
 
 
 

 
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๑๙๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายช่ือเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา 256๔  
----------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 
ที่ได้รับการอนุมัติ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 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  คณะพยาบาลศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๙   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๐   คณะโลจิสติกส์  
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    
 
 
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

1 63920034 เรือเอก โสรัจ   ลดเล้ียว ปัจจัยเชิงสาเหตุในการคงอยู่ในงานของแรงงานประมงทะเล
สัญชาติเมียนมา เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

2 ตุลาคม 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 

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

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

1 62910214 Ms. XIAOYUN XIA การปรับตัวกับวิถีใหม่ของนิสิตจีนในประเทศไทย : อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

3 ตุลาคม 2564

2 62910217 Mr. YUEHAIYU CHEN คติความเช่ือเร่ืองผ้ายันต์จีนของคนไทยเช้ือสายจีน : 
กรณีศึกษาผ้ายันต์จีน ในจังหวัดชลบุรี

4 ตุลาคม 2564

3 62910216 Ms. YONGJIE YANG การประกอบสร้างความเป็นชองท่ีผ่านส่ือใหม่ 5 ตุลาคม 2564

4 62910211 Ms. HUIPING ZHANG ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม: กรณีศึกษาค า
บอกทิศทางในภาษาไทยและภาษาจีน

9 ตุลาคม 2564

5 62910212 Ms. JUNLING HE ความเช่ือเจ้าแม่หม่าโจ้วของคนไทยเช้ือสายจีนในสังคมไทย 4 ตุลาคม 2564

1 62920362 นางสาว ณัฎฐพัชร์ ซ่อนกล่ิน การวิเคราะห์เน้ือหาข่าวปลอมในแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่ม
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.จังหวัด
ปราจีนบุรี

12 กันยายน 2564

1 63920196 นางสาว เกศกนก   สุขจิรวัฒน์ การเปิดรับส่ือ ค่านิยมต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหน้า การรับรู้ความเส่ียง และความต้ังใจ
ใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของผู้บริโภคเจ
เนอเรชัน Z ในจังหวัดชลบุรี

10 กันยายน 2564

2   63920001 นางสาว ชัญญา   กาญจนปรมาภา ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันกับการมีส่วนร่วมในชุมชน
ออนไลน์ของแฟนคลับชาวไทย: กรณีศึกษาศิลปินเพลงเกาหลี

14 กันยายน 2564

3   63920197 นางสาว กริษา   หรรษาพันธ์ุ คุณค่าตราสินค้า ท่ีส่งผลต่อความต้ังใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล
จังหวัดจันทบุรี 

10 กันยายน 2564

1 63920058 นางสาว ลฎาภา ภัทราพงศธร การเปิดรับส่ือและการรับรู้ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล
ออนไลน์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของผู้สูงอายุ

10 กันยายน 2564

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร : นศ.ม. (ส่ือสำรกำรตลำด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เต็มเวลำ แผน ก2 เหมำจ่ำย

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร : นศ.ม. (ส่ือสำรกำรตลำด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เต็มเวลำ แผน ข เหมำจ่ำย

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

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยศึกษำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

1 61810052 นาย อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมจากการศึกษาเชิง
วิเคราะห์รูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณี กรณีศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

18 ตุลาคม 2564

1 62920366 Mrs. XUAN JING เส้นสายลายศิลป์บนกระเบ้ืองเคลือบซินไฉ่ เพ่ือประดับ
ตกแต่งจากแรงบันดาลใจภาพเขียนแห่งตุนหวง

15 ตุลาคม 2564

2 62920370 Mr. ZOU ZHOU การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์เขาซี
ซานมณฑลกวางสี  ตามแนวคิดสัญวิทยา

15 ตุลาคม 2564

3 62920369 Mr. ZHU GELI การออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ุจ้วงใน
มณฑลกวางสี เพ่ือประยุกต์ในงานผลิตภัณฑ์ส่ิงทอร่วมสมัย

17 ตุลาคม 2564

4 62920367 Ms. YIQI LIN การประยุกต์เคร่ืองแต่งกายสตรีชาวจีนสมัยราชวงศ์ถังเพ่ือ
การออกแบบชุดพิธีการสมัยใหม่

17 ตุลาคม 2564

5 62920364 Mr. GAO CHAO “ถนนหนทาง” สารคดีภาพลักษณ์ย่านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเมืองหนานหนิง : สามถนน สองตรอกซอกซอย

15 ตุลาคม 2564

6 62920371 นาย ปรัชญา นันทวิสิทธ์ิ ศิลปะติดต้ัง “แสงศรัทธาแห่งแปดร้ิว” 18 ตุลาคม 2564

