล การพัฒนาแผนงานเชิงนโยบายเพ่ือสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข 4.0 ตามต้นแบบคุณลักษณะองค์กรแห่ง
ความสุขภาคธุรกิจช้ันน าของประเทศไทย

23-พ.ค.-63

5   61710029 2/2561  นาย เตชิต   อินสว่าง การลดต้นทุนกระบวนการขนส่งในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีสัญชาติญ่ีปุ่น ในจังหวัดระยอง 
ด้วยโลจิสติกส์แบบลีน

23-พ.ค.-63

6   61710030 2/2561  นางสาว   ธนัชชา ชิดชม รูปแบบการส่ือสารในองค์กรเพ่ือลดความขัดแย้งและ
สร้างความไว้วางใจในการท างานเป็นทีมของบุคลากร
โรงพยาบาลเอกชน ABC ในจังหวัดสมุทรปราการ

23-พ.ค.-63

7   61710031 2/2561  นาย นพพล   สีนวลสด แนวทางการเพ่ิมศักยภาพงานขายนิวเมติกส์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

23-พ.ค.-63

8   61710033 2/2561  นางสาว พรกมล เผือกนิสสัย กลยุทธ์การตลาดเชิงพลวัตส าหรับผู้ประกอบการ
รับเหมางานซ่อมบ ารุงเพ่ือความย่ังยืน

23 พ.ค. 2563 เวลา 12.00 
น. สอบ Online

9   61710034 2/2561  นาย ภวัต   สุวรรณธนัช แนวโน้มการบูรณาการการใช้ OKRs ร่วมกับ KPIs ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง

23-พ.ค.-63

10   61710035 2/2561  นางสาว สุธิดา   ตินตะบุระ การจัดการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ท่ีย่ังยืนของธุรกิจ
ครอบครัว ในอ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

23-พ.ค.-63

11   61710036 2/2561  นางสาว สุธีกานต์   ฐานะประสิทธ์ิ กลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ

23-พ.ค.-63

12   61710039 2/2561  นางสาว   อรวรรณ ถาวร ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับโอกาส
ล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

23-พ.ค.-63

13   61710040 2/2561  นางสาว   อัญญาณี ถาวรพานิช ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตบน IG Stories ต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานเอกชนใน Generation Y

23-พ.ค.-63

14   61710042 2/2561  MISS RONG   XU นวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมยางรถยนต์สัญชาติจีนในประเทศ
ไทย

23-พ.ค.-63

ระดับปริญญาโท (ท างานนิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก)  กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ส าหรับผู้บริหาร) แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (1)

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน



15 61710020 2/2561  นาย กรกฎ   แตงพลอย แรงจูงใจของพนักงานชามกัมพูชาท่ีมาท างานใน
ร้านอาหาร ประเภท Fast Casual ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
แสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

29-พ.ค.-63

16   61710022 2/2561  นาย พิชญ์   กีรติวุฒิพงศ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวจีน ในการว่าจ้าง
งานรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพ้ืนท่ีพัทยา ชลบุรี

29-พ.ค.-63

17   61710023 2/2561  MISS RONG  YANG ผลกระทบของการลงทุนด้านโลจิสติกส์ทางชนบทของ
บริษัท Taobao ในพ้ืนท่ีเขต EEC

29-พ.ค.-63

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลา แผน ข

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน





หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติทาง วิทยาการปัญญา เต็มเวลา  แบบ 2.1 
1 61810071 2/2561  นางสาว วรรณวิภา   หงส์นภาดล การพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายหัวใจและหลอดเลือดบูรณา

การความเป็นจริงเสริมเพ่ือเพ่ิมหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองและ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาท่ีสองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

30-มิ.ย.-63

2 61810058 2/2561 นาย ณัฐพงศ์ ศรีภูงา การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกการวาดเส้นด้วยกระบวนการควบคู่ 
ส าหรับเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา: 
การศึกษาคล่ืนไฟฟ้าสมอง

30-ก.ค.-63

1   61910140 2/2561  นางสาว กชพรรณ  ทนคง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
 ภาคตะวันออก

28-ต.ค.-63

1 62810059 1/2562 นางสาว นิตยา สุริยะพันธ์ การพัฒนาโปรแกรมการกระตุ้นประสานสัมพันธ์ตาและมือ ในการ
เพ่ิมความจ าขณะคิดด้านภาพและมิติสัมพันธ์ของผู้สูงอายุท่ีเป็น
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 : การศึกษาคล่ืนไฟฟ้าสมอง

