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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ ’62 : สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 

วันท่ี 20 – 21 มิถุนายน  2562 

ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

สูจิบัตร 
 

 

จัดโดย สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมกับ เครือขายวิจัยและนวัตกรรมสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 
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กําหนดการ 
 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 
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วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 

เวลา 13.00-17.00 น.  ลงทะเบียนผูนําเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร 
    ณ บริเวณหนาหองทองกวาว ช้ัน 2  
วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

เวลา 08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 08.45-09.15 น.  พิธีเปด   กลาวตอนรับผูเขาประชุมฯ        โดย  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

     กลาวรายงานการจัดประชุมฯ     โดย  ประธาน ปขมท. 
     กลาวเปดการประชุม       โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เวลา 09.15-09.30 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครือ่งดื่ม 

เวลา 09.30-11.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอยางไรใหไดตีพิมพ”  

  โดย รศ.ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา 

เวลา 11.30-12.00 น.  เชิญชมโปสเตอร ณ หองประชุมฝายคํา ช้ัน 1  
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 09.30-17.00 น  เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
    กลุมท่ี 1  กลุมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
    กลุมท่ี 2  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    กลุมท่ี 3  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เวลา 13.30 น. เปนตนไป  การเสนอผลงานแบบโปสเตอร  (Poster Presentation) 
    ผูเสนอผลงานจะตองยืนเตรียมความพรอมหนาโปสเตอรผลงานของตนเอง 

    เพ่ือตอบขอซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน และผูเยี่ยมชมผลงาน 

     กลุมท่ี 1  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     กลุมท่ี 2  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     กลุมท่ี 3  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.          - เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
     กลุมท่ี 1  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     กลุมท่ี 2  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     กลุมท่ี 3  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.30 น.  เสวนา “R2R และ วิจัยสถาบัน” ตางกันอยางไร? 

    โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรพจน  ดํารงคพานิช 

             อาจารย ดร.น้ําผ้ึง  อินทะเนตร  

เวลา 14.30-16.00 น.  มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร 
เวลา 16.00 น.   พิธีมอบธงใหเจาภาพในการจัดประชุมฯ  ครั้งท่ี 12 และพิธีปดการประชุมฯ 

    โดย ประธาน ปขมท. 

หมายเหตุ   1. การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation) จดัแสดงบริเวณหองประชุมฝายคาํ ช้ัน 1   
       2. กําหนดการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 
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ระหวางวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  หองประชุมสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 
 

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
 

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หองนําเสนอ 1  - (หองประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2) 

  - และ (หองประชุมบัวตอง ชั้น 1) 
 

 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองนําเสนอ 2    - (หองประชุมทองกวาว 2 ชั้น 2) 
 

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ หองนําเสนอ 3    - (หองประชุมบัวตอง ชั้น 1) 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 
 

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บอรดแสดงผลงาน P 1  (หองประชุมฝายคํา ชั้น 1) 
   

 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บอรดแสดงผลงาน P 2  (หองประชุมฝายคํา ชั้น 1) 
 

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ บอรดแสดงผลงาน P 3  (หองประชุมฝายคํา ชั้น 1) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมายเหตุ  - บันทึกและตรวจสอบ File Power point ท่ีจะใชนําเสนอ ลงเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทาง มหาวิทยาลยั   

   จัดเตรยีมไวให ในวันท่ี 19 มิถุนายน ตั้งแตเวลา 13.00 – 18.00 น. ณ หนาหองประชุมทองกวาว 

  - กําหนดเวลาในการนําเสนอ 10 นาที และสําหรับการตอบขอซักถามรับฟงขอเสนอแนะจาก ผูทรงคณุวุฒิ 

   ไมเกิน 5 นาที 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 
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กลุมท่ี 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (หองประชุมบัวตอง) 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย.ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา 4. ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุนทรพจน  ดํารงคพานิช 

 2. รองศาสตราจารย.ดร.รังสรรค  โฉมยา 5. อาจารย ดร.น้ําผึ้ง  อินทะเนตร 

 3. รองศาสตราจารย ดร.ฤตินันท  สมุทรทัย  

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562  (เวลา 09.30 – 12.00 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

1 O 1 - 01 09.30-09.45 น. ความตองการและแนวทางการสนับสนุนการทําวิจัย
สําหรับอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลยัขอนแกน สูการรับรองมาตรฐาน AACSB 

พรสวรรค ทองสุโขวงศ 
อนุรักษ  ทองสุโขวงศ 

2 O 1 - 02 09.45-10.00 น. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน   

เพ่ือเขาสูมาตรฐานสากล AACSB คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นันทพร คําสอนทา 
พรสวรรค ทองสุโขวงศ 
ศิริพร ทองปอง 

