
 
 
 

 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๐๙๔/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  
----------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 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 คณะสหเวชศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๓   คณะเภสัชศาสตร์                                           
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๔ คณะโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๖ คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๘ คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๙ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่   ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    
 
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม) 
                              รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62920090 นางสาว สุรีวรรณ เมธาวันทนากร ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4-พ.ย.-63

2 62920091 นางสาว จุฑามาศ สนทอง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานโรงแรม 
จังหวัดชลบุรีในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

13-พ.ย.-63

3 62920147 นาย ณัฐพล พงษ์รามัญ ปัจจัยความสุขในการท างานพนักงานในเครือบริษัทผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์แห่งหน่ึงในประเทศไทย

28-ต.ค.-63

4 62920150 นางสาว ปีราติ พันธ์จบสิงห์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี

7-พ.ย.-63

1 62920027 นางสาว ปฐมา อักษรคิด อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ความเส่ียงท่ีจะเช่าพ้ืนท่ีของห้างสรรพสินค้าของ
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ตามมุมมองทฤษฎี SOR

12-มี.ค.-64

2 62920028 นางสาว ปวีณ์ธิดา เคหะธรรม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าอาหารนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคตามมุมมอง ทฤษฎีการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยี (UTAUT2) และทฤษฎีการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรม

11-มี.ค.-64

3 62920029 นางสาว วรรณพร ผาสุขข การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อการกลับมาท่องเท่ียวซ้ าในเขต
พ้ืนท่ีเมืองพัทยาของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย

15-ก.พ.-64

4 62920158 นาย ธนดล เช้ือสงฆ์ อิทธิพลของความสะดวกในการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหาร
 

12-มี.ค.-64

1 62920034 นางสาว จิตติมา สุขประเสริฐ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถเชิงนวัตกรรมองค์การของบริษัทผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดชลบุรี

4-พ.ย.-63

2 62920035 นางสาว ชุติสรา หงษ์สูง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชันเอ็กซ์ และเจนเนอเรชันวาย 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12-มี.ค.-64

3 62920088 นาย ภิเษก ขาวเหมือนเดือน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านอาหารริมทางในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 

18-ม.ค.-64

4 62920089 นางสาว อารยา ประสมทอง การบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์ขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร:กรณีศึกษาบริบทภาวะวิกฤตโรคระบาดใหญ่ Covid-19

15-มี.ค.-64

5 62920153 นางสาว กฤติมา ประวัติเจริญ การพัฒนารูปแบบการสร้างความแตกต่างของตราสินค้าเฟรนไชส์
กาแฟภาคตะวันออก

4-ก.พ.-64

6 62920155 นางสาว ศศิกาญจน์ ธีระนาวิน แนวทางการด าเนินงานและการรับรู้คุณค่า บุคลิกภาพตราสินค้า 
ธุรกิจกาแฟท้องถ่ินขนาดเล็กในเขตภาคตะวันออก

18-ม.ค.-64

7 62920156 นางสาว อรจิรา เปล้ืองรัตน์ แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีใน
ภาวะวิกฤต
 

13-มี.ค.-64

8 62920164 นางสาว จีรวรรณ กุลนะ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจลาออกของพนักงานประจ ากลุ่มเจนเนอ
เรช่ันวาย (Generation Y) ท่ีปฏิบัติงานในส านักงานของบริษัทเอกชน
ในเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12-มี.ค.-64

9 62920165 นางสาว ธันย์รดา วันดี การพัฒนารูปแบบธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก แบบเหมาเส้นทาง : ภาค
ตะวันออก

14-ม.ค.-64

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว (1)

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

กลุ่มวิชาการตลาด

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

10 62920338 นางสาว ธันย์รดา ภูวนันท์ทวีสิน ปัจจัยทางด้านตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ้ า โดยการวิเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในภาคตะวันออก
 

25-ธ.ค.-63

11 62920340 นางสาว จินต์ศุจี ปัญญาธีรวงศ์ ปัจจัยด้านตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของท่ีพักในเขตโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกท่ีจองผ่านตราสินค้า 
Airbnb
 

18-ก.พ.-64

12 62920341 นางสาว จีรนุช ศิริมงคล อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ : ธุรกิจ
พอดแคสต์ ของผู้บริโภค Generation Y ในเขตภาคตะวันออก
 

14-ก.พ.-64

1 62920004 นางสาว อาภากร นาหนองขาม ผลกระทบของสมรรถนะการสอบบัญชีท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการสอบ
บัญชีของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

28-เม.ย.-64

2 62920174 นาย สุภชัย ชมภูสาร ความส าคัญของการเลือกแสดงรายการดอกเบ้ือและเงินปันผลในงบ
กระแสเงินสดและผลกระทบท่ีเกิดกับ ผลตอบแทนหลักทรัพย์

20-เม.ย.-64

1 62920032 นางสาว จุฑากนก เมืองชล ปัจจัยทางสังคมและส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในการซ้ือสินค้าและเข้า ใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ระยอง 

12-มี.ค.-64

2 62920171 นาย ปรัชญ์ ศรีสุรักษ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการต้ังใจซ้ือรถยนต์ประเภท ไฮบริดของคนไทยในกรุงเทพมหานคร

12-มี.ค.-64

1 62920037 นางสาว อรวัสสา ระหว่างบ้าน การศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในตรา
สินค้าของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (SMEs)  ต่อธนาคารพานิชย์ใน
พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

12-มี.ค.-64

2 62920167 นาง จิราภรณ์ กิจเกียรต์ิ ปัจจัยองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท
ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงใน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

14-มี.ค.-64

3 62920168 นางสาว สาวิณี สีพา แรงจูงใจของผู้ท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

19-มี.ค.-64

4 62920169 นาย นิธิศ พัชรพิมพ์พิสุทธ์ิ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหุ้นของกลุ่มคน 
Generation X และ Millennial ในช่วงสภาวะ  Covid-๑๙

13-มี.ค.-64

5 62920170 นางสาว พิชาวีร์ เจริญศรี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยก่อนและหลังจากเกิดวิกฤตแพร่
ระบาดไวรัส Covid-๑๙ ของกลุ่มประชากร Generation Y ในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

13-มี.ค.-64

1 62920040 นาย ศิวกร เปาวนา ปัจจัยแห่งความส าเร็จทางการเงินในการใช้แอปพลิเคช่ันโมบายแบงค์ก้ิง 5-มี.ค.-64

1 62920006 นาย นิภาส เจริญวรรณ ผลกระทบต่อคุณภาพก าไรหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี ๑๕

20-เม.ย.-64

2 62920096 นางสาว ธนัญพร ดวงช่ืน ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทุนมนุษย์กับการเติบโตของ
บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17-ม.ค.-64

3 62920097 นางสาว มนสิชา อุดมรัตนทรัพย์ ความสัมพันธ์ระหว่างรายการระหว่างกันกับการวางแผนภาษี 17-ม.ค.-64

4 62920176 นางสาว ปพิชญา สัครพันธ์ ผลกระทบจากการบังคับใช้ TFRS ๑๕ ท่ีมีมูลค่ากิจการ 20-เม.ย.-64

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว (2)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ (ต่อ)

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
กลุ่มวิชาการตลาด

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910095 นาย ประชารัฐ ยอดบุญจันทร์ ความเปล่ียนแปลงเชิงอัตลักษณ์ของชุมชนมอญ: กรณีศึกษา บ้านวัง
กะ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

5-มี.ค.-64

1 62920014 นางสาว ณัฐพร แสนทวีสุข สังข์ทอง: การดัดแปลงวรรณคดีไทยเป็นส่ือร่วมสมัย 19-ก.พ.-64

2 62920015 นางสาว ธีรนุช พินิจมนตรี ความเช่ือและบทบาทของประเพณีแห่พญายม ต าบลบางพระ อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

12-ก.พ.-64

3 62920016 นาย นภัส สาทน นางงามกับการเมือง : เน้ือหาและกลวิธีทางภาษา 18-ก.พ.-64

4 62920017 นาย วัชรินทร์ นระทัด นวนิยายยาโออิจากวรรณคดีไทย : การศึกษาสหบทและกลวิธีการ
ประพันธ์

19-ก.พ.-64

5 62920101 Ms. CHUNLING LI การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ีเก่ียวกับคนในส านวน
ไทยและส านวนจีน

15-ก.พ.-64

6 62920183 Ms. XIAOMEI CHEN ภาพลักษณ์ตัวละครหญิงชาวจีนและความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม
จีนในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนในสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18-ก.พ.-64

7 62920184 Ms. YINZI QI ภาพลักษณ์นางเงือกในวรรณกรรมไทย 18-ก.พ.-64

8 62920185 Mr. YU HAN การเปรียบเทียบความหมายและมโนทัศน์ของส านวนจีนกับส านวน
ไทยท่ีเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของมนุษย์

13-ก.พ.-64

9 62920186 Mr. ZHAO LIANGJUN การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมจาก
วรรณกรรมท้ายรถไทยและจีน

13-ก.พ.-64

10 62920187 นาย ยศวัฒน์ ศรีกระจ่าง วรรณยุกต์ในภาษาไทยถ่ินจันทบุรีกับภาษาไทยมาตรฐาน 24-ก.พ.-64

11 62920337 Ms. MEILING XIE การศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงไทยและค าสแลงจีนในส่ือสังคม
ออนไลน์