15-มิ.ย.-63

2 62810060 1/2562 นาง พยอม ยุวะสุต การพัฒนากรอบการประเมินทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

29-พ.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 7

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันท่ีสอบเค้าโครงผ่าน

ระดับปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา  แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา แบบเต็มเวลา แบบ 2.1



1 62910054 1/2562 Mr. Wai Hin Ko Ko A Cross-Cultural Composition with 
Myanmar and Western Musical 
Languages

8-พ.ย.-62

1 62910026 1/2562 นางสาว ราชมณ รัตนเวคิน การสร้างสรรค์ชุดการแสดงบางประกงแหล่ง
ชีวิต : กระชังปลาของคุณตา
The Creation of Bangpakong 
Performance : Grandfather's Coop

6-พ.ย.-63
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์นามสกุล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 1

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 8

คณะดนตรีและการแสดง

วันและเวลาท่ีสอบ

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562



1   61810020 1/2561 นาย ปณวัตร สันประโคน Effectiveness of a Dyadic Nursing Intervention on 
Caregiver's Stress and Sleep Quality and 
Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementia (BPSD) of Older Adults with Dementia: 
A Randomized Controlled Trial

16-พ.ย.-62

2   61810021 1/2561 นางสาว วรินธร   ด ารงรัตน์นุวงศ์ Effectiveness of the Educational and Family 
Support Program on Heart Failure Self-Care and 
Symptom Burden Among Persons with Heart 
Failure

27-ส.ค.-63

3   61810022 1/2561 นางสาว วารุณี    มีหลาย Effectiveness of Comprehensive Preterm Infant 
Developmental Care Program on Parental Self-
Efficacy, Growth and Neurobehavioral 
Development of Hospitalized Preterm Infants

9-มิ.ย.-63

4   61810023 1/2561 นางสาว วิยะการ    แสงหัวช้าง Effectiveness of Neurobic Exercise Program on 
Memory Performance in Community - Dwelling 
Older Adults with Mild Cognitive Impairment: A 
Randomized Controlled Crossover Trial

29-เม.ย.-63

5   61810024 1/2561 นางสาว แสงรวี   มณีศรี Effectiveness of Self-Management Support 
Integrated with the Mobile Health Application 
Program on Self-Management Behaviors, Blood 
Pressure, and Estimated Glomerular Filtration 
Rate Among Persons with Chronic Kidney Disease 
Stage 3: A Randomized Controlled Trial

21-มี.ค.-63

6   61810025 1/2561 นาง อรัญญา   ทองก้อน Effectiveness of a School-Based Intervention for 
Female Teenagers and Their Boyfriends on 
Pregnancy Prevention: A Randomized Controlled 
Trial

29-พ.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 9

คณะพยาบาลศาสตร์

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันและเวลาท่ีสอบล าดับท่ี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เต็มเวลา แบบ 2.1

ระดับปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล



1 61810036 1/2561 นาย  พิชยา นพกาล ผลของการฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือในสภาวะ
ออกซิเจนต่่าท่ีมีต่อสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก สมรรถภาพ
เชิงแอโรบิก และเซลล์เม็ดเลือดแดง

16-ต.ค.-63

1 61910139 2/2561 นาง สุภัค ดาวนีย์ ประสิทธิผลของการใช้โยคะเพ่ือการฟ้ืนตัวในนักว่ิง 8-ต.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 10

ระดับปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา (กลุ่มวิชาสรีระฯ) แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันและเวลาท่ีสอบล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา (กลุ่มวิชาสรีรฯ) เต็มเวลา แบบ 2.1  



1*   61810009 1/2561  นางสาว ณัทธร   สุขสีทอง การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตาโดยประยุกต์ภูมิปัญญา
และวิถีธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมสุขภาวะการมองเห็นในวัยสูงอายุ

31-ส.ค.-61

2*   61810010 1/2561  นางสาว  สาลี อินทร์เจริญ การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่ี
ต้นทางส าหรับเทศบาลในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เพ่ือความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของประชาชน

1-ก.ย.-61

1 61810007 1/2561  นางสาว  วราภรณ์ ยังเอ่ียม ผลของโปรแกรม “รู้รอบ ตอบโซเดียม” ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคโซเดียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

27-ธ.ค.-62

1   61920235 2/2561  นางสาว  กนกวรรณ  วรชินา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองในการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในจังหวัด
นครพนม

21-ต.ค.-63

2   61920236 2/2561  นางสาว ดาวรุ่ง   เยาวกูล ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในเขตสุขภาพท่ี 6

21-ต.ค.-63

1 62920059 1/2562 นาย จรัญ มาลาศรี ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
ด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

