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การประชมุวชิาการวจิยัระดับชาติ
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“ ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66 ”
ภายใต้กรอบ การพัฒนางานประจ�าในยคุวถิปีกตใิหม่ทีม่ปีระสทิธิภาพของบุคลากรสายสนบัสนนุ

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 

ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	Covid-19	เปรียบเสมือนคลื่นที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ผู้คนครั้งใหญ่	และเร่งให้เกิด	Digital	disruption	ท�าให้โลกก้าวเข้าสู่ยุค	New	normal	และหลายองค์กร
ต้องปรับตวัให้ทันเช่นกนั	New	normal	 เป็นค�าทีถ่กูบญัญตัขิึน้มาใหม่โดยมีความหมายว่า	 “ความปกติใหม่	
รากฐานชีวิตหรือรูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบใหม่”	 ซึ่ง	 New	 normal	 สามารถน�ามาปรับใช้หลายบริบท 
ในการด�าเนินชีวิต	 เช่น	 วิธีคิด	 การสื่อสาร	 วิถีปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	 หรือบริบทของการท�างาน	 เช่น	 
การปรับรปูแบบการท�างาน	และการเปลีย่นโมเดลธรุกจิ	 เป็นต้น	องค์กรกบัการปรบัตัวให้ก้าวทัน	New	normal	
โดยสิ่งที่องค์กรต้องปรับตัวให้ก้าวทันสามารถแบ่งได้เป็น	 2	 ส่วนใหญ่	 ดังนี้คือ	 (1)	 การปรับปรุง	 
รปูแบบการท�างาน	 รปูแบบการท�างานเป็นหน่ึงในปัจจยัทีไ่ด้รบัผลกระทบ	 อันเนือ่งมาจากการเว้นระยะห่าง 
ระหว่างผู้คน	 (Social	 distancing)	 โดยรูปแบบการท�างานท่ีเปลี่ยนไปนั้น	 ท�าให้เทคโนโลยีได้เข้ามา 
มีบทบาทส�าคัญในการตอบสนองพฤติกรรมเหล่านี้	และ	(2)	การปรับปรุงส�านักงานนอกเหนือจาก 
การปรับรูปแบบการท�างานแล้ว	การปรับปรุงในเชิงกายภาพอย่างส�านักงาน	เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่องค์กร
ควรให้ความส�าคัญเพื่อตอบรับวิถีชีวิตของคนที่เปล่ียนไป	ซึ่งให้ความส�าคัญกับเรื่องสุขอนามัย 
และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

	 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติประจ�า
ประเทศไทย	 (UN	 Thailand)	 ได้เผยแพร่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 development	
goals-SDGs)	 ที่ประชาคมโลกตกลงร่างกันที่จะใช้
เป็นกรอบในการด�าเนินงานด้านการพัฒนา	จึงท�าให้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนแผน 
การบริหารเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย	 SDGs	
และมีการประกนัคณุภาพการศกึษาตามเกณฑ์คณุภาพ
เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 EdPEx	 “Education	
criteria	 for	performance	excellence”	 ซ่ึงเป็น 
กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	 ดังนั้น	
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมี
การพัฒนางาน	พัฒนาตนเอง	 เพื่อให้สอดรับกับ
การปรับเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
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	 งานวิจัยสถาบันเป็นปัจจัยส�าคัญส่วนหน่ึงที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถ
น�าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน	 พัฒนาตนเอง	 รวมทั้งยังสามารถใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน	
และสามารถน�าผลของการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 เพราะงานวิจัยสถาบันเป็นการท�าวิจัยในหน่วยงาน	 สถาบันหรือองค์กร	 เป็นการ
ท�าตามขอบเขตลักษณะหน้าที่	 หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ	 หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
องค์กร	เป็นการท�าวิจัยทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	หรือเพื่อการวางนโยบาย	หรือแผนระยะยาวขององค์กร	
และที่ส�าคัญที่สุดผู้บริหารองค์กรสามารถน�าข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปขมท.)	 และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมส�าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น	เพื่อเป็นเวทีส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถ 
น�าผลงานวิจัยที่ได้ท�ามาน�าเสนอและเผยแพร่	 ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ	 ครั้งที่	 15	
โดยที่ผ่านมาได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	ดังนี้