15-ก.พ.-64

1 62920011 นางสาว ปาริกา วิรัญจะ การศึกษาการกล่าวอ้างในโฆษณาและภาษาภาพพจน์ในค าขวัญ
โฆษณาโทรศัพท์มือถือ

12-มี.ค.-64

2 62920013 นางสาว ศโรชา อาจหาญ ความเข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูต่างชาติท่ีไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี

12-มี.ค.-64

3 62920190 นางสาว นฤมล ภมรมาศ การศึกษาปัญหาและกลวิธีในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในสถาน
ประกอบการญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงในภาคตะวันออกของประเทศไทย

12-มี.ค.-64

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบแบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1   61810013 นางสาว  ฐานียกัลยณ์   ชัยพัฒน์ NEO BANGSEAN : Innovation Homespun Fabric for Product 
Life Style Bangsean

21-ก.พ.-64

2   61810014 นาย ณัฐพงษ์   วัจนะภูมิ ภาพถ่ายบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติไทย : การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือสะท้อนภาพปัจจุบันด้วยการ
น าเสนอในรูปแบบศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย

25-ก.พ.-64

4 62920193 นางสาว จรรยารัตน์ อินทศร การออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งจากเหง้ามันส าปะหลังเหลือ
ท้ิงชุมชนเกษตรบ้านเนินตอง จังหวัดชลบุรี

11-มี.ค.-64
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ เต็มเวลำ แบบ 2.1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 3

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62920018 นางสาว ปริณดา วโรภาสรุ่งเรือง การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนของหัวหน้าส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

18-พ.ค.-64

2 62920195 นางสาว นัฐมล คดสุวรรณ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

18-พ.ค.-64

1 62920002 Ms. LANH SREYNOCH Factors Affecting Judicial Decision on Criminal Case : A 
Perspective of Undergraduate Students in Phanom Penh.

21-ม.ค.-64

1 62930007 นาย พิทยา สุขธงไชยกูล การบาดเจ็บเน่ืองจากการท างานของลูกจ้างในสถานประกอบการใน
ความรับผิดชอบของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ส านักงาน
ประกันสังคม

30-ต.ค.-63

2 62930009 นาย วีรัช อินฉัตร ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
กองบัญชาการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

15 มี.ค. 64

3 62930017 นาย ปัณณวิชญ์ คมคาย อิทธิพลของความสุขในการท างานท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก
 ต าบลหนองละลอก จังหวัดระยอง

30-ต.ค.-63

4 62930036 นางสาว ภานุมาส ช านาญ ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ามาใช้บริการของส านักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวศรีนครินทร์

29-ต.ค.-63

5 62930040 นางสาว เรณู ร่ืนรมย์ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

29-ต.ค.-63

6 62930042 นางสาว อาภาภรณ์ ผาใต้ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานสวัสดิการสังคมของผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ

29-ต.ค.-63

7 62930048 นางสาว พลินภรณ์ รุจินันวรีย์ แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2-มี.ค.-64

8 62930043 นางสาว นุสรา ปารมี พฤติกรรมวิถีและความม่ันใจของนักท่องเท่ียวบนเกาะสีชัง ภายใต้
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด COVID-19

30-ต.ค.-63

1 62920019 นางสาว เบญจวรรณ สุวรรนาวุธ ปัจจัยท่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในสังกัด
สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี

7-มี.ค.-64

2 62920106 นางสาว กรองแก้ว แก้วค า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

18-มี.ค.-64

4 62920107 นาย วีรยุทธ เรางาม
3 62920108 นาย อุกฤษฎ์ ช่ืนศิริ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกของเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย จังหวัดชลบุรี
17 มี.ค. 64

4 62920197 นางสาว พัชรพร อินเอ่ียม ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีต่อผลกระทบจาก
โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง เช่ือม ๓ สนามบิน ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7-มี.ค.-64

5 62920322 นาย กฤตณัชญ์ จุลส ารวล ผลกระทบของประชาชนจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ 
 (สายอ าเภอบางปู - อ าเภอบางปะกง ตอน ๕)

13-มี.ค.-64

6 62920323 นางสาว ชญาณ์นันท์ ทรัพย์อร่าม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ท่ีมีต่อพนักงานบริษัท 
เอ-วันเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด

17-มี.ค.-64

7 62920325 นาย พิพัฒน์ อ าพล ปัญหาและข้อจ ากัดของผู้ประกอบการประมงท่ีมีความสามารถใน
การจัดระเบียบการประมงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี ต าบลแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

7-มี.ค.-64

8 62920321 นางสาว พัชรินทร์ ค าสุข ผลกระทบของประชาชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลม
ฉบัง เฟส ๒

4-มี.ค.-64

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (1)

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62920021 นางสาว ณิชารีย์ เมธาคุณนิธิ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี 16-มี.ค.-64

2 62920022 นางสาว นภาเพ็ญ อินค า การใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี 15 มี.ค. 64

3 62950201 นาย ณัฐพล ขยายเสียง การด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง
 อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

12-มี.ค.-64

4 62920203 พระ วุฒิศักด์ิ ประกอบการ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก

11-ธ.ค.-63

5 62920204 นางสาว ศิริพร จิรารัตนกุลชัย การใช้ประทุษวาจาในกลุ่มนิสิต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

15 มี.ค. 64

6 62920376 นางสาว วิชชุตา พิมพ์สกุล คุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนย์ธาราบ าบัด เทศบาลเมือง
บ้านบึง

4-มี.ค.-64

7 62920372 นาย ทนงศักด์ิ ขวัญอ่อน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาขนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

19-มี.ค.-64

8 62920330 นางสาว ศรินยา งามทับ การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แก้ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี

17-มี.ค.-64

1 62910203 นาย คุณวุฒิ อยู่ดี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการสาธารณะ กรณีศึกษา 
หมู่บ้านดีญ่าวาเลย์ศรีราชา

30-ม.ค.-64

2 62910096 นางสาว เจนจิรา แพนพันธ์ุอ้วน การปรับตัวของพรรคชาติไทยพัฒนาหลังการสูญเสีย นายบรรหาญ 
ศิลปอาชา กรณีศึกษา: จังหวัดสุพรรณบุรี

30-ม.ค.-64

3 62910097 นาย ชานนท์ สุระขันธ์ุ การปรับตัวของบ้านใหญ่ตระกูลคุณปล้ืม หลังจากการเข้ายึดอ านาจ
ของ ค.ส.ช.

30-ม.ค.-64

4 62910202 นาย พลวัฒน์ จงกัน การปรับตัวของชาวประมงพ้ืนบ้านภายหลังการประกาศใช้พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเพ ต าบลบ้าน
เพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

30-ม.ค.-64

1 62910001 นางสาว กมลฉัตร อยู่เจริญพงษ์ ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านสวน 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

30-ม.ค.-64

2 62910002 นางสาว ชลลดา ศิริวรรณ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

30-ม.ค.-64

3 62920003 นางสาว ณัฏฐ์พิชชาพร ทองเห่ียง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อการใช้
บริการของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

30-ม.ค.-64

4 62910004 นางสาว อมฤต วงษ์ปาน ผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีประชาชนพึงประสงค์ กรณีศึกษา เขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน

30-ม.ค.-64

5 62910005 นาย อานนท์ ช่ืนชอบ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
เก่ียวกับการลดใช้ถุงพลาสติก

30-ม.ค.-64

6 62910042 นาย จงรัก เนียมประเสริฐ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแสน
สุข

30-ม.ค.-64

7 62910100 พระมหา ชูศักด์ิ ฟุ้งเดช ทัศนคติของนิสิตปริญญาตรีท่ีมีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 กรณีศึกษา : นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  หน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี

30-ม.ค.-64

8 62910101 นางสาว ปาณิสรา ทองหา ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของก าลังพล กองพันทหารราบท่ี ๓ กรม
ทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค์ฯ

30-ม.ค.-64

9 62910102 นางสาว พรทิพย์ ทองสร้อย ความพึงพอใจของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนต่อการให้บริการ
เสียงตามสาย ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวชายหาดบางแสน

30-ม.ค.-64

10 62910103 นางสาว พัชรพรรณ ทาศรี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 30-ม.ค.-64
11 62910104 นางสาว พิชญ์สิณี จรรยาศิริกุล แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี
30-ม.ค.-64

12 62910105 พระ วราฤทธ์ิ ฐิตะวัณโณ บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

30-ม.ค.-64

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนยุติธรรมและสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (2)

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง แบบเต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62930024 นางสาว จรัสรักษ์ อ่อนศรี ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง

29-ต.ค.-63

2 62930027 นาย ฉันทิช มณฑา ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของต ารวจสันติบาล
ในภาคตะวันออก

31-ม.ค.-64

3 62930031 นาย ธฤต เปานิล ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

31-ม.ค.-64

4 62930034 นาย ปฏิพล สัมมาวุฒิชัย ความคิดเห็นของประชาชนกับการก าจัดส่ิงปฏิกูล ในเทศบาลเมือง
แสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

29-ต.ค.-63

5 62930038 นางสาว มนัสนันส์ ส าเร็จ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

31-ม.ค.-64

6 62930044 นาย วัชระพงศ์ ศุภเกษม คุณลักษณะของผู้น าท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานใน
เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

31-ม.ค.-64

7 62930045 นาย วุฒิศักด์ิ เพียรจิตร ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

31-ม.ค.-64

8 62930047 นางสาว ปวีณา ปัญจวีณิน ความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 31-ม.ค.-64

9 62930050 นาย ศุภฤกษ์ โครตทอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในเขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