6-ต.ค.-63

2 62920060 1/2562 นางสาว วิภาวี แป้นทอง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความสามารถแห่งตน
ต่อความรู้และการปฏิบัติด้านกายภาพบ าบัดในการดูแล
ผู้สูงอายุของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ จังหวัด
สระแก้ว

23-ส.ค.-63

3 62920267 1/2562 นางสาว พัชรภรณ์ ถาวรสิน ผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับ
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัด
ชลบุรี

23-ส.ค.-63

4 62920268 1/2562 นางสาว ลลิตา หลอดแก้ว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ
แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวัด
ชลบุรี

23-ส.ค.-63

5 62920270 1/2562 นางสาว โสภิตตา แสนวา ผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยประยุกต์ใช้แบบ
แผนความเช่ือด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อ
พฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในอ าเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

23-ส.ค.-63

6 62920311 1/2562 นาย เอกราช มีแก้ว ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

30-ส.ค.-63

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

* หมายเหตุ : แต่งต้ัง อ.ท่ีปรึกษาและสอบเค้าโครงฯผ่านคณะฯ (ผ่านมติคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) ค าส่ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 202/2562 ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2562 
                 และค าส่ังท่ี 207/2562 ลงวันท่ี 27 ส.ค. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

ระดับปริญญาเอก ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลา แบบ 1.1  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แบบเต็มเวลา แบบ 2.1  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันและเวลาท่ีสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 11

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 



1   61910137 2/2561  นางสาว นรัชกร  ฤกษ์ศิริ การวิเคราะห์และสรุปความรับผิดชอบและ
ข้อก าหนดจากประกาศงานทางด้านไอที

6-พ.ย.-63

2   61910138 2/2561  นางสาว   สิริวรรณ พงษศิริ การตรวจจับโรคต้อหินระยะเร่ิมต้น จาก
ภาพถ่ายจอประสาทตาในสภาวะแวดล้อมท่ีมี
ความซับซ้อนสูง 

28-มี.ค.-63

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 12

คณะวิทยาการสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันและเวลาท่ีสอบ



1   61810054 2/2561  MR. BOUNMY   KHAMINSOU Existence and Stability Analysis for Nonlocal 
Boundary Value Problems Via Proportional 
Caputo Fractional derivative

26-ส.ค.-63

1 62910153 1/2562 นางสาว วริศรา วัฒนวิโรจน์กุล ชนิดและการเคล่ือนย้ายไมโครพลาสติกในน้้าท้ิงชุมชนท่ี
ไหลลงสู่ทะเล และการสะสมในดินตะกอนบริเวณ
ชายฝ่ังเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

2 ก.ย. 63

1 62910233 2/2562 นาย ณัฐดนัย ไชยลังกา Neo Balancing Numbers 19-ส.ค.-63

1 62910156 1/2562 นางสาว รสสุคนธ์ พูลบุตร ฤทธ์ิต้านมะเร็งและผลท่ีมีต่อสภาวะออกซิเดชันของ
สารอนุพันธ์ Caffeoylquinic acid ในเซลล์มะเร็งเต้านม

5 พ.ย. 63

1 62910149 1/2562 นางสาว เจนจิรา สนณรงค์ โครงสร้างและพฤติกรรมการเกิดออกซิเดชันของฟิล์ม
บางโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบด้วยเทคนิครี
แอคตีฟดีซีแมกนีตรอนโคสบัตเตอริง

28 ต.ค. 63

2 62910150 1/2562 นาย ธนบดี องอาจ โครงสร้างและสมบัติเชิงกลของฟิล์มบางโครเมียม
เซอร์โคเนียมไนโตรด์ท่ีเคลือบด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซี
แมกนีตรอนโคสปัตเตอริง

12 พ.ย. 63

1 62910236 2/2562 นางสาว สุวิชาดา ใจเป้ีย การปรับเปล่ียนโครงสร้างของพิเพอรีนจากพริกไทย 17-พ.ย.-63

1 61910132 2/2561 นาย นราสินธ์ุ ช้านาญ สถานะตัวน้ายวดย่ิงไม่เอกพันธ์ุ ในระบบแผ่นประกบ
ไฮบริดจ์ ตัวน้ายวดย่ิง-แม่เหล็กเฟร์โร

30-มี.ค.-63

2   61910133 2/2561  นางสาว  พัชราวรรณ วรรณทวี การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง
ไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์โครงสร้างนาโนท่ีเคลือบ
ด้วยวิธีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเป้าสาร
เคลือบแบบโมเสก