 ครั้งที่ 1	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นเจ้าภาพ	จัดขึ้นระหว่าง
วันที่	2-3	เมษายน	2552	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า	จังหวัดเชียงใหม่
 ครั้งที่ 2	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นเจ้าภาพ	จัดขึ้นระหว่าง
วันที่	30-31	มีนาคม	และ	1	เมษายน	2553	ณ	โรงแรมตะวันนา	กรุงเทพมหานคร
 ครั้งที่ 3	กองแผนงาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เป็นเจ้าภาพ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	
30-31	มีนาคม	และ	1	เมษายน	2554	ณ	โรงแรมตักสิลา	จังหวัดมหาสารคาม
 ครั้งที่ 4	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นเจ้าภาพ	จัดขึ้นระหว่าง
วันที่	2-4	พฤษภาคม	2555	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์	จังหวัดเชียงใหม่
 ครัง้ที ่5	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	เป็นเจ้าภาพ	จดัขึน้ระหว่าง 
วันที่	2-4	เมษายน	2556	ณ	โรงแรมพูลแมน	คิงเพาเวอร์	กรุงเทพมหานคร
 ครัง้ท่ี 6	 ส�านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน	จงัหวัดนครราชสมีา	เป็นเจ้าภาพ	จดัขึน้ระหว่างวันที	่2-4	เมษายน	2557	ณ	มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	จังหวัดนครราชสีมา
 ครัง้ที ่7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีเป็นเจ้าภาพ	จดัขึน้ระหว่าง	
วนัที	่1-3	เมษายน	2558	ณ	ชาโต	เดอ	เขาใหญ่	โฮเตล็	แอนด์	รสีอร์ท	อ�าเภอปากช่อง	จงัหวดันครราชสีมา
 ครั้งที่ 8	เครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	
ร่วมกบัทีป่ระชมุสภาข้าราชการ	พนกังานและลกูจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย	(ปขมท.)	และ
เครอืข่ายวจิยับคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุมศกึษา	 ระหว่างวนัที	่ 30-31	 มนีาคม	 2559	 -	 
1	เมษายน	2559	ณ	โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง	จังหวัดเชียงใหม่
 ครัง้ที ่9	คณะวทิยาศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ร่วมกับ	ปขมท.	เป็นเจ้าภาพ
จดัการประชุมวิชาการวจัิยระดบัชาตสิ�าหรับบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา	
ครัง้ที	่9	“จามจุรวีชิาการ”	ระหว่างวนัที	่30	มนีาคม	-	1	เมษายน	2560	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
กรุงเทพมหานคร
 ครั้งที่ 10	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ร่วมกับเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	ปขมท.	การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ	ครั้งที่	10	วันที่	10-11	
พฤษภาคม	2561	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์



3การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

 ครัง้ที ่11	ส�านกับรกิารวชิาการ	ร่วมกบัเครอืข่ายวจัิยนวตักรรมบคุลากรสายสนบัสนนุ
ในสถาบันอุดมศึกษา	 และที่ประชุมสภาข้าราชการ	 พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย	ปขมท.	เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการวจิยัระดับชาตสิ�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ
วชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา	 ครัง้ท่ี	 11	 “ทองกวาววชิาการ”	 ระหว่างวันที่	 10-11	 พฤษภาคม	
2562	ณ	ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
 ครั้งที่ 12	คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ	ี ร่วมกับเครอืข่ายวจิยันวตักรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา	 
และที่ประชุมสภาข้าราชการ	พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ปขมท.	เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา	ครั้งที่	12	“ธรรมรักษาวิชาการ’63”	จัดขึ้นระหว่างวันที่	6-7	สิงหาคม	2562	
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในรูปแบบออนไลน์
 ครัง้ท่ี 13 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลยันเรศวร	ร่วมกับเครอืข่ายวิจัย
นวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	และที่ประชุมสภาข้าราชการ	พนักงาน 
และลกูจ้างมหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	ปขมท.	 เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการวจิยัระดับชาต ิ
ส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา	 ครัง้ที	่ 13	 “โมกวิชาการ’63”	 จัดขึ้น
ระหว่างวนัที	่9-10	สงิหาคม	2564	ณ	มหาวทิยาลัยนเรศวร	จงัหวดัพษิณโุลก	ในรปูแบบออนไลน์
 ครั้งที่ 14	 ส�านักบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับเครือข่ายวิจัย
นวตักรรมบคุลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอดุมศกึษาและทีป่ระชมุสภาข้าราชการ	 พนักงานและ 
ลกูจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ปขมท.	 เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการวจิยัระดับชาติ 
ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา	ครั้งที่	14	“ทองกวาววิชาการ’65”	
ระหว่างวนัที	่30-31	มนีาคม	-	1	เมษายน	2565	ณ	ส�านักบรกิารวชิาการ	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