31-ม.ค.-64

1 61930003 นาย ปัณณวิชญ์ ศุภกฤษ์วัชร์ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

22-ต.ค.-63

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ (3)

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1   61810037  MISS  BINGLING ZHONG การพัฒนาการสอนแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีน
ข้ันพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

24-พ.ย.-63

2   61810038  นางสาว รตินุช  อินทร์ถมยา การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสอนส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนมารีวิทย์

6-มี.ค.-64

1 62920068 MR. YVES HERZ วิถีชีวิตของครูผิวสีชาวแอฟฟริกาในประเทศไทยเป็นเช่นไร: การศึกษาอัต
ลักษณ์ความเป็นครู

10 ก.พ. 64

2 62920069 นางสาว สุภาวดี นกน้อย การศึกษาเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตและทัศนคติของผู้อ านวยการโรงเรียน
ตามกรอบแนวคิดของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก

19 ม.ค. 64

3 62920206 นางสาว ศิรินทร์มาศ แสงเพชร การตรวจสอบทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบปกติ และของชมรมภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก

19-ม.ค.-64

4 62920380 นางสาว อิสรีย์ภัค หงส์นิมิตชัย การใช้ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ การ
ปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของนักเรียนไทยท่ีมีบริบทการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

10-ก.พ.-64

1 62910018 นางสาว ภัทรพร คล้ายสมบูรณ์ ผลของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวอสต์ร่วมกับกลวิธี STAR 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

24-ธ.ค.-63

2 62910043 นาย อารัณย์ เจริญชนม์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการสอนแนะให้
รู้คิด (CGI) ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕

16-มี.ค.-64

3 62910106 นาย จิรายุ จันทร์ประโคน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

15-มี.ค.-64

4 62910107 นางสาว ธิตินันท์ อินทร์สันต์ ผลการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ 
ข้ัน (5Es) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

15-มี.ค.-64

5 62910108 นาย พีระพล โสพิศวัฒนวงศ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับแนวคิด
 DAPIC ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง หลักการนับเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

18-มี.ค.-64

6 62910109 นางสาว สิริกุล สิงหาบุตร ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหาแบบ SSCS ท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕

17-มี.ค.-64

1 62920070 นาย ชลธาร ผ่องแผ้ว ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับเทคนิค Think Talk Write ท่ีมีต่อ
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

6-พ.ย.-63

2 62920071 นางสาว ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับ
เทคนิค Think Write Pair Share ท่ีมีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

6-พ.ย.-63

3 62920072 นางสาว นัฐธิดา มุสิกชาติ ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ข้ันตอน (5Es) ร่วมกับ
เทคนิค Think-Pair-Share ท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

11-มี.ค.-64

4 62920073 นาย ปัญญพนต์ ทองดี ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหา DAPIC ท่ีมีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖

2-มี.ค.-64

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5

คณะศึกษำศำสตร์ (1)

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ เต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

5 62920110 นางสาว จิรัชญา ทรงวิชัย ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับ
เทคนิค Think Talk Write ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑

16-มี.ค.-64

6 62920111 นางสาว ธารใจ กุมภาพันธ์ ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหา
แบบ SSCS ท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕

17-มี.ค.-64

1 62910044 นางสาว ธนิฏฐา ลอยประโคน ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

1-มี.ค.-64

2 62910045 นางสาว สุรัญชนา ค ารอด การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

8-มี.ค.-64

3 62910110 นาย กรณ์ กูรมะสุวรรณ ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔

9-มี.ค.-64

4 62910111 นาย ณรงค์ศักด์ิ ผาสุขเจริญไพบูลย์ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕

19-ม.ค.-64

5 62910113 นางสาว ศรัณย์พร สุดโต ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

30-พ.ย.-63

6 62910115 นางสาว หัทยา หนูดาษ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (7E) ร่วมกับการสอน
อ่านแบบ SQ4R เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน
การอ่าน วิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ัมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

8-มี.ค.-64

1 62920348 นางสาว ณัฐรุจา ท่าโทม ผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กอนุบาลในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม

13-มี.ค.-64

2 62920382 นางสาว อัญชลี ทรงกลด ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ข้ัน (7E) 
ร่วมกับการใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กวัยอนุบาล

1-มี.ค.-64

1 62920074 นางสาว ภัทราพรรณ วรรณประเสริฐ แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับครูในจังหวัดชลบุรี
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

26-พ.ย.-63

2 62920075 นางสาว วรากร อัครจรัสโรจน์ แนวทางการส่งเสริมคุณค่าของธนาคารปูม้าในฐานะทุนทางสังคมอย่าง
ย่ังยืน : กรณีศึกษาชุมชนบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

19-ธ.ค.-63

3 62920076 นาย อมรเทพ สังข์น้อย บทบาทของพระสงฆ์และผู้น าชุมชนกับการลดภาวะโลกร้อน กรณีศึกษา
ชุมชนวัดจากแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

15-มี.ค.-64

4 62920077 นางสาว อารยา คณารักษ์ แนวทางการจัดการศึกษาของครูเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดระยอง

19-ธ.ค.-63

5 62920112 นาย สุทธิรักษ์ สมอ่อน บทบาทของครูในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดชลบุรี

6-ก.พ.-64

6 62920229 นาย ชาคริต สินปรุ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

14-มี.ค.-64

7 62920230 นางสาว ปริยารัตน์ บัวแก้ว แนวทางส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศขอฝ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดระยอง

26-พ.ย.-63

1 62920115 นางสาว อรวี อินทร์แป้น การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระจกแห่งหน่ึง
 

14-มี.ค.-64

2 62920231 นางสาว ชนนิสา มหาวงศ์ การพัฒนาระบบความช่วยเหลือพนักงานของบริษัทผลิตช้ินส่วนยายนต์
แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง

15-มี.ค.-64

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษำศำสตร์ (2)

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

3 62920232 นางสาว เนตรสุวรรณ ประมวลทรัพย์ การพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการขออบรมภายนอกโรงพยาบาลส่วน
งานบริการทางวิชาการบุคลากรโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี

28-ก.พ.-64

4 62920234 นางสาว นัฐวรรณ บุญนารัตน์ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานและแนวทางการ
จัดการความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหน่ึง
ในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

14-มี.ค.-64

1 62920078 นางสาว จารุภา อุทัยธรรม การพัฒนาแอปพลิเคชัน วิชา วิทยาการค านวณ เร่ือง การคิดเชิงค านวณ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

13-มี.ค.-64

2 62920079 นาย ภุชงค์ ศรีหิรัญ การพัฒนาการสอนแบบโครงงานร่วมกับบทเรียนออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีปี ๕

6-มี.ค.-64

3 62920080 นางสาว รติรัตน์ ไชยกาล การพัฒนาการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้วีดิทัศน์เป็นส่ือหลัก เพ่ือพัฒนา
ทักษะการร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

23-ม.ค.-64

4 62920081 นาย สันติภาพ ภิรมย์ตระกูล การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕

27-ก.พ.-64

5 62920082 นางสาว เสาวนิต มีสิน การพัฒนาการสอนแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ เร่ือง
 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖

27-ก.พ.-64

6 62920120 นางสาว พิชญาภัค สัจจะบันดาลใจ การพัฒนาการจัดการสอนออนไลน์แบบเชิงรุก เร่ือง การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สร้างฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP และ MySQL ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

27-พ.ย.-63

7 62920209 นางสาว พรพิมล แสนบรรดิษฐ์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ืองการสร้างสรรค์ท่าร านาฏยศัพท์และ
ภาษาท่า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

13-มี.ค.-64

8 62920210 นางสาว อรณี เทียบประทุม การพัฒนาชุดกิจกรรมร่วมกับส่ือมัลติมีเดียเร่ืองหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมการคิดเป็นเหตุผลส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒

13-มี.ค.-64

9 62920315 นาย ธนพจนกร ดีรักษา การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบปฏิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาส าหรับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓

6-มี.ค.-64

1 62920238 นางสาว จณิชญา ศิริปุณย์ การพัฒนาบอร์ดเกมส์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ใน
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้าสมอง

5-ต.ค.-63

2 62920240 นางสาว วรรณวิภา หรูสกุล ผลของโปรแกรมทฤษฎีทางเลือกผ่านความจริงเสมือนต่อการควบคุมตนเอง
 และการติดเกมออนไลน์ในเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงติดเกม

5-มี.ค.-64

3 62920241 นางสาว อารีรัตน์ งามประยูร การเสริมสร้างความต้ังใจจดจ่อในนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีความเส่ียง
สมาธิส้ันด้วยรูปแบบกิจกรรมกีฬาเปตอง

5-ต.ค.-63

1 62910038 นางสาว อภิสรา พงษ์ชมพร การเสริมสร้างชุดความคิดในการด าเนินชีวิตของนักเรียนไทยท่ีศึกษาต่อใน
ต่างประเทศด้วยการปรึกษาออนไลน์ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

9-มี.ค.-64

2 62910052 นางสาว วันวิสา ดอกสันเทียะ การเสริมสร้างการคิดอย่างสมเหตุสมผลในกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีด้วย
การปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม

9-มี.ค.-64

3 62910193 นาย คมชาญ ทรงโฉม การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง

9-มี.ค.-64

4 62910194 นางสาว ชนิตา สุจริตธัญตระกูล ประสิทธิผลการปรึกษาทฤษฎีอัตถิภาวนิยม: การวิเคราะห์อภิมาน 2-มี.ค.-64

