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แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัย (Common Data Set) ช่วงเวลา มิถุนายน 2563 - พฤษภาคม 2564 

รายละเอียดข้อมูลผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

1 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของ
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในการเล่า
เรื่องภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาที่
สอง 

อาภิสรา พลนรตัน ์
สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ ์

หนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่  13 “พลังแห่ง
น วั ต ก ร ร ม ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ” .  วั น ที่  17 – 18 
กันยายน 2563 (หน้า 23-30)  

17 – 18
กันยายน 
2563 

0.2 

2 Toponymy Of Doi Phamee 
Coffee Shop Names In Chiang 
Rai Province 

Abhisara 
Bolnarattana 
Ananta 
Sooksawat 
Rungroj 
Tonpradit 
Kriasit 
Jamonjansakha 

Proceedings of the 7th 
Regionnal Conferenceon 
Graduate Research, Sripatum 
University, Khon Kaen Campus, 
Thailand. 16 January 2021 
(p.118-124) 

16 January 
2021 

0.4 

3 An Art Appreciation Approach 
on Analyzing Form and 
Content of Malay Culture of 
Symbols in Malaysian Painting 
Year 1980-1990 

Liza Marziana 
Mohammad Noh, 
Nadzri Hj. Mohd 
Sharif, Sharmiza 
Abu Hassan, 
Adam Wahida, 
Ohm 
Pattanachoti 
 
 
 
 

International Journal of 
Academic Research in Business 
and Social Sciences, 10(7), 553–
558. 

30 July 
2020 

0.4 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

4 The Analysis of One 
Summer's Day Composed by 
Joe Hisaishi 

Thaphad 
Sungwijit 

Proceeding Online The 6th RSU 
International Research 
Conference on Social Science 
and Humanity 2021 (RSUSOC 
2021) Rungsit University, Patum 
Thani, Thailand 

15 
พฤษภาคม 

2564 

0.4 

5 ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
ผสมผสานที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ท า งก า ร เ รี ย น  ขอ งนั กศึ กษา
โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 
ณาตยา สิงห์สตุีน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 
1 7 - 1 8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 3  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

17–18 
สิงหาคม 
2563 

0.4 

6 ศึกษาข้อบกพร่อง และวิเคราะห์
สาเหตุข้อบกพร่องด้านการใ ช้
พยัญชนะภาษาไทยในการเขียนค า
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนจาก
มหาวิทยาลัยครูยวี่ซีนอร์มัล ที่
ศึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์
สาขา 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 
2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 
(หน้า 75-85) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

7 THE BACKWASH EFFECT OF 
THE NEW HSK LEVEL 4 TEST 
ON THE TEACHING OF 
CHINESE BY THAI NATIVE 
CHINESE TEACHERS 

KIRATTAYA 
LAOTRAKUNCHAI  
SAHATTAYA 
SITTIVISED 
YUPHARAT 
LAOTRAKUNCHAI  

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
จีน  ปีที่  7 ฉบับที่  2 กรกฏาคม - 
ธันวาคม 2563 (หน้า 107-122)  
(TCI 2) 

กรกฏาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

8 การพัฒนาประติมากรรมร่วมสมัย 
โดยบูรณาการร่วมระหว่างศิลปะ
จัดวาง ดิจิทัลอาร์ต และเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน 

โอม พัฒนโชติ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 22 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
(หน้า 84-99) (TCI 2) 

กรกฎาคม –
ธันวาคม 
2563 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/
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วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

9 การวิ เคราะห์ข้อผิดพลาดและ
ส า เ ห ตุ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
แปลภาษาจีนบนป้ายสาธารณะใน
จังหวัดเชียงราย 

สหัทยา สิทธิวิเศษ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 
2564 (หน้า 88-98) (TCI 2) 

มกราคม – 
เมษายน 
2564 

0.6 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ช า ภ า ษ า จี น โ ด ย ใ ช้ แ น วคิ ด
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

ฐิตามร ไชยศักดา 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
เสาวลักษณ์ ประไพ
วงศ  

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
เมษายน 2564 (หน้า 78-87) (TCI 2) 
 
 
 

มกราคม – 
เมษายน 
2564 

0.6 

11 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน MAPS ในวิชา
ภ า ษ า จี น ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

หยาง ชิวเยี่ยน 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
ทิวาพร อุดมวงษ ์

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 
(หน้า 195-205) (TCI 2) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

12 ปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และการปรับตั วของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนยังประเทศญี่ปุ่น ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

อัลณิกา สายน้ าเย็น วารสารสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น : 
บริหารธรุกิจและภาษา ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน้า 
32-47) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

13 วัจนกรรมในเพลงกล่อมเด็กจังหวัด
เชียงใหม ่

กรชนก นันทกนก วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั
อุดรธานี ปีที่ 9 ฉบับท่ี1 เดือน 
มกราคม- มิถุนายน 2563 (หน้า 125-
148) (TCI 2) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

14 หลุนอี่ว์จากราชันย์แห่งภูติ: การ
วิเคราะห์วาทกรรมความเช่่ือทาง
ศีลธรรม ในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นชุด
แปลอังกฤษ 