	 การจัดประชมุวิชาการวิจยัระดบัชาตสิ�าหรบับคุลากรสายสนับสนุนในสถาบนัการศึกษา	 14	ครัง้
ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	 ท�าให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมีผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหา	และสร้างนวัตกรรมใหม่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	และมีผู้ที่สามารถขอ
ก�าหนดต�าแหน่งช�านาญการ	ช�านาญการพิเศษ	และเชี่ยวชาญได้มากขึ้น

	 1.	 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของงานวิจัย
สถาบันที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ	การวางแผน	และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้
	 2.	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา
	 3.	เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
	 4.	เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ระหว่างวนัที	่13	-	15	มนีาคม	2566	ณ	อาคารกจิกรรมนักศึกษา	มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี

วัตถุประสงค์

วัน และสถานที่จัดประชุม



4 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

ก�าหนดการ

วันที่ 13 มีนาคม 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566

09.00	น.	-	16.00	น.

08.00	น.	-	09.00	น.
09.00	น.	-	09.30	น.

09.30	น.	-	11.00	น.

-	ลงทะเบียนผู้น�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์/บรรยาย
-	ผู้น�าเสนอแบบโปสเตอร์	ติดตั้งโปสเตอร์	ณ	ชั้น	2	อาคารกิจกรรมนักศึกษา
		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-	ผู้น�าเสนอแบบบรรยาย	ส่งไฟล์น�าเสนอที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
		ณ	ชั้น	2	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียน
พิธีเปิด		 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เข้าสู่จังหวัดอุดรธาน ี
	 โดย		นายวันชัย	คงเกษม
	 							ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 กล่าวต้อนรบัผู้เข้าร่วมการประชมุฯ  
 เข้าสู่งานประชุมดอกจานบ้านเชยีงวิชาการ’66
	 โดย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คณิศรา	ธัญสุนทรสกุล
	 							อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ
	 โดย		นายเรวัต	รัตนกาญจน์
	 								ประธานทีป่ระชุมสภาข้าราชการ	พนกังานและลกูจ้าง	มหาวทิยาลยั
	 							แห่งประเทศไทย	(ปขมท.)	
 กล่าวเปิดการประชุม
	 โดย		ดร.ดนุช	ตันเทอดทิตย์
	 							เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	
	 							วิจัยและนวัตกรรม
บรรยายพิเศษ	เรื่อง	การพัฒนางานประจ�า	ในยุควิถีปกติใหม่	(New	normal)	 
ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
	 โดย		นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์	อารุณี
	 							ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 							หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์	ส�านักปลัด
	 							กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

การประชมุวชิาการวจิยัระดับชาตสิ�าหรบับคุลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 15
“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66 : “การพัฒนางานประจ�า ในยุควิถีปกติใหม่ (New normal)

ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



5การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

วันที่ 14 มีนาคม 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566

11.00	น.	-	12.00	น.

12.00	น.	-	13.00	น.
13.00	น.	-	16.30	น.

11.00	น.	-	12.00	น.

12.00	น.	-	13.00	น.
13.00	น.	-	14.30	น.

การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
(พกัรบัประทานอาหารว่างและเครือ่งดืม่ในห้องประชมุและบรเิวณพืน้ทีแ่สดงโปสเตอร์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	



6 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

วันที่ 15 มีนาคม 2566 (ต่อ)

14.30	น.	-	15.30	น.

15.30	น.	-	16.00	น.
16.00	น.	-	16.30	น.

การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
กลุ่มที่	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
กลุ่มที่	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุ่มที่	3	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
บรรยายพิเศษ	เรื่อง	“การท�าผลงานทางวิชาการ	โดยหลีกเลี่ยง
การลอกเลียนงานวิชาการและวรรณกรรมโดยมิชอบ	(Plagiarism)”
	 โดย		ดร.จรงค์ศักดิ์	พุมนวน
	 							นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
	 							สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ระหว่างการบรรยาย	คณะกรรมการสรุปผลการน�าเสนอแต่ละประเภท)
มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย	และแบบโปสเตอร์
พิธีมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการฯ	ครั้งที่	16	
และปิดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน
อุดมศึกษา	ครั้งท่ี	15	“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66	:	“การพัฒนางานประจ�า	 
ในยุควิถีปกติใหม่	(New	normal)	ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน”