5 62910207 นางสาว ญาณิศา กิติชัยชาญ ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อความฉลาดด้าน
สัมพันธ์กับผู้อ่ืนในนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

18-มี.ค.-64

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสมอง จิตใจและกำรเรียนรู้ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษำศำสตร์ (3)

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ (รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62920211 นาย ธนยศ เสระฐิน การเสริมสร้างเป้าหมายในชีวิตของสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วยการปรึกษาทฤษฎีเล่าเร่ือง

16-มี.ค.-64

2 62920212 นางสาว พรปวีณ์ ศรีสุข การเสริมสร้างสัมพันธภาพคู่สมรสในชีวิตวิถีใหม่ด้วยการปรึกษารูปแบบ
ผสมผสาน

9-มี.ค.-64

3 62920213 นาย วัชริศ พลสอน ผลการปรึกษาออนไลน์รูปแบบวิดีโอคอลตามแนวคิดเกสตัลท์ต่อการกล้า
แสดงออกท่ีเหมาะสมของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

16-มี.ค.-64

4 62920214 นางสาว วาทินี ป่าจันทร์ ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการพัฒนามุมมอง
เชิงบวกในการดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ดูแล

18-มี.ค.-64

5 62920316 นาย กิตติทัต แสงส่ง ความเหน่ือยล้าจากการเห็นอกเห็นใจของผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : 
การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยาแบบบรรยาย

19-มี.ค.-64

6 62920317 นางสาว ดุสิตา เมฆพิทักษ์กุล ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมต่อความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองของนิสิตหญิงท่ีมีความอับอายในภาพลักษณ์

19-มี.ค.-64

7 62920359 นางสาว มณีรัตน์ เจริญศรี ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อพฤติกรรมความ
มุ่งม่ันในการท างานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

18-มี.ค.-64

8 62920417 นางสาว ปองปรางค์ ส าฤทธ์ิ สัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างพ่ีน้อง : ประสบการณ์ของพ่ีท่ีมีน้อง
ออทิสติก

19-มี.ค.-64

1 62910118 นางสาว กรกช ฉวีวรรณชล การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร CLT ร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD

2-มี.ค.-64

2 62910121 นางสาว นันฑริกา ไวทยานนท์ ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

5-มี.ค.-64

3 62910123 นางสาว วิไลพร ส าเภานนท์ การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒

2-มี.ค.-64

4 62910196 นาย ณภัทร นรชาญ ผลการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT) และการออกเสียงแบบ LINGUA 
FRANCA CORE ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

3-มี.ค.-64

5 62910200 นาย ศุภชัย ฉิมมารักษ์ ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวสืบสอบร่วมกับการ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

3-มี.ค.-64

6 62910201 นาย อภินันท์ มะลิขาว ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM) 
ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔

10-มี.ค.-64

1 62920215 นางสาว กฤตยา ทิพย์ศรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับ Google Classroom ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๑

3-มี.ค.-64

2 62920217 นางสาว จุฑารัตน์ มูลนะ ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รายวิชางาน
กราฟิกและการน าเสนอข้อมูล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

5-มี.ค.-64

3 62920218 นางสาว ฉัตร์สุดา วงศาโรจน์ ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการท าโครงงานและกระบวนการกลุ่ม รายวิชาการงาน
อาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

5-มี.ค.-64

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบเต็มเวลำ (รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษำศำสตร์ (4)



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

4 62920219 นางสาว ณัฐพร ผาสุขข ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามแนวสืบสอบร่วมกับ
แนวคิดคอนสตรัควิสต์เชิงสังคมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

23-ก.พ.-64

5 62920221 นางสาว นภมาศ เครือแป้น ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวสืบสอบร่วมกับแนวคิด
คอนสตรัควิสต์เชิงสังคมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

25-ก.พ.-64

6 62920223 นางสาว พรทิพย์ นาคดี ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕

12-มี.ค.-64

7 62920224 นางสาว พัชราวรรณ สุวรรณ ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด

3-มี.ค.-64

8 62920319 นางสาว จุฑามาส ทัศนา ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT) ร่วมกับผัง
กราฟิก วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

12-มี.ค.-64

9 62920423 นางสาว ณปภัช จันทร์อุดม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารร่วมกับ
เทคนิคเพ่ือนคู่คิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔

12-มี.ค.-64

1 63920366 นาย อนุชา โสล าภา การสร้างชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน ท่ีเสริม
การแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีท่ี ๔ 
โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน

9 ก.พ.64

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

คณะศึกษำศำสตร์ (5)

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน แบบไม่เต็มเวลำ (ไม่รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพครู) แผน ก แบบ ก 2 (ต่อ)



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 61710025 นางสาว กุลชญา เทพวงศ์ การบริหารจัดการส านักงานบัญชีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร 
ในยุค

26-ธ.ค.-63

1   61710001  Ms. GAN   QIUTING การศึกษาผลกระทบของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อห่วงโซ่อุปทาน
ท่องเท่ียวพัทยา จังหวัดชลบุรี

27 ก.พ. 64

2   61710003  Ms. CHEN   SHANSHAN ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศ ของชาวจีนในพ านักอยู่ในเขต EEC

24 ก.ย. 63

3   61710011  นางสาว  มณพรรณ สุจริต การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนงทางการแก้ไขปัญหาของ
ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ ในจังหวัดชุมพรต่อการปฏิบัติตาม
นโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน
 และไร้การควบคุม (IUU)

22 ก..พ.64

1 62710039 นางสาว กัลยกร เทียนชัย แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจการขนส่งสินค้าบริเวณจุด
ผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จังหวัดหนองคาย

26-ธ.ค.-63

2 62710040 นาย นที คงห้วยรอบ ความต้องการของผู้ประกอบ SME ในระบบ Smart Security ท่ี
จ้างแรงงานชาวอาเซียนในเขต EEC

26-ธ.ค.-63

1 62710001 นาย กัมพล พิพัฒนนุวงศ์ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานไลน์การผลิต เจเนอเรช่ัน
 Z กรณีศึกษาบริษัท ABC

30-ม.ค.-63

2 62710002 นางสาว กุลรัตน์ น่ิมตงเสนะ แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการศูนย์การค้าท่ีสอดรับกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีใหม่

6-ม.ค.-64

3 62710004 นาย ปรัชพล อานันท์รัตนกุล แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตท่ีมีส่วนควบการลงทุนของ
ตัวแทนประกันชีวิตให้แก่ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี

26-ธ.ค.-63

4 62710005 นางสาว พรศิริ ร่มเย็น แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือสร้างความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามลักก้ี
อินเตอร์เทรดด้ิง

26-ธ.ค.-63

5 62710007 นางสาว ภัทรพร แก้วพิภพ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองน้ ามะพร้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

6-ม.ค.-64

6 62710011 นางสาว จงจิตติ จันด า กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของขนมไท
ยากิ ในเขตจังหวัดชลบุรี ย่ีห้อทามะยากิ

26-ธ.ค.-63

7 62710012 นางสาว เจนจิรา สุวรรณจรัส ผลลัพธ์ของการวัดผลด้วยดรรชนี CPK ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตซิปพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด

30-ม.ค.-63

8 62710013 นางสาว พรรณนภา กาญจนเมธากุล การจัดล าดับปัจจัยความส าคัญในการคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
 ประเภทพลาสติกชุบโครเมียมโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล าดับช้ัน กรณีศึกษาบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหน่ึงในจังหวัด
ระยอง

6-ม.ค.-64

9 62710014 นาย พลัฏฐ์ โชติอัครธนธัช กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์เคมี 
ของบริษัท เฉง หมิง เคมิคอล (ประเทศไทย)

30-ม.ค.-63

10 62710015 นางสาว อัญชิตา เพ็ชรค า กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันสู่การบริการท่ีเป็นเลิศของ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมไคเซนฟุตบอลคลับ

26-ธ.ค.-63

11 62710016 นาย กฤตเมธ วัดศรี รูปแบบดิจิตอลเพ้นต้ิง ตามความต้องการของกลุ่มมิลเลนเนียล ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

30-ม.ค.-63

12 62710018 นาย จรัลรัตน์ โมกขวิสุทธ์ิ เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เช่าโรงงานและโกดังคลังสินค้า ของผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม ยุค newmal ในเขตอุตสาหกรรม อมตะ ซิต้ี ชลบุรี

30-ม.ค.-63

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 6

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ (1)

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก 2

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

13 62710019 นาย จิรพัทธ์ แสงฉาย ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ บัตเจตโฮเทล ในอ าเภอ
เมืองชลบุรี

30-ม.ค.-63

14 62710021 นาย ชัยวัฒน์ ดาวเรือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาสู่การเป็น
ผู้แทนยาท่ีมีศักยภาพสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

6-ม.ค.-64

15 62710023 นางสาว ฐาปนี สุกาญจนโชติ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขนส่งของ
ธุรกิจขนส่งสินค้าในกลุ่มสมาคมโลจิสติกส์อีอีซี

30-ม.ค.-63

16 62710025 นาย ธงธรรม หมุดธรรม แนวทางในการบริหารการขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจด้วย
ระบบออนไลน์ในเขตอ าเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

26-ธ.ค.-63

17 62710026 นางสาว นลิษา วาปีโท แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนก
ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์และผลก าไรของบริษัท ABC

30-ม.ค.-63

18 62710028 นาย พิทักษ์ ทองอยู่ แนวทางการสร้างความสุขในการท างานเพ่ือธ ารงรักษาบุคลากร ใน
ยุคหลัง COVID-19 กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด

26-ธ.ค.-63

19 62710030 นาย พีรพล รัตนาเกียรติ รูปแบบธุรกิจบริการในพ้ืนท่ีว่างเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการ
พาณิชย์ตามความต้องการของลูกค้า ร้าน "โดมินิก คาร์วอช ดีเท
ลล่ิง"

30-ม.ค.-63

20 62710031 นาย วรเมธ จินตรัตนวงศ์ แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายเนย
เทียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท สุข
สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด

26-ธ.ค.-63

21 62710032 นาย วัฒนศักด์ิ นาคม่วง แนวทางการน าระบบ automation  มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตน้ าแข็งหลอด กรณ๊ศึกษา โรงน้ าแข็งเทพภูธร 
จ ากัด

30-ม.ค.-63

22 62710035 นางสาว สุดใจ จีนศาสตร์ พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ
เปล่ียนสายงานภายในองค์กรของบริษัทผลิตไฟฟ้าแห่งหน่ึง

26-ธ.ค.-63

23 62710036 นาย อิทธิกูล ทองค า การพัฒนาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการโครงการ
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

30-ม.ค.-63

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
1 62740001 Ms. MARISA CHAN A Study of Factors Influencing Customer' Intention in 

Adopting Mobile Banking as a Factor of Payment in 
Phnom Penh

20-ก.พ.-64

2 62740002 Mr. ROTH MONIVIBOL The Impacts of Sustainable Development of Cambodian 
Enterprise in Food and Beverage Industry on Customer 
Satisfaction

20-ก.พ.-64

3 62740003 นางสาว ณัชชา รัศมีสราญชล Improving Service Quality in the Leasing Car Company 
Base on Customer Satisfaction in Eastern Seaboard 
Industrial Estate Rayong

20-ก.พ.-64

4 62740004 Ms. EUNKYUNG LEE Relationship Between Organizational Productivity and 
Management Efficiency Using Logistics Enterprise 
Resource Resource Planning System in ABC Company

20-ก.พ.-64

5 62740008 นางสาว เมธาวี ชะอุ่ม Guidelines for Improving Effective Conflict Management 
in the Workplace : A Case Study of Sunbeam Hotel 
Pattaya, A Four-Star Hotel Located in Central Pattaya

20-ก.พ.-64

1 62710009 นางสาว ศศิประภา เฉลิมสุข อิทธิพลของภาวะผู้น าต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท
สัญชาติญ่ีปุ่น ต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ชลบุรี

26-ธ.ค.-63

2 62710041 นางสาว ภาณิตา บงกชมาลี ข้ันตอนและกระบวนการปรับปรุงการส่งออกของช้ินงานเสียท่ีเกิด
จากการผลิต (loss production) ของบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่น 
กรณีศึกษา บริษัท xx ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว

26-ธ.ค.-63

3 62710042 นางสาว วิชญาดา โกมลกิจเกษตร ความต้องการซ้ือกระบองเพชรสายพันธ์ุน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น
ของร้าน Alittlegardenee

26-ธ.ค.-63

4 62710044 นางสาว จารุรัตน์ สุขอนันต์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไมย่าไฮยาลูรอนเซร่ัมน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีของผู้ใช้ Facebook

26-ธ.ค.-63

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ (2)

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (ต่อ)

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

5 62710045 นาย พชร จิตรัตนสุวรรณ การประยุกต์ใช้ ระบบการผลิตแบบโตโยต้าในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบคงคลังในบริษัทผลิตช้ินส่วน
ประกอบรถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง

26-ธ.ค.-63

6 62710046 นางสาว สุพิชชา คงคาศรี เปรียบเทียบระดับการยอมรับในตราสินค้าของสินค้าประเภท
อาหารสุนัขระหว่างตราสินค้าไทย และญ่ีปุ่นของกลุ่มประชากร 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

26-ธ.ค.-63

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ (3)

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (ต่อ)



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 61810017  นางสาว   สุฐิตา โอภาษี ฤทธ์ิของสารสกัดต ารับยาอายุวัฒนะในการป้องกันความผิดปกติ
เล็กน้อยของความสามารถสมอง (MCI) ในหนูไมส์ท่ีถูกเหน่ียวน า
ให้เกิดการเส่ือมของเซลล์ประสาทด้วย D-galactose

29-พ.ย.-63

2 61810044  นาย   กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์ ผลของส่ิงเร้าพหุประสาทสัมผัสต่อการผ่อนคลายและคุณภาพ
การนอนหลับของผู้ท่ีท างานเปล่ียนกะ

17-ธ.ค.-63

1 62910129 นางสาว นิดสา จันทร์งาม การเพ่ิมทักษะการคิดเชิงค านวณและหน้าท่ีบริหารจัดการสมอง
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์

19-มี.ค.-64

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1   63910034 MRS. BEI   WANG การตีความเพ่ือการบรรเลงบทเพลงเปียโนของนัก
ประพันธ์เพลงชาวจีนและไทย

6-มี.ค.-64

2   63910120 นางสาว  ปาลิตา  ศรีวบุตร การสร้างสรรค์การแสดงหมอล าพ้ืนร่วมสมัย
เร่ืองกีสา

6-มี.ค.-64

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 8

คณะดนตรีและกำรแสดง
ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910131 นางสาว กิติรัตน์ สุวรรณรงค์ ปัจจัยท านายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อ่ืนในเด็กวัยเรียน
ตอนปลาย

วันอังคารท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910132 นางสาว ณัฏฐนิชา เหลืองอ่อน ปัจจัยท านายพฤติกรรมของบิดามารดาในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กวัยหัดเดินในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62910134 นางสาว เทพอนงค์ ณ นคร ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต่อความ
ต้ังใจและพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาท่ีมี
ทารกเกิดก่อนก าหนดระยะท้าย

วันเสาร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62910183 นาง อริยะ ช่างท า ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง

วันเสาร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62910009 นางสาว นุชพร ดุมใหม่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชะลอความเส่ือมของไตในผู้
ท่ีมีภาวะไตเร้ือรังระยะท่ี ๑ - ๓

วันศุกร์ท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910010 นางสาว พนิตนาฎ ดุลยาสิทธิพร ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวของสมรรถภาพรยางค์
ส่วนล่างในผู้ท่ีมีกระดูกต้นขาหักชนิดปิดภายหลังได้รับการ
ผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน

วันพุธท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62910011 เรือเอกหญิง วรรณนิศา จ าปาเทศ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
หัวใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ

วันศุกร์ท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62910012 นางสาว วันทนีย์ พูนศรี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี ๒

วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62910062 นางสาว สราญรัตน์ ส่งข่าว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการป้องกันการเกิดอาการก าเริบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง

วันพุธท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

6 62910137 นางสาว ลลิสา ก่อปฐมกุล ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่มเส่ียงสูงต่อการเกิดแผลท่ีเท้า

วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62920041 นางสาว ชโลธร สุขมา ปัจจัยท านายความต้ังใจคุมก าเนิดแบบสองวิธีในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นหญิงในจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920043 นาย พงศ์พล หนูดอนทราย ปัจจัยท านายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังชาย
ท่ีติดเช้ือเอชไอวี ในเรือนจ าเขตกรุงเทพมหานคร 

วันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 62920044 นางสาว พัชรินทร์ บุญถนอม ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือออนไลน์เร่ืองเพศของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920045 นาย พูลศักด์ิ แข่งขัน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ระดับ
เส่ียงต่ าของพนักงานขับรถบรรทุกในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62920046 นางสาว มณัญชญา ศุภมณี ปัจจัยท านายความต้ังใจในการใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัส
เช้ือเอชไอวี (PrEP) ของกลุ่มเยาวชนชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

6 62920142 นางสาว มาริษา กิจรัตนา ปัจจัยท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ของนิสิต
นักศึกษาในยุคท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

7 62920244 นางสาว มินลา นาคหนุน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

8 62920246 นางสาว ศิรประภา มุงบัง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจการส่ือสารเร่ือง
เพศต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในผู้ปกครองของวัยรุ่นหญิง

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

9 62920248 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขขะ ปัจจัยท านายการปฏิบัติบทบาทการดูแลผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ของผู้ช่วยเหลือดูแล จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 9

คณะพยำบำลศำสตร์ (1)

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62920048 นางสาว ฟารีดา คชฤทธ์ิ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ทางลบของคนไร้ท่ีพ่ึงใน
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

วันศุกร์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920049 นาย ศตวรรษ มูลสอน ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62920050 นางสาว อัสมีรา มะเก ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
เหตุการณ์รุนแรง จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920252 นางสาว สนธิกานต์ ราชโทสี ปัจจัยท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมระยะท้าย

วันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62920143 นางสาว นันท์นภัส สุพล ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นในชีวิตของวัยรุ่นท่ี
ต้ังครรภ์แรกโดยไม่วางแผน

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920254 นางสาว เพียงตะวัน พันธุโยธี ปัจจัยท านายความเครียดของสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก าหนด

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62920255 นางสาว เมธาวี พรตเจริญ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจของสตรีท่ีมีภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
และการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดซ้ า

วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920257 นาง สุภาพรรณ วรผล ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต่อ
ปริมาณน้ านม การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖
 สัปดาห์ของมารดาครรภ์แรกท่ีผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้า
ท้องแบบวางแผนล่วงหน้า

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62920345 นางสาว กิตติยาพร ยืนนาน ปัจจัยท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิง
ต้ังครรภ์อายุมาก

