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ช่ือ-สกุล
คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา แผนการเรียน ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองาน
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การตีพิมพ์

สถานะบทความ

1 58199130343 นายบรรจง สิงห์ถ่ิน คณะพลศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา ก2 Effects of calisthenics and 
pilates core muscle training on 
agility of professional soccer 
players

ACPES 2019 นอก นานาชาติ sep 11-12, 2019 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
17/1/2563

2 58199110140 นางสาวสุรพินิจ สายสถิตย์ คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ก2 ความสอดคล้องระหว่างความเส่ียง
ต่อการการเกิดแผลท่ีเท้าเม่ือคัด
กรองด้วยแบบประเมินเท้าเบาหวาน
ของกระทรวงสาธารณสุขกับแบบ
ประเมิน Michigan Neuropathy 
screening Instrument ใน
เบาหวานชนิดท่ี 2 : การศึกษาเบ้ือง
ตัน

Concordance between the foot-
ulcer risk screening by a 
diabetic foot assessment of the 
ministry of public health and 
michigan neuropathy screening 
instrument in type-2 diabetes: a 
preliminary study

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสวนดุสิต 2018 
คร้ังท่ี 3

นอก ชาติ 31-ก.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
17/1/2563

3 60199110015 นายศราวุธ ถนอมมิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล ก2 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งมัสท์โฟล
เพ่ือผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลแข็งด้วย
กระบวนการทอรีแฟคชัน

Development of must flow 
dryer for production solid 
biofuel with torrefaction process

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 15

นอก ชาติ 21-24 พ.ค. 2562 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
17/1/2563

4 62199110115 นายปิยวัฒน์ สีแตงสุก คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ก2 การประกอบสร้างเร่ืองเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชให้เป็นความ
ทรงจ าร่วมใหม่ของท้องถ่ิน
หนองบัวล าภูภายใต้กรอบโครงการ
ประวัติศาสตร์ราชาชาติไทยทศวรรษ
 2500-2510

The construction of the 
narrative of King Naresuan the 
Great as a new collective 
memory of
the Nong Bua Lamphu local 
under the framework of the 
Thai royal national History 
Project between 1957–1967

โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติเวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 13
 ภูมิภาคนิยม และท้องถ่ิน
นิยมสมัยใหม่ในโลกไร้
พรมแดน

นอก ชาติ 6-7 ก.ย. 2562 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
17/1/2563

5 56199120017 นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล คณะแพทยศาสตร์ ชีวภาพการแพทย์ 2.1/2.2 Anti-angiogenic and anti-
proliferative effects of benja-
ummarit extract in rats carrying 
a hepatocellular carcinoma

Biomedical reports นอก นานาชาติ Open access อนุมัติ   
17/1/2563

6 60199110071 นางสาวจิตรวดี สุขวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง ก2 การพัฒนาเซอร์โคเนียเซรามิก
ส าหรับการข้ึนรูปด้วยรูปด้วยเทคนิค
การพิมพ์สามมิติ

Deveiopment of 3D-Printed 
Zirconia Cermic

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
 มศว

ใน ชาตื ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_2 อนุมัติ   
17/1/2563

7 59199120015 นางสาวอิสริยา ปรมัตถากร คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.1/2.2 การศึกษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

STUDY OF THE STATUS OF 
MATHEMATICS INSTRUCTION
RELATED TO MATHEMATICAL 
MODELING TO SOLVE REAL-LIFE 
PROBLEMS
IN LOWER SECONDARY SCHOOL

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

นอก ชาตื ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.-เม.ย. 2563

TCI_1 อนุมัติ   
21/1/2563

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562
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ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562

8 59299120006 นางสาวนรารักษ์ ไทยประเสริฐ คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย

2.1/2.2 ผลการฝึกโยคะและตารางเก้าช่องท่ี
มีต่อสุขภาพและความกลัวการล้ม
ของผู้สูงอายุ

