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ค่ำระดับ

ขั้นเฉลี่ย

สะสม 
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DEVELOPMENT OF AN 
ACADEMIC NETWORK 
MANAGEMENT 
MODEL IN SMALL-
SIZED PRIMARY 
SCHOOLS UNDER THE 
AUTHORITY OF THE 
PRIMARY EDUCATION 
SERVICE AREA OFFICE, 
OFFICE OF BASIC 
EDUCATION

วารสารศิลปการ
จัดการ

ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี 4 
(ตุลาคม - 
ธันวาคม 
2565)

24 ก.ย. 
65

24 ส.ค. 6 90.6 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. จันทรัศม์ ภูติ
อริยวัฒน์

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 59199150055 สราวุธ ผาณิตรัตน์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การสร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์

ทางศิลปวัฒนธรรมใน
เขตคลองสานสู่เมือง
สร้างสรรค์

THE ARTS AND 
CULTURAL SPACE 
CREATION AT 
KHLONG SAN 
DISTRICT TOWARD 
CREATIVE CITY

การสร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์
ทางศิลปวัฒนธรรมใน
เขตคลองสานสู่เมือง
สร้างสรรค์

THE ARTS AND 
CULTURAL SPACE 
CREATION AT 
KHLONG SAN 
DISTRICT TOWARD 
CREATIVE CITY

วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ มศว

ปีท่ี 23 
ฉบับท่ี 1

7 ก.ย. 65 16 มิ.ย. 
65

80.4 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. สาธิต ทิมวัฒ
นบรรเทิง

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
1 63199110052 ปภัทสรา วีระพล ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ผลของกาวติดฟันเทียมส่ี

ชนิดต่อการยึดติดบนเรซิ
นอะคริลิกฐานฟันเทียม
ชนิดข้ึนรูปด้วยการกลึง

EFFECT OF FOUR 
TYPES OF DENTURE 
ADHESIVES ON 
RETENTION OF 
MILLED DENTURE 
BASE ACRYLIC RESIN

Effect of Reinforced 
Self-Cured Acrylic 
Resin on Flexural 
Strength

International 

Journal of Dentistry
vol. 
2022/2022
 1-9 pages

21 ก.ย. 
65

29 ส.ค. 
65

94.16 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ทพญ.มะลิ 
พลานุเวช

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565
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ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน พฤศจิกำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น
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2 61199110061 ชิดหทัย ว่องวิทย์เดชา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ผลของวิธีการล้างคลอง
รากฟันต่อปริมาณท
รานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟค
เตอร์-เบต้า1 ท่ี
ปลดปล่อยจากผนังคลอง
รากฟัน

THE EFFECT OF 
IRRIGATION 
PROTOCOLS TO 
TRANSFORMING 
GROWTH FACTOR-β1 
RELEASED FROM 
ROOT

ผลของิธีการล้างคลอง
รากฟันด้ยารละลายอีดีที
เอต่อปริมาณทราน์ฟอร์ม
มิงโกรทแฟคเตอร์-เบต้า
1ท่ีปลดปล่อยจากเน้ือ
ฟันท่ีผนังคลองรากฟัน

The effect of EDTA 
with different 
irrigation protocols to 
Transforming growth 
factor- β1 released 
from root canal 
dentin

วทิยาาร ทันต

แพทยาตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

26/1 หรือ
 26/2

25 ส.ค. 
64

9 ก.ย. 65 71.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิ 
ยะชน

3 62199110058 ชาวินีย์ อภิม่ันจินดากุล ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก การศึกษาสมบัติเชิงกล
ของเรซินอะคริลิกชนิด
บ่มเองเสริมด้วยเส้นใย
อีกลาสขนาดส้ันและวัสดุ
อัดแทรกโพลีเอทิลีนชนิด
มีความหนาแน่นของ
โมเลกุลสูง

The Study of 
Mechanical 
Properties of Self-
Cured Acrylic Resin 
Incorporated with 
Short E-glass Fiber 
and UHMW-PE Filler

Effect of Reinforced 
Self-Cured Acrylic 
Resin on Flexural 
Strength

International 

Journal of Dentistry
vol. 
2022/2022
 1-9 pages

17 พ.ค. 
65

9 ก.ย. 65 72.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ณปภา เอ่ียม
จิรกุล

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 63199130441 วีรภัทร เพชรสูงเนิน วิทยาลัย

นวัตกรรมส่ือสาร
สังคม

การออกแบบ
เพ่ือธุรกิจ

การออกแบบและพัฒนา
แพลตฟอร์มชุดการสอน
โค้ดด้ิงส าหรับเด็กอายุ 
9-12 ปี

A DESIGN AND 
DEVELOPMENT OF 
CODING KIT 
PLATFORM FOR 
CHILDREN ATTHE AGE 
OF 9 -12 YEARS OLD

การออกแบบและพัฒนา
แพลตฟอร์มชุดการสอน
โค้ดด้ิงสาหรับเด็กอายุ 
9-12 ปี สงกัดโรงเรียน
เอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร

A DESIGN AND 
DEVELOPMENT OF 
CODING KIT 
PLATFORM FOR 
CHILDREN AT THE 
AGE OF 9 -12 YEARS 
OLD IN NON-
GOVERNMENT 
SCHOOL, BANGKOK

การจัดการธรุกจิและ

ชวีติวถิใีหมเ่พือ่การ

พัฒนาทอ้งถิน่ทีเ่ป็น

มคิรกับสิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนืในยคุ Post

 Covid 19

24 ส.ค. 
65

26 ก.ย. 
65

69.93 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. อรรถศิษฐ์ 
พัฒนะศิริ
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ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  10/2565 (วันท่ี 11 ตุลำคม 2565)
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน พฤศจิกำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 63199130437 จิตรตานันท์ ปานแก้ว วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสาร
สังคม

การออกแบบ
เพ่ือธุรกิจ

การออกแบบ
แอปพลิเคช่ันจับคู่ทาง
ธุรกิจระหว่างนักศึกษา
ภาพยนตร์สู่อุตสาหกรรม
ส่ือ

DESIGNING A 
BUSINESS MATCHING 
APPLICATION 
BETWEEN FILM 
STUDENTS AND THE 
MEDIA INDUSTRY

การออกแบบ
แอปพลิเคช่ันจับคู่ทาง
ธุรกิจระหว่างนักศึกษา
ภาพยนตร์สู่อุตสาหกรรม
ส่ือ

DESIGNING A 
BUSINESS MATCHING 
APPLICATION 
BETWEEN FILM 
STUDENTS AND THE 
MEDIA INDUSTRY

วารสารนเิทศศาสตร์

ธรุกจิบัณฑติย
ปีท่ี 17 
ฉบับท่ี 1 
เดือน
มกราคม -
 มิถุนายน 
2566

30 ก.ย. 
65

23 ส.ค. 
65

70.96 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. นพดล อินทร์
จันทร์

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199130457 NGUYEN THI THU 

PHUONG
มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การสร้างหนังสืออ่าน

เพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง “วัฒนธรรมไทยใน
ส ำนวนท่ีเก่ียวกับ
ดอกไม้” ส าหรับ
นักศึกษาเวียดนาม

DEVELOPING 
SUPPLEMENTARY 
ELECTRONIC BOOK 
ON THAI CULTURE IN 
FLOWER IDIOMS FOR 
VIETNAMESE 
STUDENTS

ส านวนไทยท่ีเก่ียวกับบัว
ซ่ึงแสดงวัฒนธรรมไทยท่ี
เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม
เวียดนาม

Thai Idioms about 
the Lotus showing 
how Thai Culture is 
connected with 
Vietnamese Culture

วารสารศลิปศาสตรป์ริ

ทัศน
ฉบับท่ี 
17/2

21 ก.ย. 
65

9 ก.ย. 65 86.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. สุภัค 
มหาวรากร

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199130130 ปวิณา กัญญะพิลา สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์
การวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ผลของโปรแกรมการฝึก
สติร่วมกับการก ากับ
ตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง

EFFECTIVENESS OF 
MINDFULNESS AND 
SELF-REGULATION 
PROGRAM ON 
HEALTH CARE 
BEHAVIOR AMONG 
STROKE PATIENTS

การศึกษาสถานการณ์
และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องก
บัพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผ้ปู่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
สถาบนัประสาทวิทยา

SITUATION STUDY 
AND FACTORS 
RELATED TO HEALTH 
CARE BEHAVIOR 
AMONG STROKE 
PATIENTS AT PRASAT 
NEUROLOGICAL 
INSTITUTE

การประชมุวชิาการ

ระดบั ชาต“ิมศววจิยั” 

ครัง้ที ่14

คร้ังท่ี 14 
วันท่ี 24 
มิ.ย. 64

27 ก.ย. 
65

6 ก.ค. 65 73.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ศรัณย์ พิมพ์
ทอง

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน ตุลำคม 2565 ท้ังหมด จ ำนวน 9 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 ศึกษำศำสตร์ 1 1

2 ศิลปกรรมศำสตร์ 1 1

3 ทันตแพทยศำสตร์ 3 3

4 วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 2 2

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  10/2565 (วันท่ี 11 ตุลำคม 2565)
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน พฤศจิกำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

5 มนุษยศำสตร์ 1 1

6 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1 1

7 2 9รวม
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