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62920259 นาง กัญญ์ภรณ์ เหล็กด า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความม่ันใจในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันโดยไม่หกล้มของผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านม

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920261 นางสาว ชุติกานต์ งามเสง่ียม ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความม่ันใจในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันโดยไม่หกล้มของผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62920262 นางสาว ผกามาศ พิมพ์ธารา ผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดต่อ
ระดับการรู้คิดในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
ในชุมชน

วันศุกร์ท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920295 นางสาว ศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล ปัจจัยท านายภาระของผู้ดูแลชายท่ีดูแลผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง

วันศุกร์ท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62920312 นาง สุภาพร สุวรรณก้อน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความม่ันใจในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันโดยไม่หกล้มของผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

6 62920313 นาง อาภรณ์ ย้ิมเนียม ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพ่ือการ
ตายของผู้สูงอายุโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ท่ี ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

7 62920346 นาย หฤษฎ์ เซ่ียงหว็อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันการกลับเป็นซ้ าของผู้สูงอายุท่ีรอดชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมอง

วันศุกร์ท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62910181 Mr. KINLEY GYALTSHEN Psychological Impact and Its Affecting Factors 
Among Nurses Working at Covid-19 Designated 
Hospitals in Bhutan

วันศุกร์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910206 นางสาว ธิดารัตน์ สีอ่อน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขของญาติผู้ดูแลผู้ท่ีติดสุรา วันศุกร์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

คณะพยำบำลศำสตร์ (2) 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต(หลักสูตรนำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ  แผน ก แบบ ก 2

กลุ่มวิชำ Psychiatric and Mental Health Nursing



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910087 Ms. Lingzhen Cai Factors Influencing Psychological Impacts Among 
Mothers of children with Inguinal Hernia

วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910088 Ms. Mao Li Factors Predicting Childbirth Self-efficacy Among 
Low-risk Parturients during Latent Phase of Labor

วันจันทร์ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62910090 Ms. Shi Dong Hu Factors Influencing Feeding Behaviors Among 
Mothers Having Infants with Obesity

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62910091 Ms. Shiting Chen Relationships Between Selected Variables and 
Physical Activities Among Low-risk Pregnant 
Women in Wenzhou, China

วันเสาร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62910092 Ms. Xiaohui Jia Parenting Stress and Its Factors Among Mothers of 
Infants with Pneumonia

วันพุธท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

6 62910093 Ms. Xiaorui Li Factors Influencing Paternal Role Adaptation 
Among First-time Fathers in Wenzhou, China

วันเสาร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

7 62910094 Mrs. Xia Chen Ying The Relationship Between Post-Traumatic Stress 
Disorder, Post-Traumatic Growth, and Social 
Support in Women with Perinatal Loss

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62910089 Ms. Peihua Zhang Factors Related to Quality of Life Among 
Employed Persons with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease in Wenzhou, China

วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62910079 Mrs. Xin Xin Chen Factors Related to Symptom Experiences Among 
Patients with Gastrointestinal Cancer Having 
Chemotherapy After Surgery

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910066 Mrs. Chenyu Gu Factors Related to Successful Aging Among 
Community Dwelling the Elderly in Wenzhou, 
China

วันอาทิตย์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3 62910067 Mrs. Chun Mei Li Factors Related to Quality of Life Among Persons 
with Benign Prostatic Hyperplasia in Wenzhou, 
China

วันเสาร์ท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62910068 Mrs. Chunjue Bao Factors Predicting Health Related Quality of Life 
Among Elderly Migrants in Wenzhou, China

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62910069 Ms. Feng Fan Qian Factors Influencing Caregiver Burden Among 
Family Caregiver of Post-stroke Persons in 
Wenzhou, China

วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

6 62910070 Ms. Heting Liang Factors Influencing Dietary Behaviors of Adults 
with Recurrent Kidney Stones in Wenzhou, China

วันอังคารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564

7 62910071 Mr. Kai Fu Factors Related to Health-related Quality of Life 
Among Male Muscle Invasive Bladder Cancer 
Patients with Postoperative Chemotherapy in 
Wenzhou, China

วันอังคารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564

8 62910073 Mr. Lifei Wang Factors Influencing Discharge Readiness Among 
Patients with Ischemic Stroke in Wenzhou, China

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

9 62910075 Ms. Ni Yang Factors Influencing Diabetes Self-Management 
Among Adults with Type 2 Diabetes Mellitus in 
Wenzhou, China

วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

10 62910076 Ms. Ran Tao Factors Influencing Stress Among Nurses in 
Wenzhou, China

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

11 62910077 Mrs. Xiang Yang Factors Related to Cancer-related Fatigue in 
Advanced Gastric Cancer Patients One Month After 
Gastrectomy in Wenzhou, China

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

12 62910078 Mrs. Xiaowen Sheng Factors Related to Self-management Behaviors 
Among Persons with Mild to Moderate Chronic 
Obstructive Pulmonary Diseases in Wenzhou, China

วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

13 62910081 Mrs. Yang Zhu Factors Related to Health-related Quality of Life 
Among Adults with Systemic Lupus Erythematosus 
in Wenzhou, China

วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มวิชำ Adult Nursing Pathway (WMU)

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) School of Nursing, Wenzhou Medical University, China แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

กลุ่มวิชำ Maternity Nursing and Midwifery (WMU)

กลุ่มวิชำ Adult Nursing Pathway

คณะพยำบำลศำสตร์ (3) 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

14 62910082 Mrs. Yaqian Zhang Factors Related to Anxiety in the Elderly Before 
General Surgery in Jinzhou, China

วันจันทร์ท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

15 62910083 Ms. Yijun Cheng Factors Influencing Foot Care Behavior Among 
Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Diabetic 
High-Risk Foot in Wenzhou, China

วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

16 62910085 Ms. Yuhang Huang Relationship Between Post Concussion Symptoms 
and Functional Performance Among Persons with 
Mild Traumatic Brain Injury in Wenzhou, China

วันอังคารท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มวิชำ Adult Nursing Pathway (WMU) (ต่อ)

คณะพยำบำลศำสตร์ (4) 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910187 นาย จิรัฎฐ์ ยอดข าใบ คุณลักษณะการฝึกสอนท่ีสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
นักกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910188 นางสาว ภัทรวรรณ จันทร์บรรจง การสร้างแบบประเมินทักษะการปัดป้องของนักกีฬาเท
ควันโดข้ันพ้ืนฐาน

วันศุกร์ท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62910189 นางสาว วิสาสินี สารีโพธ์ิ ผลของโปรแกรมการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน
 ท่ีมีต่อทักษะและเจตคติของนักกีฬาเทควันโดข้ันพ้ืนฐาน

วันศุกร์ท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(Exercise and Sport Pedagogy) แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ กลุ่มวิชำกำรสอนทำงกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1   61810040  นาย  คมศิลป์  รัตนสร้อย การสร้างและประยุกต์ใช้รีคอมบิแนนท์โมโนโคลนอลแอนติบอดี 
ต่อโปรตีน Saposin-like protein 2 จากพยาธิใบไม้ตับ 
Fasciola gigantica

วันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2   61810041  นางสาว พรไพลิน  อุปนันท์ เมแทบอลิซึมของแคลเซียมและกระดูกในหนูเบาหวานและความ
ดันเลือดสูงท่ีได้รับการเสริมแคลเซียม

วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3   61810042  นางสาว ภาวิยา  สุขสมบูรณ์ การผลิตชุดตรวจโรค Fasciolosis จากรีคอมบิแนนท์โมโน
โคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน Cathepsin L1 จากพยาธิใบไม้ตับ
 Fasciola gigantica

วันจันทร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

4 61810046 นาย วีระชน เช้ือกะมุด การทดสอบศักยภาพการเป็นวัคซีนของรีคอมบิแนนท์โปรตีน
ลูกผสมและรีคอมบิแนนท์โปรตีนรวมในการป้องกันโรค 
FASCIOLOSIS GIGANTICA

วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

1 62810099 นาย เทพฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพของสารสกัดน้้ามันจากถ่ัวดาวอินคาในการต้านโรค
อ้วน                

วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

1 62910013 นาย ฐิติคุณ สุทธิสินทอง ฤทธ์ิของสารสกัดถ่ัวดาวอินคาต่อการตาย การแพร่กระจาย และ
การลุกลามของเซลล์มะเร็งตับ

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

2 62910014 นางสาว อลิษา ใจเพ็ชร์ ฤทธ์ิของสารสกัดดีปลีต่อการแพร่กระจายและการลุกลามของ
เซลล์มะเร็งตับ

วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

3 62910015 นางสาว อินทิรา งามสน ฤทธ์ิของสารสกัดจากจิงจูฉ่ายต่อการตาย การแพร่กระจาย และ
การลุกลามของเซลล์มะเร็งตับ

วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

4 62910139 นางสาว รุ่งนภา นวลมะลัง คุณสมบัติทางชีวเคมีของเช้ือ Lodederomyces Elongisporus
 ท่ีคัดแยกได้จากมูลนกพิราบ

วันพุธท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 11

คณะสหเวชศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.2

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62810081 นางสาว กมลรัตน์ นุ่นคง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนเพ่ือ
ความปลอดภัยจากการใช้ยาของประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

วันจันทร์ท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62810080 นางสาว เกวลี แสดงฤทธ์ิ ประสิทธิผลของเสียงดนตรีท่ีมีผลในการลดภาวะหมดไฟในการท างาน
และคุณภาพการนอนหลับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเครือแห่ง
หน่ึงของจังหวัดระยอง