7 62920368 Mr. YIWEI YAO การออกแบบลวดลายพรรณพฤกษาในวัฒนธรรมผ้าทอชาว
จ้วงเพ่ือสืบทอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมร่วมสมัย

18 ตุลาคม 2564

8 62920363 Mr. FANG YIZHOU การพัฒนาเกม แอล-เอ-อาร์-พี : ไขปริศนาเรือกระดาษ 18 ตุลาคม 2564

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 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

1 61930012 นางสาว ธีระสา อยู่โต ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

17 มิถุนายน 2564

1 62920018 นางสาว ปริณดา วโรภาสรุ่งเรือง การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนของหัวหน้า
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

18 พฤษภาคม 2564

2 62920195 นางสาว นัฐมล คดสุวรรณ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา 
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
 ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี

18 พฤษภาคม 2564

3 62920320 นาย ณัฐทอง เล็บนาค ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ็นอาร์ที 
คอนซูเมอร์ จ ากัด ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

10 มิถุนายน 2564

1 62920377 นางสาว กรัณ สน่ันไหว ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของฝ่ายปกครอง ในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

24 มิถุนายน 2564

1 62910221 นาย เนติรักษ์ มณีวงศ์วิจิตร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี

15 สิงหาคม 2564

2 62910219 นาย ณัชค์สโฬม ฤกษ์ทิพย์ ผลระทบและทางเลือกนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินใน
ทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี

16 ตุลาคม 2564

3 62910220 นาย ทศพร พงศ์ธาริน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของงานทะเบียน
ปืน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

16 ตุลาคม 2564

4 62910222 นาย โอภาส จิตระยนต์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าพระธาตุ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

16 ตุลาคม 2564

5 62910218 นางสาว ฐิตารีย์ พอนชาวนา การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านธรรมาภิบาลของ
คณะผู้บริหาร อบจ.ชลบุรี

16 ตุลาคม 2564

6 62910223 นาย พงศธร ตันฮะ ขบวนการเคล่ือนไหวต่อสู้ของกลุ่มชาวบ้านวังหีบ คัดค้าน
โครงการเข่ือนวังหีบ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

12 ตุลาคม 2564

1 62930055 นาย พาสิทธ์ิ เจริญสิน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีรับเงินเบ้ียยังชีพของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด อ.แหลมงอบ จ.
ตราด

15 ตุลาคม 2564

2 62930059 นางสาว รัชฎาพร เผาะช่วย คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ตุลาคม 2564

3 62930058 นางสาว รักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลป่ายุบใน 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

15 ตุลาคม 2564

4 62930054 นาย ณัฐพงค์ พริกนาค แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสารักษาดินแดนใน
จังหวัดระยอง

15 ตุลาคม 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 4

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  แบบไม่เต็มเวลำ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) แผน ข

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข
ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต แบบเต็มเวลำ แผน ข



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

1 61820006 นางสาว นรีทิพย์   นิสสัยสุข คตินิยมทางภาษาของวาทกรรมนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยโดยการศึกษาตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์

8 ตุลาคม 2564

1 61810039 นางสาว  สุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์ การเสริมสร้างสมรรถนะการปรึกษาส าหรับครูท่ีปรึกษา ด้วย
รูปแบบการปรึกษาเชิงผสานเทคนิควิธี

25 พฤษภาคม 2564

1 62810055 นางสาว กนกวรรณ สกุลทรงเดช การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของผู้ปฏิบัติงานโลจิสติกส์ในแผนก คลังสินค้าในบริษัทใน
ท่าเรือแหลมฉบัง

28 กรกฎาคม 2564

1 62920384 นางสาว สุนันทา คงประจักษ์ คุณลักษณะผู้น าท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท ขนส่งเอกชน แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี

21 กันยายน 2564

1 63920311 นางสาว  ญาดา   สุทธิ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

29 กรกฎาคม 2564

2   63920313 นางสาว เมธาวี   กาญจนศร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนบ้านฉาง
พัฒนาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

17 มิถุนายน 2564

3   63920315  นางสาว ตุลยา   พงษ์ทอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

17 มิถุนายน 2564

1   63920087 นางสาว จริยา มงคลแสน ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะตีมศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการส่ือสารส าหรับเด็กวัยอนุบาล

18 สิงหาคม 2564

2   63920089 นางสาว ภัทรนพิน   พวงเงิน ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 
ทบทวน เพ่ือเสริมสร้างวินัยในตนเองส าหรับเด็กอนุบาล

18 สิงหาคม 2564

3   63920090 นางสาว ศศิญา   สุจริต ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิกเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดรวบยอดส าหรับเด็ก
อนุบาล