3 O 1 - 03 10.00-10.15 น. ความคาดหวังของอาจารยพิเศษตอเวลาการใหบริการ

ในกระบวนงานการรับรองอาจารยพิเศษ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิมลพร ชัยวัฒนกุลวานิช 
ปนัดดา  ตันสุวรรณรตัน 
อนุรักษ ทองสุโขวงศ 

4 O 1 - 04 10.15-10.30 น. แนวทางการสงเสริมการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

กรกนก อินทรสอน 
สุรชัย จันทรจรัส  
ปรเมศวร จรสัเมธากุล 

5 O 1 - 05 10.30-10.45 น. แนวทางการเตรียมความพรอมสําหรับหลักสูตร

นานาชาติ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

อรสา ทองโคตร 
ปวีนา กองจันทร  
ปรเมศวร จรสัเมธากุล 

6 O 1 - 06 10.45-11.00 น. ความพึงพอใจของผูรับบริการกระบวนงานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หาวิทยาลัยขอนแกน 

 

เนตรนภา ตะลาด 
อนุรักษ ทองสุโขวงศ 

7 O 1 - 07 11.00-11.15 น. การศึกษาระยะเวลาการดําเนินโครงการตามวิสัยทัศน

ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

 

ธีรรักษ ภารการ 
พงษสุทธิ  พ้ืนแสน 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

8 O 1 - 08 11.15-11.30 น. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการสงเสรมิ

ประสิทธิภาพทางวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 

มัลลิกา หิมะธนะสุวรรณ 
ธีรรักษ ภารการ 
ปวีนา กองจันทร 

9 O 1 – 09 11.30-11.45 น. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการตรวจสอบดาน

การเงิน การคลัง มหาวิทยาลยัมหดิล 

 

มลฤดี ธรรมรงค 
กฤษฎา สุวรรณานุรักษ 

10 O 1 – 10 11.45-12.00 น. การศึกษาทัศนคตติอการบรหิารความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานดานงานคลังและพัสดุของผูปฏิบัติงานคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

จิรายุ ธนาวุฒิ   

มลฤดี ธรรมรงค   
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

 

กลุมท่ี 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (หองประชุมทองกวาว 1)  

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย.ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา 4. ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุนทรพจน  ดํารงคพานิช 

 2. รองศาสตราจารย.ดร.รังสรรค  โฉมยา 5. อาจารย ดร.น้ําผึ้ง  อินทะเนตร 

 3. รองศาสตราจารย ดร.ฤตินันท  สมุทรทัย 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562  (เวลา 13.00 – 17.30 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

11 O 1 – 11 13.00-13.15 น. ระบบตดิตามคาลวงเวลาดวยลายน้ิวมือ  
 

จีรนันท  เพ็ญจันทร 
สุธี  แซเจีย 
ณรงคศักดิ์  นิยมทอง 
ดวงฤดี  ฉายสุวรรณ 

12 O 1 – 12 13.15-13.30 น. การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือบริหารลูกหน้ีเงินยืม 
ระยะสั้น 
 

จันทรเพ็ญ อุดมโชติพฤทธ์ิ 
กมลรตัน กองหนู 
ปุญญาลักษณ อําพร  
เกียรตยิุทธ กวีญาณ 

13 O 1 – 13 13.30-13.45 น. การพัฒนาหองนิทรรศการดิจิทัล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนิวัฒน พุดโมต 
สหพร แบบประดับ 
พิชญา จําเริญจรสัวิทย 

14 O 1 – 14 13.45-14.00 น. การพัฒนาระบบโปรแกรมการเบิกเงินและโอนเงิน
จัดสรรคาอํานวยการโครงการพัฒนาวิชาการแบบ
อัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

ดารณี  ยงยืน 
สมบูรณ  ยอดล้ํา 
วีระเกษตร  สวนผกา 
 

15 O 1 – 15 14.00-14.15 น. PQI: พัฒนาคน พัฒนางาน องคกรกาวหนาอยางยั่งยืน จเร เลิศสดุวิชัย 
รศ.ดร.พัชราภรณ ญาณภิรัต 
ผศ.ดร.ปานจิต ดํารงกุลกําจร 

ชุติมา เทพเฉลมิ 
ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค 

16 O 1 – 16 14.15-14.30 น. พฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในชุมชน มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

สุมินทร  เบาธรรม 
อมร คาํมลู 
ธนพร  ผิวคํา 

17 O 1 – 17 14.30-14.45 น. การศึกษาความคดิเห็นขอดี-ขอเสยี ในการใชสัญญาณ
ไฟจราจรสี่แยกศาลา 25 ป 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

เฉลมิเกียรติ  ศรลีะกูล 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

18 O 1 – 18 14.45-15.00 น. ความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ท่ีมีตอการบรหิารงานดานกิจการ
นักศึกษา  ปการศึกษา 2561 
 