วันพุธท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

1 62920052 นางสาว สุภาพร เหลียวสูง ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการ
จัดการตนเองด้านการออกก าลังกาย พฤติกรรมการจัดการตนเองด้าน
การรับประทานอาหาร ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และระดับไขมันใน
เลือดของพนักงานท่ีมีภาวะน  าหนักเกิน ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง
 ในจังหวัดสมุทรปราการ

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920265 นางสาว วิลาสินี หล่ิวน้อย ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
 2019 ของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออก

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62920053 นางสาว กนกวรรณ ละอองศรี ประสิทธิผลของ Bayesian Network Model ท่ีมีต่อการท านาย
สมรรถภาพปอดจากการเช่ือมโลหะของพนักงาน : กรณีศึกษาใน
โรงงานผลิตชิ นส่วนยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก

วันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920054 นาย กิตติยาวดี พุทธก้อม ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความ
ปลอดภัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน
ฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตหมึกพิมพ์แห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 62920055 นาย ทศพร รานุรักษ์ การประยุกต์เทคนิค KYT ท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยในการยก
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนลงสู่รถเข็นของผู้ดูแลในศูนย์การดูแล
ผู้สูงอายุแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920056 นางสาว นีนนารา ธนินสิทธางกูร การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือน เพ่ือก าหนดความถ่ีของการ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ส าหรับโรงงานผลิดชิ นส่วนรถยนต์จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

6 62920058 นาง ศรีนวล ตุ้มมี การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคล่ือนไหวในการปรับปรุงวิธีการ
ท างานเพ่ือลดความเส่ียงท่าทางการท างานของพนักงานบรรจุม้วน
สายไฟ ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง

วันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

7 62920125 นางสาว ณวรา เหล่าวาณิชย์ การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพ
งานเพ่ือลดความเส่ียง  ของไหล่ในกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนของ
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี                       

วันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

8 62920126 นาย ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์ การศึกษาผลของความกระชับและระดับเสียงท่ีสัมผัสในหูเม่ือสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงด้วยวิธี Field-Microphone In Real Ear 
(F-MIRE) ของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรี          

วันเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

9 62920127 นางสาว น  าฝน แดงโชติ การศึกษาประสิทธิผลการใช้งานรถเข็นท่ีติดตั งแม่แรงระบบไฮดรอลิก 
เพ่ือลดความเส่ียงของอาการปวดหลังส่วนล่างจากการยก และ
เคล่ือนย้ายเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญของพนักงานบริษัทแฟรนไชน์แห่ง
หน่ึงในจังหวัดชลบุรี

วันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

10 62920128 นาย วิริทธ์ิพล เกษมสุข การพัฒนาระบบโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับท านายจ านวนวันหยุด
งานจากการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน

วันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

11 62920129 นาย ศิรวิทย์ สถิตสมิทธ์ ส่ิงคุกคามทางด้านสุขภาพจิต และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรทาง
การแพทย์ ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ของจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

12 62920263 นาย ยืนยง เพียรสวัสด์ิ การศึกษาผลการเปล่ียนสีของสติกเกอร์เทอร์โมโครมิกเพ่ือชี บ่งความ
ร้อนสะสมในปล๊ักพ่วงไฟฟ้า

วันเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 12

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ (1)

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62920266 นางสาว พรรณธิดา พงษ์พิทักษ์ ผลของการจัดโปรแกรมควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ตามแนวคิดความ
เช่ือด้านสุขภาพ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
ของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

2 62920269 นางสาว โศภิดา บุญมี การจัดกิจกรรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี ๓ อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2563

1 62920140 นางสาว ปิยาทิพย์ วัฒนสุนทร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการภาวะไข้ในเด็กของผู้ดูแล  วันอาทิตย์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2563

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ (2)

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 61810026 นางสาว ขนิษฐา มีประดิษฐ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจ
ในงานของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วันศุกร์ท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 13

คณะเภสัชศำสตร์ 

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62810001 Mr. BUNHORNG RATH RISK ANALYSIS OF RICE SUPPLY CHAIN IN CAMBODIA วันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1   61920226  นางสาว   บุลาภรณ์ บุญด้วง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซัพพลายเออร์เดินพิธีการน าเข้า
และส่งออกสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่านการขนส่งทางทะเล 
กรณีศึกษา บริษัท ABC

วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62910016 นางสาว แวววัน นฤมล ประสิทธิภาพการเข้าถึงและการเช่ือมต่อสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910055 นางสาว ชัชดาภรณ์ จอมโคกกรวด การตัดสินใจเลือกใช้บริการส่ังอาหารในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 62910172 Mr. SOUBAN OUDONEMEXAY การจัดเส้นทางยานพาหนะในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
เทศบาลนครไกสอนพมวิหาน แขวงสวรรณเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62920061 นางสาว เฌอร์รฎา คุ้มถนอม ปริมาณการส่ังซ้ือวัตถุดิบหลักท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลิต
เหล็กแท่งและเหล็กเส้นก่อสร้าง

วันอังคารท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62920063 นางสาว สุดารัตน์ รงค์ทอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกรมเจ้าท่า

วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62920131 Miss Yanling Qin การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านการขนส่งและกระจาย
สินค้า กรณีศึกษา บริษัท JING DONG

วันอังคารท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920132 นางสาว จิราลักษณ์ สิงหาสาร การศึกษาเส้นทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินค้ากากน้ าตาลใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษา

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

5 62920133 นางสาว ณัฐณิชา อาราอิ ผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิต 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์

วันจันทร์ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

6 62920135 นางสาว ธัญรัศม์ ติใจ การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ผู้
ให้บริการน้ าด่ืมในภาคตะวันออก กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 ทู บี อเตอร์ 2002

วันจันทร์ท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

7 62920137 นางสาว ศรัณยา สมใจ การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการรถบรรทุกโดย
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน: กรณีศึกษาบริษัทรับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

8 32920138 นางสาว สกุลยา พันหล้า การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้ข้อตกลงเขต
การค้าเสรี: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

9 62920139 นาย สุทัศน์ เจริญมงคลกิจ การเลือกลานตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือรับตู้เปล่าด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

10 62920140 นางสาว สุภิษา ศิลสัตย์ การศึกษานโยบายการจัดการวัสดุคงคลังส าหรับวัสดุส้ินเปลือง
ภายใต้เง่ือนไขของความต้องการไม่คงท่ี กรณีศึกษา โรงงานผลิต
สุขภัณฑ์ในห้องน้ า

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

11 62920275 นางสาว จุฑามาศ ทองทวี การวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ง : 
กรณีศึกษา

วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

12 62920276 นาย ฉัตรชัย ใจทิยา การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ส าหรับการ
เลือกท าเลท่ีต้ังส านักงานโรงงานแห่งใหม่ กรณีศึกษา บริษัท 
ABC ในจังหวัดระยอง

วันจันทร์ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

13 62920277 นาย ชยุต ทับเท่ียง การเลือกคลังสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

14 62920278 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่จิว การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา: บริษัท
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 14

      คณะโลจิสติกส์ (1) 

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แบบ 1.1

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

15 62920279 นางสาว ณัฐจนันท์ รัตนมหาไพศาล การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของการปลูกสับปะรดในอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

16 62920280 นางสาว ธัญญารัตน์ ทาบทอง การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในการจัดการการขนส่งสินค้า วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
17 62920282 นางสาว นวพร บุญรอด การส ารวจความพึงพอใจการข้ึนทะเบียนคู่ค้า (Approve 

Vendor List; AVL) กรณีศึกษาบริษัท ABCA
วันจันทร์ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

18 62920284 นางสาว เนติมา ท าทอง การบริหารกลุ่มสินค้าในการจัดหาเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาบริษัท
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

19 62920285 นางสาว ปิยะพันธ์ เช้ือเมืองพาน การประเมินความเครียดของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ กรณึศึกษา
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

วันอังคารท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

20 62920288 นาง รัชนี โฆษิตานนท์ การพยากรณ์ความต้องการในการส่ังซ้ือและจัดการวัตถุดิบคง
คลัง กรณีศึกษาบริษัทผลิตเคร่ืองฟอกอากาศ

วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

21 62920290 นาย วิรชา อยู่สมบูรณ์ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการของเรือสินค้าประเภท
เทกอง ในเขตท่ีท้ิงสมอเกาะสีชัง
กรณีศึกษา บริษัท XYZ จ ากัด  

วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

22 62920291 นางสาว ศริสา บุญโชคเจริญศรี การปรับปรุงกระบวนการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคาร
แห่งประเทศจีน

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

23 62920293 นาย อัฐฉัตร วงษ์เพชร สมรรถนะของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ส าหรับสายการเดินเรือ
ในประเทศไทย

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

24 62920297 นาย ตรีทเศศ ก่ิงสุวรรณวงศ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนรถบัสไฟฟ้าส าหรับการ
ท่องเท่ียวเพ่ือตอบรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

25 62920298 นาย ทรงยศ แก้ววิจิตร การจัดใบส่ังผลิตกรณีสินค้าส่งไม่ครบ วันจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
26 62920299 นางสาว นพรัตน์ ราชจินดา การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา 

บริษัทผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

27 62920300 นางสาว ปัญจรัศม์ แพทย์โท การจัดตารางการผลิตโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ : 
กรณีศึกษาโรงงานช้ินส่วนรถยนต์