ซิมมี่ อุปรา 
วารี อ่อนชมจันทร์
สุดารตัน์ พญาพรหม 

วารสารกาสะลองค า มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน้า 
43-60) (TCI 2) 
 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/
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เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

15 วิวัฒนาการของกีตาร์คลาสสิก 
และแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกใน
ระดับอุดมศึกษา 

องอาจ อินทนิเวศ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ 
วิจัย และงานสร้างสรรค์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 
1 มกราคม–มิถุนายน 2563 (หน้า 
107-121) (TCI 2) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.6 

16 Soifah: The Villain who has 
Characteristic Against the 
Ideal in Khun Chang Khun 
Phaen 

Oratai Khanto 
Bussarakham 
Yodchalood 

Proceedings of the 7th 
Regionnal Conferenceon 
Graduate Research, Sripatum 
University, Khon Kaen Campus, 
Thailand. 16 January 2021 (p. 
238-248) 

16 January 
2021 

0.6 

17 กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตรเ์กาหลี
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์
สาขา 
ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ

รายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราช
ภั ฏ วิ ช า ก า ร ค รั้ ง ที่  6 เ ล่ ม ที่  5 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 17-18 สิ งหาคม 2563 
(หน้า 339-345) 

17–18 
สิงหาคม 
2563 

0.6 

18 ช่ือผลงาน “ร่มไม้ริมหนองบัว” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

19 ช่ือผลงาน “สวนสักสวนสุขภาพ” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

20 ช่ือผลงาน “ถนนหน้าส านัก
นวัตกรรม” ประเภทงาน
ศิลปกรรม ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

21 ช่ือผลงาน “สวนสมเด็จย่ายาม
เย็น” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

22 ช่ือผลงาน “เสาหงษ์ในสวนสมเด็จ
ย่า” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
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ค่า
น้ าหนัก 

23 ช่ือผลงาน “หนองบัวยามเช้า” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

24 ช่ือผลงาน “อนุสาวรียส์มเด็จย่า” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

25 ช่ือผลงาน “นางพญาเสือโคร่ง” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21 
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

26 ช่ือผลงาน “พระอาทิตย์ตกที่หนอง
บั ว”  ประ เภทงานศิ ลปกรรม 
ลักษณะงานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

27 ช่ือผลงาน “ทางเดินริมหนองบัว” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21 
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

28 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ OLD TOWN” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

29 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ HIGH LAND” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

30 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ HILL TRIBES” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

31 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Pasak Temple”
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

32 ช่ื อ ผ ล ง าน  “Khun Nam Nang 
Non” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

33 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Ban Pha mee” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
งานจิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

34 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายปูนปั้นวัดป่าสัก 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
ประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

35 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจทิวทัศน์ดอยนางนอน 
จังหวัดเ ชียงราย ประเภทงาน
ศิลปกรรม” ลักษณะประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6 
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

36 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายชาติพันธุ์ไทลื้อ” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
ประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6 
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

37 The Art Simple: English as the 
tool to explore art world 

Ohm 
Pattanachoti 
Lonny Levi 

ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

1 มกราคม 
2564 

1.0 

38 ผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ 
ในระหว่างช่วงเวลา พ.ศ. 2552-
2563 

โอม พัฒนโชติ หนังสือ/ผลงานวิชาการลักษณะอื่นที่
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่ ง วิ ช าการ  ISBN 987-616-
577-263-1 

12 ธันวาคม 
2563 

1.0 

39 นวัตกรรมแบบเรียนภาษาจีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

วรรณวริัตน์ ตุงคะ
เวทย์ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

24 
พฤษภาคม 

2564 

0.2 

40 นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่องเล่า
และนิทานประจ าถิ่น 

บุษราคัม ยอดชะลูด 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

41 นวัตกรรมและสื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

อภิญญา จติ
มโนวรรณ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

42 เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ  QR Code 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮง
ย าหมอ เมื อ งล้ านนา  จั งห วั ด
เชียงราย 

สมประสงค์ แสง
อินทร์ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
https://www.nanglaeinfo.org/ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

43 แอปพลิเคชันน าเสนอประวัติและ
สถานที่ท่อง เที่ ยวต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ช่ือ
“Ban Du Tourist Attractions” 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
https://play.google.com/ Ban Du 
Tourist Attractions 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

44 เ วป ไ ซต์ น า เ สนอประวั ติ และ
สถานที่ท่อง เที่ ยวต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ช่ือ
“Ban Du Tourist Attractions” 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
https://www.ban-du-tourist.com 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

45 หนังสือเล่มเล็ก และ E-Book 
เผยแพร่การท่องเที่ยวบนดอยผา
หมี เชียงราย 

อนันตา สุขวัฒน ์
อาภิสรา พลนรตัน์ 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 
ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
Human.crru.ac.th/e-book%20อา
ข่า@ดอยผาหมี/mobile/index.html 

1 มีนาคม 
2564 

0.2 

46 งานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน 
"Reflection" 

ยุพาวดี  
นิศวอนุตรพันธ ์

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 3rd International 
Visual Culture Exhibition (IVCE), 

Virtualization Movement,  Faculty 

of Fine Art and Designs (FSRD), 
Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Indonesia 

28 October 
2020 – 29 
November  

2020 

1.0 

 