เด็ดเดีย่ว  บุญมา 
อังกูร  กิตติวรกาล 
ผกากาญจน  แจงสวาง 

19 O 1 – 19 15.00-15.15 น. สารสนเทศการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

จักรินทร ศลิารัตน 

20 O 1 – 20 15.15-15.30 น. ปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

ดร.จอย ทองกลอมส ี
สงวน  ภูระหงษ 

21 O 1 – 21 15.30-15.45 น. คุณภาพการการใหบริการ การจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
และการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ไพรินทร  เมอืงสนาม 

22 O 1 – 22 15.45-16.00 น. การศึกษาคูมือการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไปคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

จุฑามาศ  ทินกรวงศ 

23 O 1 - 23 16.00-16.15 น. การจัดการระบบครภุัณฑเครื่องมอืวิทยาศาสตรของ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

บังอร ละเอียดออง 

24 O 1 - 24 16.15-16.30 น. รูปแบบการบริหารจัดการระบบกลองวงจรปดแบบ
บูรณาการสําหรับการรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

เฉลิมเกียรติ ศรีละกูล 

25 O 1 - 25 16.30-16.45 น. การศึกษาแรงจูงใจในการออกกําลงักายของ
ผูปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ณัฐพัชร เหลืองสถิตถ 

26 O 1 - 26 16.45-17.00 น. การศึกษาการรับรูและความเขาใจวิสัยทัศน และ
คานิยมของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นภัทร  นามสีฐาน 
นภาภรณ  สุวรรณเจริญ 

27 O 1 - 27 17.00-17.15 น. การพัฒนากลยุทธการสรางคุณคาสําหรับหลักสูตร
ภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร 

ปทมา ฮอวกินส 

28 O 1 - 28 17.15-17.30 น. ปจจัยเชิงการบรหิารทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอความ
ผูกพันในองคการของผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภท
สนับสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 

อภิสิทธ์ิ คณุวรปญญา 
คํารณ โชธนะโชต ิ
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

 

กลุมท่ี 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (หองประชุมทองกวาว 1)  

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย.ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา 4. ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุนทรพจน  ดํารงคพานิช 

 2. รองศาสตราจารย.ดร.รังสรรค  โฉมยา 5. อาจารย ดร.น้ําผึ้ง  อินทะเนตร 

 3. รองศาสตราจารย ดร.ฤตินันท  สมุทรทัย 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 8.00 – 12.00 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

29 O 1 - 29 08.30-08.45 น. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงแบบ 
COSO-ERM ดานการเงินและบัญชี 
ของผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กฤษฎา  สุวรรณานุรักษ   
มลฤดี ธรรมรงค 

30 O 1 - 30 08.45-09.00 น. การศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการเบิกจายเงิน
อุดหนุนการวิจัย : กรณีศึกษาแหลงเงินงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2562 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

วีรวัฒน เปลงปลืม้ 
มลฤดี ธรรมรงค 

31 O 1 - 31 09.00-09.15 น. การศึกษาและหาแนวทางการแกไขปญหางานพิธีการรับ
เสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ 
 

ชุติมา จันกิมฮะ 

32 O 1 - 32 09.15-09.30 น. การศึกษาปญหาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยสังกัดคณะวิจติรศลิป 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

ทัดศรี ชัยเมคา 

33 O 1 - 33 09.30-09.45 น. ความสัมพันธระหวางความสุขในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร
และเทคโนโลย ี
 

วุฒิภัทร สุขชวย 
ชัยพร ตรีก่ิง 
 

34 O 1 - 34 09.45-10.00 น. การศึกษาการวางแผนการซอมบํารุงเชิงปองกันสําหรับ
ยานพาหนะ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเชียงราย 

ศิวกร  กันทา 
กีรติมะ  โนวรรณ 
สุนิสา  นันทะโส 
พีรวัตร  ลือสัก 
สมควร  สงวนแพง 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

35 O 1 - 35 10.00-10.15 น. การพัฒนาระบบแฟมสะสมผลงานสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

คมกริช  กลิ่นอาจ 
สุรเชษ ขอนทอง 
จินดาพร ออนเกต ุ

 
36 O 1 - 36 10.15-10.30 น. ศึกษาแรงจูงใจตอการทําวิจัยของอาจารย คณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมู ิ
 

เสาวลักษณ ชาวบานกราง 
วิไลวรรณ วงศจนิดา 

37 O 1 - 37 10.30-10.45 น. การพัฒนากระบวนการแนะแนวนิสิตฝกงานของ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

วิจิตรา  ศรลีะออ 
ชุติรัตน  อวนชิน 
อภิวัฒน  ขําแจง 

38 O 1 - 38 10.45-11.00 น. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา  
2549 – 2558 

สมโภชน   ถ่ินปร ุ
เนตรนภา เจนเจริญ  
สุภาพ ไชยยา 

39 O 1 - 39 11.00-11.15 น. การศึกษาความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส(GFMIS)ของหนวยเบิกจายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ                       