15-เม.ย.-63

3   61910134 2/2561  นางสาว สุวรรณี   พัดศรี การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง
โครเมียมอะลูมิเนียมไนโตรด์โครงสร้างนาโนท่ีเคลือบ
ด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเป้าสาร
เคลือบแบบอัลลอย

5-มี.ค.-63

1   61920209 2/2561  นางสาว ดารณี   เกตุประกอบ การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
และการลบ โดยใช้กระบวนการปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล 
ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔

16-ก.พ.-63

2   61920207 2/2561  นาย เจษฎา   สุจริตธุระการ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสตับอักเสบบี โดยการรณรงค์ให้ความรู้

4-พ.ย.-63

3   61920208 2/2561  นางสาว ชวิศา   สุริยะงาม  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

5-พ.ย.-63

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
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คณะวิทยาศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบเต็มเวลา แบบ 2.1

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญาโท ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันและเวลาท่ีสอบช่ือ นามสกุล



1   61920210 2/2561  นางสาว ธนพร   ชินประเสริฐ การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวด 
การลบ การคูณ และเศษส่วน โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับรูปแบบการ
สอนโดยใช้ผังกราฟิก ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3

2-พ.ย.-63

2   61920211 2/2561  นางสาว นิลดา   ชูพันธ์ ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

5-พ.ย.-63

3   61920212 2/2561  นางสาว สุชาดา   อินนุรักษ์ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง
 วงกลม ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
ร่วมกับการใช้โปรแกรม GSP

4-พ.ย.-63

4   61920213 2/2561  นางสาว อันนา   วงศ์พัฒนกิจ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
หลักการนับเบ้ืองต้น ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดร่วมกับการใช้ค้าถาม
ระดับสูง

28-ต.ค.-63

1   61910136 2/2561  นางสาว นาฏยา   อริยสุขโฆษิต ผลของสายพันธ์ุกล้วย วิธีการเตรียมแป้งกล้วย การผสม
โปรตีนและเอนไซม์ทรานกลูตามิเนส
ต่อคุณภาพของพาสต้าดัชนีไกลซีมิกส์ต้่าจากกล้วยดิบ

30-มิ.ย.-63
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)

คณะวิทยาศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ วันและเวลาท่ีสอบ



1   61910129 2/2561  นาย  จิรเดช อัครผล การศึกษาการหาน ้าหนักรถบรรทุกขณะเคล่ือนท่ี
โดยใช้เส้นอิทธิพลความเครียดของสะพานท่ีได้จาก
การตรวจวัดร่วมกับเทคนิคการปรับปรุง
องค์ประกอบทางสถิตย์

28-ต.ค.-63

1   61920201 2/2561  นาย  ชนนะที ดวงชัย การปรับปรุงกระบวนการประกอบฝาถังน ้ามัน
ส้าหรับรถมอเตอร์ไซด์รุ่น ZR650ด้วยหลักการลีน
ซิกซ์ ซิกม่า

8-พ.ย.-63

2   61920204 2/2561  นาย  สมพงษ์ โพธ์ิไกร การออกแบบและพัฒนาหมวกนิรภัยอัจฉริยะ 8-พ.ย.-63
3 61920203 2/2561  นาย ศิวะ   วงษ์ดี การบ้ารุงรักษาแบบทวีผลของเคร่ืองจักรส้าหรับฉีด

ขึ นรูปชิ นส่วนบันไดขึ นท้ายรถกระบะ
28-เม.ย.-63

1   61910131 2/2561  นาย เอกชัย   ไกลถ่ิน การพัฒนา Clostridium cochlearium โดยใช้วิธี
กลายพันธ์ุด้วยแสงยูวี และการออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณ์ชีวภาพส้าหรับการผลิตบิวทานอลทาง
ชีวภาพ

25-มิ.ย.-63

1 62910165 1/2562 นางสาว ณัชชา แก้วโบราณ การศึกษาเสถียรภาพและการคงอยู่ของน ้าหอมใน
ไมโครเอนแคปซูล

28-ส.ค.-63

1 62910185 1/2562 นาย ธนาธิป ทองหล่อ การศึกษาคุณสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน
และสมบัติการไหลของสูตรผสมพลาสติกรีไซเคิลท่ี
ผ่านการใช้งานมาแล้ว ชนิดพอลิเอทิลีน

22-ต.ค.-63

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท (ท าวิทยานิพนธ์) ท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

วันและเวลาท่ีสอบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ล าดับท่ี รหัสนิสิต ภาค/ปีท่ีเข้าศึกษา ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2

ประกาศท่ี 0234/2563 เร่ือง รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2563