EFFECTS OF YOGA AND THE 
MATRIX OF NINE-SQUARE 
TRAINING ON ELDERLY HEALTH 
AND FEAR OF FALLING

วารสารคณะพลศึกษา มศว ใน ชาติ ปีท่ี 22 เล่มท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
21/1/2563

9 60199120038 นายจตุพล ยอดอัญมณีวงศ์ คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย

2.1/2.3 ผลการฝึกเทควันโดท่ีมีต่อสุขภาพ
ของวัยรุ่น

EFFECTS OF TAEKWONDO 
TRAINING ON ADOLESCENCE 
HEALTH

วารสารคณะพลศึกษา มศว ใน ชาติ ปีท่ี 22 เล่มท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
21/1/2563

10 57199120070 นายศักด์ิชัย ใจซ่ือตรง คณะพลศึกษา การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

2.1/2.3 รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย

EXPERIENCE ART MODEL FOR 
EARLY CHILDHOOD

วารสารคณะพลศึกษา มศว ใน ชาติ ปีท่ี 22 เล่มท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
21/1/2563

11 61199130211 นายนฤพจน์ เป่ียมปัญญา บัณฑิตวิทยาลัย จิตวิทยาประยุกต์ ก2 Confirmatory factor anlysis of 
psychological empowerment in 
manufacturing industrial 
employees

The International 
conference on 
education and 
psychology (ICEAP 2019)

นอก ชาติ Dec 17-19, 2019 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
23/1/2563

12 58199130186 นายธีรวัฒน์ ผิวขม คณะพลศึกษา การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

ก2 The Effective of recreation 
progam on self-esteem of agine 
in the elderly club of 
danmeakhmmon subdistrict 
uttaradit province

Unnes Journal of Pubiic 
Health

นอก นานาชาติ v.9 i.2 july 2020 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
23/1/2563

13 61199130410 นางสาววารุณี จันทาพูน บัณฑิตวิทยาลัย จิตวิทยาประยุกต์ ก2 The organizational inclusion 
measurement model for the 
tobacco authority of thailand

The International 
conference on 
education and 
psychology (ICEAP 2019)

นอก ชาติ Dec 17-19, 2019 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
23/1/2563

14 60199130107 นางสาวณิชกานต์ ห่อเพชร คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ข Using Mobile Games to 
Enhance English Vocabulary 
Knowledge: A
Case Study of Thai Employees 
in an International Workplace

The International 
Academic Forum 2019
The International 
Academic Forum (IAFOR)

นอก นานาชาติ Oct 31-Nov 
3,2019

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
23/1/2563

15 60199110064 นางสาวริญญรัตน์ ธีระชวาลสิทธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ก2 ผลของโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงท่ี
มีต่อความใส่ใจของวัยเด็กตอนปลาย

EFFECT OF SINGING PRACTICE 
PROGRAM ON ATTENTION OF 
LATE CHILDHOOD

วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ

นอก ชาติ 10/1/ม.ค.-มิ.ย. 
2563

TCI_1 อนุมัติ   
23/1/2563

16 56299120002 นายนันทชัย นวลสอาด คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.1/2.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เรขาคณิตโดยการบูรณาการแบบ
เช่ือมโยงเน้ือหากับสถานการณ์
ในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2

THE DEVELOPMENT OF 
GEOMETRICAL LEARNING 
ACTIVITIES BY CONNECTING
WITH REAL – LIFE SITUATIONS 
FOR EIGHTH GRADE STUDENTS

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

นอก ชาติ 19/1/ม.ค.-เม.ย. 63 TCI_1 อนุมัติ   
23/1/2563
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ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562

17 59199130038 นางสาวณิชา อยู่ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ข พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

CONSUMER&#39;S BEHAVIOR 
ON MOBILE WALLET FOR 
SMARTPHONE USERS
IN BANGKOK METROPOLITAN 
AREA

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ   
23/1/2563

18 59199130053 นางสาวกฤตยา โชคพิพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ข แรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Motivational Factors affecting 
buying behavior of Electronic 
Books in Bangkok Metropolis 
Area

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ   
23/1/2563