หมายเหต	ุก�าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม



7การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

การน�าเสนอ

ผลงานวจิยัแบบบรรยาย

Oral presentations



8 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

1 11.00	น.	–	11.15	น. O-HS-01 การพัฒนาแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยกูเกิลสเปรดชีตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรมม์ปภัส	ภัครพรพรรณ์
2 11.15	น.	–	11.30	น. O-HS-02 การศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร

การออกก�าลังกาย	และห้องพยาบาล	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

สุรพงษ์	โพธิ์ขาว	และคณะ
3 11.30	น.	–	11.45	น. O-HS-03 ปัจจัยความส�าเร็จต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ	
(Project	Follow	Up)	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

เอกชัย	คนคิด
4 11.45	น.	–	12.00	น. O-HS-04 การส่งเสริมความต้องการในการท�าสเปรย์ไล่ยุงจาก

สมุนไพรตะไคร้	กรณีศึกษา	บ้านกุดดินจี่	จังหวัด
หนองบัวล�าภู

กันตพงษ์	จุลราช	และคณะ
5 13.00	น.	–	13.15	น. O-HS-05 การศึกษาผลประกอบการทางบัญชีธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วฐิติวรดา	แสงสว่าง	และคณะ

ล�าดับการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
(Oral presentation)

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมย่อย	ชั้น	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1)	รศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2)	รศ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(3)	คณุปภาณภณ	ปภงักรภรูนิท์	 บุคลากร	ช�านาญการพิเศษ		 	 	
	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



9การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

6 13.15	น.	–	13.30	น. O-HS-06 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร	สายปฏิบัติการ	
วิทยาลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล

ศิริพัสตร์	ถาอ้าย	และคณะ
7 13.30	น.	–	13.45	น. O-HS-07 ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบคุลากร	

วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิยาภรณ์	ณ	เชียงใหม่	และคณะ

8 13.45	น.	–	14.00	น. O-HS-08 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการงาน
ของส่วนกิจการนักศึกษา	ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	ประจ�าปีการศึกษา	2563

ปุณยวีร์	ดวงสุขสุริยะ
9 14.00	น.	–	14.15	น. O-HS-09 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ส�าเร็จการศึกษาตามแผนการ

ศึกษา	นิสิตคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
วราภรณ์	พยัตตพงษ์

10 14.15	น.	–	14.30	น. O-HS-10 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560	
และหลกัสตูรปรับปรงุ	พ.ศ.	2565	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
ศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยนเรศวร

อรวรรณ	ชัยทวิชธานันท์

พักรับประทานอาหารว่าง

11 14.45	น.	–	15.00	น. O-HS-11 ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากร
ทางการเงินและบัญชี:	กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

พีรดา	จงสถิตรักษ์
12 15.00	น.	–	15.15	น. O-HS-12 การศึกษาเทคนิคการสร้างเสียงภาษาไทย

จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
กุลกานต์	สุทธิดารา	และคณะ

13 15.15	น.	–	15.30	น. O-HS-13 การพัฒนาเกมกระดานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

ไข่มุก	เหล่าสุนทร
14 15.30	น.	–	15.45	น. O-HS-14 การศึกษาศักยภาพโครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
นครราชสีมา	ปี	2558	-	ปี	2563

เพลินพิศ	มณีศรี
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

15 15.45	น.	–	16.00	น. O-HS-15 กลยุทธ์การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของส�านักงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พันจ่าเอกอ�านาจ	ใจค�าฟู	วรพจน์	ตรีสุข

16 16.00	น.	–	16.15	น. O-HS-16 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัผลการคดัเลอืกเข้าสาขาวชิาเอก
ของนักศึกษาชั้นปีที่	1	คณะวิทยาศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปีการศกึษา	2564-2565

ภุมรนิ	ทนหมัด
17 16.15	น.	–	16.30	น. O-HS-17 วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของ

บุคลากร	โรงพยาบาลนาแก	จังหวัดนครพนม
ธีระวัฒน์	พวงบุรี	และคณะ

เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

1 11.00	น.	–	11.15	น. O-SC-01 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาออนไลน์

จุฬาลักษณ์	จันทร์เพชร

2 11.15	น.	–	11.30	น. O-SC-02 ระบบการจัดการครุภัณฑ์	ด้วย	LINE	BOT
มัทรียา	ราชบัวศรี

3 11.30	น.	–	11.45	น. O-SC-03 การพัฒนาระบบสารสนเทศเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าที่ร้อยเอกสัมฤทธิ์	มัสฉะ