18 สิงหาคม 2564

1   63920281 นาย  นพรัตน์   แย้มโกสุม ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

9 สิงหาคม 2564

2   63920282 นางสาว นิภาพร   รอดไพบูลย์ ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

15 กรกฎาคม 2564

3   63920283 นางสาว บุณญนุช   พรมานุสรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มสหวิทยา
เขตชลบุรี 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง

20 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ไม่เต็มเวลำ แผน ข

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 5

คณะศึกษำศำสตร์ (1)

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำโลก (หลักสูตรนำนำชำติ) แบบไม่เต็มเวลำ แบบ 2.1

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1
ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

4   63920284 นาย ปัญญา   บัวบาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ครูกลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี – ระยอง

26 สิงหาคม 2564

5   63920285 นาย พิสิษฐ์   จิณหล้า ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9 กันยายน 2564

6   63920286 นาย พีรวัฒน์   ศีติสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

16 กรกฎาคม 2564

7   63920288 นาย กิตติศักด์ิ   พันธ์ุพรม  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเหนือผู้น ากับการบริหารการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน  ในกลุ่มศรีเมือง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

15 กรกฎาคม 2564

8   63920289 นางสาว ขวัญชนก   แซ่โค้ว ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา 1 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

3 สิงหาคม 2564

9   63920290 นางสาว จีรวรรณ   เสาวคนธ์ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1

14 กันยายน 2564

10   63920291 นางสาว ชุติกาญจน์   แก้วสมสิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการ
บริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

 3 สิงหาคม 2564

11   63920292 นาง ฐานิกา   บุญโทน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาชลบุรี เขต ๓ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

29 กรกฎาคม 2564

12   63920293 นาย ณัติธร   ศรีรักษา  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

29 กรกฎาคม 2564

13   63920296 นางสาว ภาตะวัน   บุญจ๊ีด  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งหน่ึงในอ าเภอศรีราชา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

17 พฤษภาคม 2564

14   63920297 นางสาว ภีมภา   ลอยวิเวก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

23 กรกฎาคม 2564

15 63920298 นาย ยุทธนา   อุดมทวี ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตชลบุรี 3  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

9 กันยายน 2564

16 63920299 นาย  เรืองตระกูล   มัชปะโม ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2 กันยายน 2564

17   63920300 นางสาว วราภรณ์   ศรีสมพงษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนใน
อ าเภอเมืองจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

5 สิงหาคม 2564

คณะศึกษำศำสตร์ (2)

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ไม่เต็มเวลำ แผน ข (ต่อ)



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

18   63920302 นาย วุฒิสาร   สุขศรี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

22 กรกฎาคม 2564

19   63920303 นางสาว ศศินามณี   สารักษ์ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนปลวกแดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1

20 กรกฎาคม 2564

20   63920304 นาย ศักด์ินรินทร์   ยาวิชัย ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง ๑ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

16 กันยายน 2564

21   63920307 นางสาว สุดารัตน์   เจือบุญ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

23 กรกฎาคม 2564

22   63920308 นางสาว อนรรฆพร   ช่อลัดดา ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

5 สิงหาคม 2564

23   63920309 นาย อภิชาติ   คงเพชร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

15 กรกฎาคม 2564

24   63920310 นางสาว อมรรัตน์   รุ่งเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในอ าเภอแปลงยาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

19 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ไม่เต็มเวลำ แผน ข (ต่อ)

คณะศึกษำศำสตร์ (3)



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์
วันท่ีสอบ

เค้ำโครงผ่ำน

1 62710047 นาย ฉัตรมงคล เผือกไร่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาและการประเมินความ
คิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะ

2 ตุลาคม 2564

2 62710051 นางสาว เพชรพัชรี สุระปัญญา กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบ้านเช่าในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

29 พฤษภาคม 2564

3 62710049 นางสาว ประภัสสร ถนอมวัฒน์ การพัฒนาความสามารถทางธุรกิจดิจิทัล เพ่ือสร้างความอยู่
รอด แก่ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม : กรณีศึกษา ร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิมท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

29 พฤษภาคม 2564

4 62710050 นางสาว พัทธียา พรหมสุภา การแปรรูปและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์
ปลากะพงขาวพร้อมปรุง (Ready to Cook)

29 พฤษภาคม 2564

5 62710048 นางสาว นภรรท แซ่เหงียน การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือดิจิทัลและคุณภาพบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการมาใช้บริการธุรกิจสถานบันเทิง
เมืองพัทยาหลังช่วงผ่อนปรนวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโค
โรนา 2019