นิภาพร ทองรอด          

40 
 

O 1 – 40 11.15-11.30 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติภายใตโครงการ 
MUIC Study Abroad  
 

อัญชิสา กาญจนรุจิวุฒิ 
รวีวรรณ ธนูทอง 

41 
 

O 1 – 41 11.30-11.45 น. ปจจัยในการใหบริการงานสายสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิโดยวิธีการ
สกัดปจจยั และแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง 

ธัญญารตัน ดอกลั่นทม
อภิญญา สกุลพราหมณ 
 
 

42 O 1 – 42 11.45-12.00 น. การพัฒนาแผนการเบิกจายเงินทุนการศึกษา ของป
การศึกษาใหสอดคลองกับปงบประมาณ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดาํเนินการบริหารเงินทุนการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางนพวรรณ มั่นปยมิตร
นางสาวเกศสุดา เทพยศ 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

กลุมท่ี 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (หองประชุมบัวตอง)  

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย.ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา 4. ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุนทรพจน  ดํารงคพานิช 

 2. รองศาสตราจารย.ดร.รังสรรค  โฉมยา 5. อาจารย ดร.นํ้าผึ้ง  อินทะเนตร 

 3. รองศาสตราจารย ดร.ฤตินันท  สมุทรทัย 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 – 15.15 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

43 O 1 - 43 13.00-13.15 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2560  

นงนุช อุตคุด 
อรทัย โกกิลกนษิฐ 
วิชญา ติยะพงษประพันธ  
จักรพันธ คําแกว 

44 O 1 - 44 13.15-13.30 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2560 

ณิชาภัส ต้ังบวรพิมล 
กริชาพัสน ชื่นแสงจันทร  
ปาณิสรา อยูสกุล 

45 O 1 - 45 13.30-13.45 น. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1 ระหวางกลุมนกัศึกษาที่เรียนและไมเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2 ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2560 

พรนเรศ  มูลเมืองแสน 

46 O 1 - 46 13.45-14.00 น. ปจจัยแหงความสําเร็จของการตีพิมพผลงานทางวิชาการใน
วารสารท่ีอยูในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 
ของสวนงานสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

อุบลรัตน หยาใส 
วาสนา วรรณวิไลรัตน 
เพียงใจ จุณศิริ 
กฤษณา พุมเล็ก 

47 O 1 - 47 14.00-14.15 น. การศึกษาวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคท่ีมีผลตอการมีสวน
รวมของผูปฏิบัติงานดานการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล 

มลฤดี ธรรมรงค   
วีรวัฒน  เปลงปล้ืม 

48 O 1 - 48 14.15-14.30 น. ความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ศิโรจน ผลพันธิน 
วิชญา ติยะพงษประพันธ 
นงนุช อุตคุด 
ณัฐณิชา มีงาม 

49 O 1 - 49 14.30-14.45 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทรานสคริปตศิษยเกา รุน
เขาศึกษา ป พ.ศ. 2498 - 2522  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดวงตา  ใบโคกสูง 
รัตนา  ประสิทธิ์เขตกิจสุวรรณี  
ขนขจ ึ
สุกัลยา  โพทอง 
พิมพชนก  เพียรชอบธรรม 
สุวรรณี  ชวยประคอง 
ทิพยมาศ  บัวคํา 

50 O 1 - 50 14.45-15.00 น. ความต้องการการรับบริการวิชาการของคณะมนษุยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อัมพร  รักหนองแซง 

51 O 1 - 51 15.00-15.15 น. ความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศิโรจน ผลพันธิน   
ณปภร เจี้ยวเหง    
ชลากร อยูคเชนทร   
ธารทิพย นรังศิยา   



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

“ทองกวาววิชาการ’62 : สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชมุวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

 

กลุมท่ี 2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หองประชุมทองกวาว 2)  

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย ดร.สุพล  อนันตา 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวิดี  ชมเดช 

 2. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 5. ผูชวยศาตราจารย ดร.ปฏิเวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 – 17.00 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

1 O 2 - 01 13.00-13.15 น. การประยุกตใชสวิตชปุมกดแบบกดติดปลอยดับกับ
นาฬิกาจับเวลา 

พาณิน พูลจักร 
ธวัชชัย น่ิมพญา 
ธานินทร น่ิมแสง 
สนอง กลิ่นเกสร 

2 O 2 - 02 13.15-13.30 น. การสราง QR Code จาก Google form เพ่ือทํา

เปนระบบการเช็คช่ือออนไลนผาน smart phone 

ในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 

สนอง กลิ่นเกษร 
พาณิน พูลจักร 
พาณิน ธานินทรน่ิมแสง 

3 O 2 - 03 13.30-13.45 น. แนวทางการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนน่ิง 

ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ชัชวาล  วงษสีดา 
อนุรักษ ทองสุโขวงศ 