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

28 62920301 นางสาว พัสนี ส ารวย ความเส่ียงในทางการค้าระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบมาจาก
การส่งสินค้าทางทะเล

วันเสาร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

29 62920302 นาย รวีโรจน์ ป้องทรัพย์ การจัดเส้นทางขนส่งช้ินส่วนรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทขนส่ง
ช้ินส่วนรถยนต์

วันอังคารท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข (ต่อ)

      คณะโลจิสติกส์ (2) 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910056 นาย กิตติธัช เมืองใย ต้นแบบส าหรับการพยากรณ์ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในเขต
ชุมชน ต าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910057 นาย วงศกร จันทรมหา ระบบบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจซักอบรีด กรณีศึกษา 
บริษัท เพียววอช จ ากัด

วันศุกร์ท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 15

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ แบบเต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1   61920211  นางสาว นิลดา   ชูพันธ์ ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

5-พ.ย.-63

2   61920208  นางสาว ชวิศา   สุริยะงาม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้

5-พ.ย.-63

1 62910154 นางสาว ทิพย์วรรณ เจียมอนุกูลกิจ การวิเคราะห์สารในของเหลวจากระบบหมักก๊าซชีวภาพท่ีส่งเสริม
การเจริญของพืช

24 ก.พ. 64

1 62910058 นางสาว ทิพยฉัตร กรศิริภิญโญ การวิเคราะห์สารในของเหลวจากระบบหมักก๊าซชีวภาพท่ีส่งเสริม
การเจริญของพืช

24 ก.พ. 64

2 62910059 นางสาว สุกัญญา บุญยงค์ ประสิทธิภาพของเช้ือรา Trichoderma sp. ต่อการยับย้ังการ
เจริญของเช้ือราสาเหตุโรคท่ีส าคัญของทุเรียนและการประยุกต์ใช้

15-มี.ค.-64

1 62910144 นาย สิรพัฒน์ มหาผล ผลของการเอนแคปซูเลชันต่อฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มท่ีมีสาร
สกัดจากกากกาแฟ

25 พ.ย. 63

2 62910145 นางสาว สุภัสสรา กิตติพิทยากุล การพัฒนาซุปก่ึงส าเร็จรูปชนิดผงจากกากถ่ัวดาวอินคาด้วย
เทคนิคการท าแห้งแบบโฟมแมท

14 ธ.ค. 63

1 62910146 นาย เจษฎา มณีวงษ์ การสงเคราะห์และการปรับเปล่ียนโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ CAERULOMYCINS เพ่ือศึกษาฤทธ์ิต้านมะเร็ง 

16 ก.พ. 64

2 62910147 นางสาว นภาพร บุญนรานุรักษ์ การท าปริมาณวิเคราะห์ของอะไมโลสในตัวอย่างแป้งด้วยเทคนิค 
NMR

3 62910148 นางสาว สุดารัตน์ พิทักษ์รัตน์ การพัฒนาข้ัวไฟฟ้าส าหรับการวิเคราะห์สารเติมแต่งในตัวอย่าง
อาหาร

23 ก.พ. 64

1 62910151 นางสาว ธัญญาภรณ์ บัวแตง การสะสมและการจ าแนกไมโครพลาสติกในส่ิงมีชีวิตในทะเล
บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีรองรับน้ าท้ิงจากจังหวัดชลบุรี

10 ก.ย. 63

2 62910152 นางสาว พรวิภา กันเกตุ การปนเป้ือนและการสะสมทางชีวภาพของบิสฟีนอลเอ 
(Bisphenol A) ในหอยแมลงภู่ท่ีเพาะเล้ียงบริเวณอ่าวตากวน 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

17 พ.ย. 63

1   63910197  นาย ณัฐกรณ์   สุบรรณ ณ อยุธยา กลไกระดับเซลล์ในการสร้างเซลล์ต้นก าเนิดเหน่ียวน าจากแมว
บ้านและการประยุกต์ใช้เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ป่าวงศ์เสือและแมว

16-พ.ย.-63

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 16

คณะวิทยำศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี แบบเต็มเวลำ (ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ) แผน ก แบบ ก 2 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910168 นาย พชรพล งามเสมอ การประเมินสภาพเสาไฟฟ้าในเขตเมืองแบบอัตโนมัติ
ด้วยข้อมูลกลุ่มเมฆ

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2 62910169 นางสาว ไอลดา จันทร์แจ่มดารา ดัชนีความเปราะบางของชายฝ่ังบริเวณอ่าวไทยตอนบน วันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62920067 นาย ศิริศักด์ิ จันบุดสี การแก้ปัญหาคุณภาพเร้ือรังด้วยหลักการ ซิกซ์ ซิกม่า วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
2 62920271 นาย บัณฑิต พรมศร การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าและการวิเคราะห์คุณค่า

ในการลดต้นทุนกรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบยูนิต
ท าฟัน

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 62920272 นาย วิทวัส ขุนไกร การปรับปรุงระบบการล าเลียงช้ินงาน เพ่ือลดความ
เม่ือยล้าจากการท างานด้วยแรงคน

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 62920273 นาย คณิศร ศรีทาพักตร์ เมตาฮิวริสติกส าหรับปัญหาการจัดการตารางการผลิต
ของเคร่ืองจักรแบบขนานในกระบวน
การข้ึนรูปยางยนต์

วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

5 62920344 นาย นิกร ตาเมืองมา การจัดตารางการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของเคร่ืองฉีดข้ึน
รูปพลาสติก

วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 62910167 นางสาว กมลชนก นาคสุวรรณ์ การผลิตโครงเล้ียงเซลล์คอมโพสิตไฟโบรอินจากรังไหม
ผสมเซลลูโลสและเจลาตินส าหรับวิศวกรรมเน้ือเย่ือ
ผิวหนัง

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1 63910179 นางสาว วรรณิดา   สว่างอรุณพร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไคโตซานร่วมกับไฟโบรอิน
เพ่ือยืดเวลาเก็บรักษาทุเรียน

วันจันทร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

2 63910181 นาย   ภัทรพงศ์   ลิมปวัฒนะ การแยกสารประกอบมีมูลค่าจากน้ าท้ิงโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มด้วยการสกัดแบบของเหลว-ของเหลว

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 63910182 นางสาว นุชรินทร์  ศรีลางาม ผลกระทบของแมงกานีสโปรโมเตอร์บนตัวเร่งปฏิกิริยา
นิกเกิลบนตัวรองรับปรับปรุงจากกากของเสียของแข็งซี
โอไลต์ชนิด 

วันศุกร์ท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4   63910183 นาย   ไวชยา ศิริมงคล การออกแบบและการประยุกต์ใช้เคร่ืองปฏิกรณ์แบบ
ชนิดเบดน่ิงส าหรับปฏิกิริยาเชิงแสงแบบไหลต่อเน่ือง

วันจันทร์ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 17

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910157 นาย ฉัตรดนัย ไชยหาญ การใช้ไบโอฟลอคจากสาหร่ายสไปรูลิน่าน ้าเค็มและคีโต
เซอรอสในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมทดแทนการใช้
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป

16-มี.ค.-64

2 62910158 นางสาว ฐิติวรดา สมศรี การศึกษาไมโครพลาสติกในแนวปะการังเจ้าหลาว จังหวัด
จันทบุรี

16-มี.ค.-64

3 62910159 นาย ปัญยวัฒน์ พ่วงแพ การอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อนโดยการใช้ไบโอฟลอคผสมผสาน
กับแพลงก์ตอนสัตว์

13-มี.ค.-64

4 62910160 นางสาว พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ ระบบแจ้งเตือนการเกิดปรากฎการณ์น ้าทะเลเปล่ียนสี
ล่วงหน้าด้วยการรับรู้ระยะไกล กรณีศึกษา ชาดหาดบางแสน 
ต้าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี

5 62910161 นาย พีระพล ปลื มผล ผลของความหนาแน่นกุ้งและอัตราการหมุนเวียนน ้าต่อการ
เติบโตของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และคุณภาพ
น ้าในระบบการเลี ยงกุ้งท่ีใช้ถังผสมผสานกับบ่อดิน

9-ธ.ค.-63

6 62910162 นางสาว ภัทรมน หุ่นล้าพูน การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Neural Network ในการ
จ้าแนกขยะชายฝ่ังทะเลและการเปรียบเทียบแหล่งท่ีมาของ
ขยะพลาสติกในทะเล บริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตะวันออก

11-มี.ค.-64

7 62910163 นาย สมเกียรติ แว่นมณี การใช้น ้าทิ งจากฟาร์มกุ้งเพ่ือผลิตมวลชีวภาพและ
สารประกอบชีวเคมีท่ีมีประโยชน์จาก Spirulina Laxissima 
BUUC1901

4-มี.ค.-64

8 62910164 นางสาว สุพรรณี นวลโกฎ การเพ่ิมผลผลิตของไดอะตอม Amphora subtropica 
BUUC1502 โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการเติมฟอสเฟตและซิลิ
เกต

26-พ.ย.-63

9 62910184 นางสาว สุพิชชา จันทร์เพ็ญ ประสิทธิภาพของครีมลดริ วรอยท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดไฟโค
ไซยานินจากสาหร่าย

4-มี.ค.-64

ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 18

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

ระดับปริญญำโท

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองวิทยำนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62820002 นางสาว วารินทร์ วงษ์วรรณ การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางด้วยข้อมูล
แบบจ าลองความสูงพ้ืนผิวภูมิประเทศจากอากาศยานไร้คนขับ

วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 19
ประกำศท่ี  0094/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ.2564

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 1.1