29 พฤษภาคม 2564

6 62710055 นาย สฤก จิตพรไพศาล แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ของอู่ซ่อมเรือ บริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง 
จ ากัด

22 สิงหาคม 2564

7 62710053 นางสาว นวมลล์ิ สิทธิภูมิ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายสินเช่ือ ภายใต้โครงสร้างการท างานแบบ One Team 
ธนาคารกสิกรไทย

22 สิงหาคม 2564

8 62710054 นางสาว ภัทรวดี สุขสว่างวงศ์ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการในส่วน
บริการผู้ป่วยนอกแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลชลบุรี

22 สิงหาคม 2564

9 62710052 นาย ธนิต สุธิรังกูร แนวทางการพัฒนาทักษะการท างานฝ่ายการผลิต เพ่ือให้
สามารถท างานทดแทนได้ทุกแผนก กรณีศึกษา บริษัท ABC
 จ ากัด

22 สิงหาคม 2564

1 62710059 นางสาว อรพรรณ จ าเริญ ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายยาของ
ผู้ประกอบการไทยใน สปป.ลาว

29 พฤษภาคม 2564

2 62710058 นางสาว สุนีย์ แสงสุวรรณ์ กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีสารอาหารสูง 
ในตลาดค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว

29 พฤษภาคม 2564

1 62740009 Ms. PHUANGKAEW MALAJAMPEE Effects of Kaizen Practice and Leadership Behavior 
to Employee Performance a Case Study of ABC 
Company

29 พฤษภาคม 2564

2 62740010 Mr. DMITRY CHERNYSHEV The Factors Predisposing Thai Temporary 
Employees Engagement to Work at Movenpick 
Siam Hotel Na Jomtien Pattaya

29 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำขำกำรจัดกำรธุรกิจโลก แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรนำนำชำติ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 6

วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 61810049  นางสาว ณัฐินี   ณ เชียงใหม่ Spontaneous Speech Analysis for Detecting Mild 
Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease in 
Thai Older Adults

7 ตุลาคม 2564

2 61810059  นางสาว  ดวงตา ใจเพชร นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านบูรณาการกับกระบวนการทางปัญญาเพ่ือสร้างเสริมความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

8 ตุลาคม 2564

3 61810067  นาย สุริยัน  แสงแก้ว การเพ่ิมการระลึกความจ าย้อนหลังของผู้สูงอายุ โดยการใช้
โปรแกรมฝึกการระลึกแบบตามล าดับ

30 เมษายน 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 7

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ แบบเต็มเวลำ แบบ 2.1

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62810063 นางสาว วชรีกร อังคประสาทชัย Effectiveness of a Family-management 
Program on Family Management, Family 
and Child Quality of Life Among Parents of 
Children with Leukemia

28 มิถุนายน 2564

2 62810069 Mrs. HAI YAN SUN Trajectory of Resilience and Its Predictors 
Among Spousal Caregivers of Patients with 
Advanced Cancer in China

21 กรกฎาคม 2564

1   63920391 นางสาว จิราภา   สิงห์ตัน ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานใน
มารดาหลังคลอดท่ีมีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์

22 กันยายน 2564

2   63920393 นางสาว ผกามาศ   เชยกล่ิน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลของหญิง
ต้ังครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

23 สิงหาคม 2564

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 8

คณะพยำบำลศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1   63920022 นางสาว ประภาศรี   เพลงอินทร์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลด
น ้าหนักของนักเรียนอาชีวศึกษา

18 กันยายน 2564

2   63920023 นางสาว สุภาพร   วรวงค์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ของพนักงานส่งอาหารเดลิเวอร่ี ในเขต
กรุงเทพมหานคร

18 กันยายน 2564

3   63920351 นางสาว สิวิตรา   คนแรง ปัจจัยท้านายพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคกลุ่มอาการกด
รัดอุโมงค์ข้อมือของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา พนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี

18 กันยายน 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 9

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2 

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62910237 นางสาว ปริมประภา นามตาแสง การวางแผนการขนส่งด้านสุขภาพส าหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล:กรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา

7 มิถุนายน 2564

1 62920064 นาย อานนท์ หนองปิงค า วิเคราะห์ต้นทุนคลังสินค้าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
กรณีศึกษาคลังสินค้าช้ินส่วนยานยนต์

19 กรกฎาคม 2564

2 62920386 นางสาว พิมพ์ลภัทร เทียมฉันท์ การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของยาสมุนไพรไทย: กรณีศึกษา
บริษัทผลิตยาเวชภัณฑ์

6 กันยายน 2564

1 63910014 นาย กิตติศักด์ิ   มัฆวาล ตัวช้ีวัดท่าเรืออัจฉริยะของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในประเทศไทย

17 พฤษภาคม 2564

1 63920026 นางสาว  ธัญณี   วาดี การประเมินปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งโดย
ค านึงถึงความย่ังยืน

6 ตุลาคม 2564

2 63920163 นางสาว ภักษร   ชลวิริยะกุล การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบอย่างย่ังยืน: 
กรณีศึกษาผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึง

6 ตุลาคม 2564

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 10

      คณะโลจิสติกส์ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบไม่เต็มเวลำ แผน ข

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

ระดับปริญญำโท (ท ำงำนนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 62810007 นางสาว เอวดา โชติอรุณรัตน์ การใช้สารฟราวานอยด์จากพรอพอลิสของผ้ึงพันธ์ุ (Apis 
mellifera) และชันโรง (Trigona laeviceps) ในการ
ควบคุมโรคในซีม่าของผ้ึงในประเทศไทย

3 สิงหาคม 2564

1 62910142 นางสาว พีรนันท์ มุสิกรัตน์ การใช้อากาศยานไร้คนขับเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีแนวปะการัง
บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง

18 พฤษภาคม 2564

2 62910235 นางสาว ศิริวรรณ ชูศรี การให้อาหารท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง 
(Rhynchoicinetes Durbanensis : Gordon, 1936)
ด้วยอาหารมีชีวิต และอาหารไมโครเอนแคปซูลเลท ต่อการ
เจริญเติบโต อัตรารอด และระยเวลาในการลงเกาะของลูก
กุ้งมดแดง

6 ตุลาคม 2564

1 62910234 นาย ภุชงค์  วงษ์ค าพระ ผลเฉลยของสมการก าลังสองบนฟีลดีจ ากัด 2 กรกฎาคม 2564

2 62910232 นาย เจ จิรังคานนท์ การวิเคราะห์โฮโมโทปีร่วมกับวิธีการแปลงเชิงปริพันธ์
ส าหรับการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิง
เศษส่วน

18 สิงหาคม 2564

1 62920400 นาย เทวินทร์ ถนอมสิน การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ล าดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้
ห้องเรียนกลับด้าน ด้วยบทเรียนออนไลน์ ผ่าน Google
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

15 สิงหาคม 2564

2 62920402 นางสาว อรอนงค์ กล่ินศรีสุข ผลการจัดการเรียนรู้ เร่ือง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลวิธี Box-Method ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

3 กันยายน 2564

1   63910074 นางสาว สุภัทรา   เทพรส การศึกษาแหล่งท าประมงปลาทูในอ่าวไทย จากข้อมูล
ระบบติดตามเรือและสมุดบันทึกการท าการประมงโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

15 มิถุนายน 2564

2   63910188 นาย ณัฐพงษ์   สัจจา ฟลักซ์ของสารอาหารและของแข็งแขวนลอยบริเวณปาก
แม่น้ าเจ้าพระยา

18 มิถุนายน 2564

3   63910190 นางสาว ภัฎฏินี   คงประดิษฐ์ การประเมินคุณภาพน้ าโดยใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีบ่งช้ี : 
กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

25 มิถุนายน 2564

4 63910189 นางสาว หทัยชนก   นาหัวนิล การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่าง
เก็บน้ าโครงการชลประทานระยอง

7 กรกฎาคม 2564

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 11

คณะวิทยำศำสตร์ 

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

ระดับปริญญำเอก ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แบบ 1.2

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร์ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/งำนนิพนธ์ วันท่ีสอบเค้ำโครงผ่ำน

1 61910022 นางสาว อภิญญา บุญเขียน การคัดเลือกแอคติโนมัยซีทจากดินในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาชีวภัณฑ์ส าหรับควบคุม
 เช้ือ Phytophthora sp. Fusarium spp. และ 
Lasiodiplodia sp. ท่ีเป็นสาเหตุของเช้ือ
ก่อโรคในทุเรียน

21 กรกฎาคม 2564

1 62910231 นาย พัดยศ โคตรมา พฤติกรรมของทางรถไฟท่ีเสริมด้วยวัสดุสังเคราะห์
เชิงประกอบภายใต้สถานการณ์ใช้งานจริง

7 ตุลาคม 2564

1 62920392 นางสาว ดวงพร วิจิตจันทร์ การปรับปรุงแผนผังกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค
การออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบและ
เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา บริษัท
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์

17 ตุลาคม 2564

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562

ประกำศท่ี 0196/2564 เร่ือง รำยช่ือเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และงำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2564

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 12

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ระดับปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) ท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวภำพ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร แบบไม่เต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ แบบเต็มเวลำ แผน ก แบบ ก 2