4 O 2 - 04 13.45-14.00 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภณัฑ ดวยบารโคด
สองมิติ สําหรับคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ประธาน สายคํา 

5 O 2 - 05 14.00-14.15 น. การพัฒนาผลิตภณัฑกลองมังคละจําลองเพ่ือเปน
ของท่ีระลึกประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

ขันแกว สมบูรณ 
 

6 O 2 - 06 14.15-14.30 น. การพัฒนาระบบจัดสรรและควบคมุการใช
งบประมาณ ของวิทยาลัยศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ี

จงลักษณ สมราง
กนกวรรณ ไชยาโส 
ศุภธิดา สรุิยจันทร 
ผศ.ดร.รัฐพล วุฒิการณ 

7 O 2 - 07 14.30-14.45 น. การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงาน
พิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชา
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประพัฒน อธิปญจพงษ 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

8 O 2 - 08 14.45-15.00 น. สารสนเทศการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

จักรินทร ศิลารัตน 

9 O 2 - 09 15.00-15.15 น. การประยุกตใช Google Sheets เปนฐานขอมูล
บริหารจดัการพัสดุแบบเรียลไทม 
กรณีศึกษาสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ฑึตึฐา  เคาปญญา 

10 O 2 - 10 15.15-15.30 น. การจัดการระบบครภุัณฑเครื่องมอืวิทยาศาสตรของ
สาขาวิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

บังอร ละเอียดออง 

11 O 2 - 11 15.30-15.45 น. โปสเตอรอีซีบ่อรดแสดงผลงานทางวิชาการ ปริญญา  บุญทัน 
ยงยุทธ  อินนุรักษ 
สมพงษ  พวงดอกไม 
ผศ.ดร.อนุสรณ  สืบสาย 
 

12 O 2 - 12 15.45-16.00 น. ระบบจองเครื่องมือออนไลน 
 

บุษยมาศ เดชบํารุง 
จุฬาภา สุทธิประภา 
กริช พิทักษเมืองแมน 
 

13 O 2 - 13 16.00-16.15 น. Management Information System of 
Graduate Unit,  
Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
 

วิภา หอมศิริ  
ภัทรมาส อูชะนะภัย 

14 O 2 - 15 16.15-16.30 น. การพัฒนาระบบแฟมสะสมผลงานสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
 

คมกริช  กลิ่นอาจ 
สุรเชษ ขอนทอง 
จินดาพร ออนเกต ุ

15 O 2 - 15 16.30-16.45 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนวิชากายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว I ภาคปฏิบัติการ โดยใช Live 
VDO  
 

อัญชัน ไตรธิเลน 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

 

กลุมท่ี 2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หองประชุมทองกวาว 2)  

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย ดร.สุพล  อนันตา 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวิดี  ชมเดช 

 2. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 5. ผูชวยศาตราจารย ดร.ปฏิเวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.30 – 11.30 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

16 O 2 - 16 08.30-08.45 น. การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิดออนแบบมี
ภาคขยายสัญญาณสําหรับรับสัญญาณโทรทัศน
ระบบดิจิทัลในรถยนตดวยเทคโนโลยีไมโม  

ธีรพงษ ประทุมศิร ิ

17 O 2 - 17 08.45-09.00 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการผสม
ตัวอยางมูลฝอยสําหรับการวิเคราะหหาคาความ
รอนดวยเครื่อง Bomb Calorimeter 

มณฑล สุวรรณประภา 
พีรดา พงษทอง 

18 O 2 - 18 09.00-09.15 น. การหาพิกัดตาํแหนงภายในอาคารโดยใช 
Beacons และไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 

ประพล จาระตะค ุ
อํานวย ทีจันทึก 

19 O 2 - 19 09.15-09.30 น. การออกแบบเครื่องตั้งเวลาอัตโนมตัิสําหรับลางทํา
ความสะอาดคอยลรอนของเครื่องปรับอากาศ 
อาคารวิศวฯ 100 ป คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิวัฒน  วัฒนไทยสวัสดิ ์
กิติณัฐ  ชูเดช 
บุญฤทธ์ิ  ชีวันไพโรจน 
 

20 O 2 - 20 09.30-09.45 น. การประยุกตใช ระบบการรับรู และการตรวจสอบ
ระยะไกล  

อํานวย ทีจันทึก 
ประพล จาระตะค ุ

21 O 2 - 21 09.45–10.00 น. การประยุกต Google App สําหรบัพัฒนาระบบ

ติดตามและรายงานการเบิกจายงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ธิติกานต  บุญแข็ง 
นิตยาพร เลาพิลา 
ภัทราพร กลิ่นบัว 
จริยาภรณ  อุนวงษ
ประจัญบาน  ออนสนิท 

