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บันฑิตวิทยาลัย

พัฒน
การสร้างจริยธรรมแห่ง
ศึกษาศาสตร์ ตนของแม่วัยใส

Ethical Subjectivation
of Teenage Mothers

Process of Ethical
Subjectivation in
Forming the
Subjectivities of
Teenage Mothers

Journal of
Community
Development
Research
(Humanities and
Social Sciences)

ปีที่ 13
21 ก.พ. 2 มี.ค. 63 72 คะแนน อ.ดร.กิตติกร สันคติ
ฉบับที่ 3 63
ระดับ ดี
ประภา
เดือน
กรกฎาคม
–
กันยายน
2563

ระดับปริญญำโท
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คณะศิลปกรรม

สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
สถาบันวิจัย
1 58199130287 นางสาวลัคนา แก้วเรือง
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ศิลปศึกษา

การพัฒนาชุดกิจกรรม
นาฏศิลป์สากลส สาหรับ
กลุ่มคนทางานสานักงาน

การวิจัยพฤติกรรม ปัจจัยทางจิตสังคมที่
ศาสตร์ประยุกต์ เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

The Development of
การพัฒนาชุดกิจกรรม
Western dance Activities นาฏศิลป์สากลส สาหรับ
for Group Office Worker กลุ่มคนทางานสานักงาน

The Development of
วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 10
20 ธ.ค.
Western dance Activities และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 2
62
for Group Office Worker มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ค.-ส.ค. 63

Psychosocial Factors
Related to Behavioral
Consumption of Health
Products with
Intelligence through
Social Media among
Undergraduate Students
at Universities in Bangkok
Metropolitan Area

Psychosocial Factors
วารสารพฤติกรรม
Related to Behavioral
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Consumption of Health
Products with
Intelligence through
Social Media among
Undergraduate Students
at Universities in Bangkok
Metropolitan Area

ปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
เดือน
มกราคม
2563

2 มี.ค. 63 66 คะแนน อ.ดร.ธรากร จัน
ระดับ ผ่าน ทนะสาโร

13 ม.ค. 25 ก.พ. 68.8
อ.ดร.พิชญาณี พูนพล
63
63
คะแนน
ระดับ ผ่าน
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สร้างสรรค์

นวัตกรรมการ
ออกแบบ

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ทันตกรรมทั่วไป การพัฒนาเซรามิกเซอร์
DEVELOPMENT OF
ขั้นสูง
โคเนียสาหรับการใช้งานด้าน ZIRCONIA CERAMICS BY
ทันตกรรมด้วยการพิมพ์ 3 มิติ 3D PRINTING FOR
DENTAL APPLICATION
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ป.บัณฑิต
1 บัณฑิตวิทยำลัย
2 คณะศิลปกรรมศำสตร์
3 สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์
4 วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรร์
5 คณะทันตแพทยศำสตร์
รวม

โท
1
1
1
1
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DEVELOPMENT OF A
การพัฒนาต้นแบบ
CONCEPTUAL PRODUCT ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
FOR HOME DECORATION จากอัตลักษณ์กลองไทย
INSPIRED BY THAI DRUM
IDENTITY

การพัฒนาเซอร์โคเนียเซรา
มิกสาหรับการขึ้นรูปด้วย
เทคนิคการพิมพ์สามมิติ

DEVELOPMENT OF A
วารสารศิลปกรรม
CONCEPTUAL PRODUCT ศาสตร์ มศว
FOR HOME DECORATION
INSPIRED BY THAI DRUM
IDENTITY

ปีที่ 24
9 ก.ย. 62 25 ก.พ.
ฉบับที่ 1
63
ม.ค.-มิ.ย. 63

Development of 3Dวิทยาสารทันต
Printed Zirconia Ceramic แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

12/2/กค-ธค 24 ธ.ค.
2562/65-78 62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

66.85
อ.ดร.ยศไกร ไทรทอง
คะแนน
ระดับ ผ่าน

17 ม.ค. 72.25
63
คะแนน
ระดับ ดี

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์
ปฎิพัทธวุฒิกลุ ดิดรอน

รวม
1
1
1
1
1
5
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