
กําหนดการสอบการคนควาอิสระ/โครงรางการคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธรุกิจ) ภาคการศกึษาที่ 2/2562  

โครงราง (บทท่ี 1 – 3) 

 

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล อาจารยท่ีปรกึษา คณะกรรมการ กําหนดการและสถานท่ีสอบ 
1. 58210675 นางสาวสุพัตรา หมันการ 

หัวขอ: พฤติกรรมการทองเท่ียวแบบฮาลาลของ
นักทองเท่ียวตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี 
 

อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
  

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.ชณวัฒน ชุณหวิกสิต  กรรมการ 

15 ม.ค. 2563 
เวลา 13.30 – 14.00 น. 

อาคารวิชาการ 3  
สํานักวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
2. 58210295 วาท่ี ร.ต.หญิง จิตรลดา กานุรักษ 

หัวขอ: ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมของ
คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
  

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.ชณวัฒน ชุณหวิกสิต  กรรมการ 

15 ม.ค. 2563 
เวลา 14.00 – 14.30 น. 

อาคารวิชาการ 3  
สํานักวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
3. 58220450 นางสาวพัชรี จิรดลิก 

หัวขอ: พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑจักสาน
กระจูดของผูบริโภคในตลาดออนไลน 
 

อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
  

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ       ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อนุมาน จันทวงศ  กรรมการ 

16 ม.ค. 2563 
เวลา 13.30 – 14.00 น. 

ศูนยวิทยบริการ จ.สุราษฎรธานี 

4. 58220419 นางสาวณัฐชยา ทาทอง 
หัวขอ: การวางแผนการเงินสวนบุคคลและ
ความตองการในการลงทุนของวัยเกษียณอายุ
ราชการของขอราชการครู กรณีศกึษาเฉพาะครู
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
11 จังหวัดสุราษฎรธานี เขต 1 

อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
  

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ       ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อนุมาน จันทวงศ   กรรมการ 

16 ม.ค. 2563 
เวลา 14.00 – 14.30 น. 

ศูนยวิทยบริการ จ.สุราษฎรธานี 

5. 59220160 นางสาวณัฐวลี แซตัน 
หัวขอ: การศึกษาดานทุนและผลตอบแทนของ
การทําสวนทุเรียนพันธุหมอนนอกฤดูกาลของ
เกษตรกรจังหวัดสรุาษฎรธานี 

อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
  

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ       ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อนุมาน จันทวงศ   กรรมการ 

16 ม.ค. 2563 
เวลา 14.30 – 15.00 น. 

ศูนยวิทยบริการ จ.สุราษฎรธานี 



 

สอบฉบับสมบูรณ  

 

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล อาจารยท่ีปรกึษา คณะกรรมการ กําหนดการและสถานท่ีสอบ 
1. 58220484 นางสาววิยะกาญจน คุยจันทร 

หัวขอ: แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือ
การศึกษาหาความรู ณ อุทยานวิทยาศาสตรพระ
จอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ
  

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ       ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อนุมาน จันทวงศ   กรรมการ 

16 ม.ค. 2563 
เวลา 15.00 – 15.30 น. 

ศูนยวิทยบริการ จ.สุราษฎรธานี 

2. 58220104 นางสาวณมน ประจันบาน 
หัวขอ: การประยุกตใชแนวคิดลีนเพ่ือลดเวลา
สูญเสียในกระบวนการสงมอบผลติภัณฑ 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตถุงมือยาง 
 

ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชู
จิต 

1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ       ประธาน 
2. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธ์ิแกว             กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต            กรรมการ 
4. อาจารย ดร.จินตนีย รูซื่อ  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.พนิดา แชมชาง  กรรมการ 

22 ม.ค. 2563 
เวลา 16.30 – 17.00 น. 

อาคารวิชาการ 3  
สํานักวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 