22 O 2 - 22 10.00–10.15 น. ผลของภาวะดําเนินการท่ีมีตอการระบาย

คารบอนไดออกไซดและการระบายอากาศในหอง

วิจัยการสกัด  

ณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สุพจน พุทธวงค 
อภิญญา ลาญาต ิ
ดวงกมล คํานวณกิจ 
ณัฐพร ชัยธีระสุเวท 
จิรวัฒน จึงเจรญิสุขยิ่ง 
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

23 O 2 - 23 10.15-10.30 น. การเตรียมเถาแกลบวัสดุดดูซับเพ่ือศึกษาการดูด
ซับสียอมในหองปฏิบัติการ 

กรรณิการ ถนอมสิทธ์ิ 
ณภสินธุ พัฒนากุล 

24 O 2 - 24 10.30-10.45 น. การเตรียมแคลเซยีมคาบอเนตจากเปลือกหอยเชอ
รี่เพ่ือศึกษาการหาปริมาณแคลเซยีมออกไซดใน
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ 

ณัฐิกา ธนูทอง 
กรรณิการ ถนอมสิทธ์ิ
สายฝน จันผกา 

25 O 2 - 25 10.45-11.00 น. เบาเซรามิกสสําหรับผลิตเตานมเทียมจากยาง
ฟองนํ้าธรรมชาต ิ

นุชรีย ชมเชย 

 
26 O 2 - 26 11.00-11.15 น. การใชเครื่องไมโครเวฟฆาเช้ืออาหารเลีย้งเช้ือ

สําหรับเตรยีมเช้ือเพ่ือใชในการเรยีนการสอน
ปฏิบัติการ 

วีระศักด์ิ จงเฟองปริญญา 
วัชรี จาดไรขิง 

27 O 2 - 27 11.15-11.30 น. การเปรยีบเทียบปริมาณกาซมเีทนมาตรฐานท่ีเก็บ
ดวยถุงเก็บแกสกับหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ 

กาญจณา ขันทกะพันธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

 

กลุมท่ี 3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ (หองประชุมบัวตอง)  

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์  ตระกูลพัว 

 2. ดร.ฉายสุรีย  ศุภวิไล 

 3. ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562  (เวลา 13.00 – 13.30 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

1 O 3 - 01 13.00-13.15 น. ผลการพัฒนาระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคติด
เช้ือระบบทางเดินหายใจสวนบนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของหนวยบริการปฐมภูมิ123 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

วิลาวัณย อุนเรือน 
ปยะพร โคตรสมบัต ิ
รัชนี มาพระลับ 
สิรลิักษณ หมื่นฤทธ์ิ 

2 O 3 - 02 13.15-13.30 น. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพตอภาวะอวนของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

เกรียงศักดิ์  สมบัติ  
สุรนาถ วัชวงศ 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 

ระหวางวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  หองประชุมอินทนิน ช้ัน 1 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 

กลุมท่ี 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (หองประชุมฝายคํา) 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรีัตน  สุวรรณ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ 

 2. อาจารย ดร.อัฐพล  อินตะเสนา  5. อาจารย ดร.จีระศักดิ์  บางทาไม 

 3. อาจารย ดร.ณัฐพล  แจงอักษร 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 – 17.00 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

1 P 1 - 01 13.00-13.15 น. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสาํหรับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามดวยซอฟตแวร
เปดเผยรหสัดรูปล 
 

คม กนัชลู ี

2 P 1 - 02 13.15-13.30 น. ความพึงพอใจของผูใชบริการหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (SCL 609-617) ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

ผองศรี  เวชสนิท 

ชยพล  ใจมุง 

วรรณภา  ลัคนาวัฒน 
 

3 P 1 - 03 13.30-13.45 น. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนและความ
คาดหวังตอคุณลักษณะของบัณฑติระดับ
บัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข ยุคไทยแลนด 
4.0 
 

จิดาภา  พลางวัน 

เกียรติศักดิ์  เกวใจ 

ธนพินท  ทรัพยธรณ 
 

4 P 1 - 04 13.45-14.00 น. การเลือกสื่อเพ่ือประชาสัมพันธคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

สาธิต ศรีอาจ 

สุวิพงษ เหมะธุลิน 

5 P 1 - 05 14.00-14.15 น. การศึกษาโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการจัดตารางสอน 
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อรวรรณ คุมถนอม 
มิ่งขวัญ สมพฤกษ 
อัญชณา อุประกูล  
เสกสรรค วินยางคกูล 
นคร ไชยวงศศักดา 

6 P 1 - 06 14.15-14.30 น. สภาพการจราจรและการเกิดอุบัตเิหตุในเขตพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

เกษม  ภูธรรมะ 
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“ทองกวาววิชาการ’62 : สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 
 

16 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

7 P 1 - 07 14.30-14.45 น. การวิเคราะหความตองการใชงานซอฟตแวร
คอมพิวเตอรท่ีจําเปนสําหรับงานดานการเรยีนการ
สอน การวิจัยและการปฎิบัติงาน (กรณีศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

จีราวรรณ ทองลิ้ม 

8 P 1 - 08 14.45-15.00 น. การรับรูขอมูลสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันของนักเรียนศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางพลัด 

ชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ 
อิทธิศักดิ์ ศรีดํา 

9 P 1 - 09 15.00-15.15 น. ระบบสารสนเทศเพ่ือตดิตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ธนิดา รักษาเคน 
อภิเชษฐ บุญจวง 
ดิลกรตัน โคตรสมุาตย 
ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป 

10 P 1 - 10 15.15-15.30 น. ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นภาภรณ สุวรรณเจริญ 
สุพัตรา สุวรรณประเทศ 

11 P 1 – 11 15.30-15.45 น. การพัฒนาระบบการจัดสอบ KEPT-EXIT ของ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ภัสราภรณ  พรหมเทพ 
ยุพิน  งามเนตร 

12 P 1 – 12 15.45-16.00 น. ทัศนคติตอการผลติผลงานทางวิชาการของอาจารย 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปราณี  เหมือนสิงห 
ฉวีวรรณ  วันสาสืบ 
นภัทร  นามสีฐาน 

13 P 1 – 13 16.00-16.15 น. การประเมินภาวะผูนําและหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร ป 2560  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สุภาวดี ประดับวงษ 
สุวิต  ผิวพันคํา 

14 P 1 – 14 16.15-16.30 น. การใชการจัดการความรูเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ
คําแนะนําดานการศึกษา 
 

อโรชา ทองลาว 
สมเกียรติ  ไทยปรีชา 
จเร  เลศิสุดวิชัย 
วิโรจน ทองสุพรรณ 

15 P 1 – 15 16.30-16.45 น. การวิเคราะหจดุคุมทุนของศูนยสาธิตการพัฒนาเด็ก 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วินัดดา  ทองปลิว 
สุวิต  ผิวพันคํา 

16 P 1 – 16 16.45-17.00 น. การวิเคราะหการใชงานเครื่องปรบัอากาศเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

ภูวิศร ขันตี   
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 

ระหวางวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  หองประชุมอินทนิน ช้ัน 1 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 

กลุมท่ี 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (หองประชุมฝายคํา) 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรีัตน  สุวรรณ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ 

 2. อาจารย ดร.อัฐพล  อินตะเสนา  5. อาจารย ดร.จีระศักดิ์  บางทาไม 

 3. อาจารย ดร.ณัฐพล  แจงอักษร 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 – 11.45 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

17 P 1 – 17 09.00-09.15 น. การปรับปรุงหองปฏิบัติการ Work shop เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ภูวิศร ขันต ี
สุภัท ชานนทเมือง 
โกวิท  โกพล 
ธนพร เสาวรัฒนชัย 

18 P 1 – 18 09.15-09.30 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

กฤษฎา ศักดิ์คําดวง 
 

19 P 1 – 19 09.30-09.45 น. การวิเคราะหกรอบอัตราอาจารยแพทย และสห
วิชาชีพ ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือรองรับการเปนโรงพยาบาลขนาด 450 เตียง 

นฤตย คุมยา 

20 P 1 – 20 09.45–10.00 น. ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล ลักษณะงาน
และความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

เบญจมาศ อุสิมาศ 

21 P 1 – 21 10.00–10.15 น. ผลของการสรางทักษะและภาพลกัษณของวิชาชีพ
สัตวบาลแกนักศึกษาดวยการฝกปฏิบัติและเรียนรู
จากสภาพปญหาท่ีแทจริงของเกษตรกร 

อําพล กลอมปญญา 

22 P 1 – 22 10.15–10.30 น. แนวทางการพัฒนาระบบการสอบกอนการเรียน
ภาคปฏิบัติการของรายวิชาสรรีวิทยา มหาวิทยาลยั
พะเยา 

ปภาอร  เขียวสมีา 
 

23 P 1 – 23 10.30-10.45 น. การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณใน
สํานักงานของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กชกร เพชรัตน 

24 P 1 – 24 10.45-11.00 น. การทําประมงอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี
 

สุรพล ฉลาดคดิ 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

25 P 1 – 25 11.00-11.15 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ปการศึกษา 
2559 

ณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 

ระหวางวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  หองประชุมอินทนิน ช้ัน 1 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 

กลุมท่ี 2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (หองประชุมฝายคํา) 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏเิวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. อ.ดร.จักริน  ชวชาต ิ

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 – 17.00 น.) 

ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

1 P 2 - 01 13.00-13.15 น. การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   

เปรมวดี  โกมลตรี     

2 P2 - 02 13.15-13.30 น. การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษ
และสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประพัฒน อธิปญจพงษ 

3 P 2 - 03 13.30-13.45 น. การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงานสอนของ
คณาจารยในคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มนัสชนก  ศรีธีระจิตต 
ผศ.ดร.เพชรสุนีย  ท้ังเจริญกุล 
กริช  ศรีธีระจิตต 
Mr. Grid Sriteerajit 

4 P 2 - 04 13.45-14.00 น. การประยุกตใช QR code เพ่ือตรวจสอบและรายงาน
สถานะการทํางานประจําวันของอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิตติศักด์ิ  นคร 
ธนศักด์ิ ภารสาร 
สุวรรณี ดัชนีย 
สุกฤต ศิริขวัญพงศ 
อดิษฐ  จิรเดชนันท 

5 P 2 - 05 14.00-14.15 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรและของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการดวย 
QR code รวมกับ Google Drive Services 

อุษา ม่ันยืนยง 
สุกฤต ศิริขวัญพงศ 
ทิพยเนตร อริยปติพันธ 
 

6 P 2 - 06 14.15-14.30 น. การทําประมงอวนจมปู บริเวณหาดวอนนภา อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

สุรพล ฉลาดคิด 
 

7 P 2 - 07 14.30-14.45 น. การศึกษาเปรียบเทียบ nerve chamber electrode ท่ี
ทําจากโลหะชนิดตาง ๆ ในการบันทึก Nerve Action 
Potential 
 

สุภาพ นวลพลับ 
นงเยาว กิจเจริญนิรุตม 
มานพ นวลพลับ 
ใจ สุวรรณขํา 
ภิเษก สุนสระบุตร 
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ลําดับ รหัสนําเสนอ เวลานําเสนอ เรื่อง ผูนําเสนอ 

8 P 2 - 08 14.45-15.00 น. ชุดขดลวดวัดระดับความตั้งใจจดจอ  

 

วรางคณา ราชชํารอง 
เพทาย หิรัญพันธุ 
ใจ สุวรรณขํา 
ภิเษก สุนสระบุตร 
ชัยภพ มีสุปรีด์ิ 

9 P 2 - 09 15.00-15.15 น. พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณของการระบายอากาศ
และคารบอนไดออกไซดในหองวิจยัดานการสกัด ณ 
ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

ดวงกมล คํานวนกิจ 
ณัฐพร ชัยธีระสุเวท 
สุพจน พุทธวงค 
อภิญญา ลาญาติ 
จิรวัฒน จึงเจริญสุขยิ่ง 
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 

10 P 2 – 10 15.15-15.30 น. การวิเคราะหทดสอบตัวอยางนํ้าเสียของ

หองปฏิบัติการนํ้าเสียภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จิรายุ  ไพรินทร 
 

 

11 P 2 – 11 15.30-15.45 น. การพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของวิธี

วิเคราะห Furosemide   ในปสสาวะของมนุษยดวย

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

ธานี เทศศิริ 
 

12 P 2 – 12 15.45-16.00 น. องคประกอบทางเคมีและความเปนพิษตอ

เซลลมะเร็งของยางชะมวง 

ชุติโชติ ปทมดิลก 
จตุพล เหล่ียงสกุล 
สุพจนา สิทธิกูล 
รุทธ สุทธิศรี 

13 P 2 – 13 16.00-16.15 น. ฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผงเมล็ด
แมงลักท่ีสกัดดวยนํ้าก่ึงวิกฤตและตัวทําละลาย 

 

ศจี นอยต้ัง 
วีระเดช สุขเอียด   
เรืองวิทย สวางแกว   
ธนพร วิชัย  
ศรินทิพ สุกใส 

14 P 2 – 14 16.15-16.30 น. การใชแปงขาวเหนียวดัดแปรดวยเทคนิคไมโครเวฟ

เปนสารยึดเกาะในยาเม็ด 

ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย 
ปฐมทรรศน ศรีสุข 
ผดุงขวัญ จิตโรภาส 

15 P 2 – 15 16.30-16.45 การสรางและประยุกตใช Quick Response Code 

(QR Code) ในการเก็บขอมูลเพ่ือใชบริหารจัดการ

ครุภณัฑของภาควิชาพฤกษศาสตร 

สมบัติ ศรีวรรณงาม 

16 P 2 – 16 16.45-17.00 น. การพัฒนาผลิตภณัฑสบูเหลวลางมือท่ีเตรียมเองเพ่ือ

ใชในหองปฏิบัติการ 
 

วินัย  เสียงหวาน 
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