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมย่อย	ชั้น	1	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1)	รศ.ดร.กฤษณพงศ์	สมสุข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 			
(2)	ดร.จรงค์ศักดิ์	พุมนวน	 นักวิทยาศาสตร์	เชี่ยวชาญ	 	 	
	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ	ลาดกระบัง
(3)	ดร.ประมวล	ทรายทอง		 นักวิจัย	ช�านาญการพิเศษ		 	 	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

4 11.45	น.	–	12.00	น. O-SC-04 ผลของสารสกัดพืชธรรมชาติในการเป็นวิธีทางเลือก
การตกตะกอนสาหร่ายทะเลขนาดเล็กของเทคนิคการเก็บเกีย่ว

นารินทร์	จันทร์สว่าง	และคณะ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

5 13.00	น.	–	13.15	น. O-SC-05 ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายใยแก้วน�าแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกมล	ชาญส�าโรง	และคณะ
6 13.15	น.	–	13.30	น. O-SC-06 การพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจคัดกรอง

โควิด-19	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าที่	ร.ต.	รุ่งโรจน์	ยินดีทิพย์	และคณะ

7 13.30	น.	–	13.45	น. O-SC-07 การพัฒนาระบบจัดการคลังเอกสารของส�านักบริหาร
อาคารและสถานที	่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

สุนทร	วิมุกตะลพ
8 13.45	น.	–	14.00	น. O-SC-08 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา

เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	
และเทคโนโลยี

ศุภธิดา	สุริยจันทร์
9 14.00	น.	–	14.15	น. O-SC-09 การพฒันาและประยกุต์ใช้	Digital	platform	ส�าหรบั

การบริหารจดัการงานวจิยั	กรณีศึกษาสถาบนัวจัิย
เพือ่พฒันาสงัคม	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ปทุมกาญจน์	เค้าปัญญา
10 14.15	น.	–	14.30	น. O-SC-10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพัสดุประเภทครุภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยี	QR-code	ผ่าน	Smart	Phone	 
กรณีศึกษาฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

จักรินทร์	ศิลารัตน์

พักรับประทานอาหารว่าง

11 14.45	น.	–	15.00	น. O-SC-11 ระบบควบคุมป้อนกลับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรับ
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ซอฟต์แวร์
แมทแลป

ณัฐพล	เตชะพันธ์งาม
12 15.00	น.	–	15.15	น. O-SC-12 การพัฒนาระบบขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขอคืนเงิน	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน

พรรณพนัช	จันหา
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

13 15.15	น.	–	15.30	น. O-SC-13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้บริการ
ยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี	แบบกระจาย
โหลดภาระงาน

มหาราช	ทศศะ
14 15.30	น.	–	15.45	น. O-SC-14 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการวิเคราะห์	

และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร
จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ

ธนากร	เกียรติขวัญบุตร
15 15.45	น.	–	16.00	น. O-SC-15 การศึกษาการก�าจัดแป้งจากน�้าที่ผ่านการกรอง

จากห้องปฏิบัติการ	โดยการกรองแบบ	Deep-bed	
ที่ปราศจากการใช้สารเคมี

รุ่งนภา	ศรีวรกุลวงศ์	และคณะ
16 16.00	น.	–	16.15	น. O-SC-16 การวิเคราะห์การบริหารจัดการแก๊สที่ใช้ในห้องปฏิบัติ

การ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นุชรีย์	ชมเชย

17 16.15	น.	–	16.30	น. O-SC-17 การพัฒนาแท่นเลื่อนส�าหรับกล้องจุลทรรศน์
คมกริช	กองสินหลาก	และคณะ

เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

1 11.00	น.	–	11.15	น. O-PH-1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบ�าบัดสารฟอร ์
มลัดไีฮด์ในอากาศภายในห้องปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์

พรเพ็ญ	ก�๋านารายณ์

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
(1)	รศ.ดร.ศิริพร	ค�าสะอาด	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
(2)	ผศ.ดร.พรทิพย์	อนันตกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
(3)	ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต		 พยาบาล	ช�านาญการพิเศษ	
	 	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

18 09.00	น.	–	09.15	น. O-HS-18 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความโปร่งใสในการด�าเนินงานผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอกโรงพยาบาลนาแก	
จังหวัดนครพนม

ธีระวัฒน์	พวงบุรี	และคณะ
19 09.15	น.	–	09.30	น. O-HS-19 ผลกระทบของกลยุทธ์การบรหิารสัญญาก่อสร้าง

และนโยบายภาครฐัทีมี่ต่อประสิทธภิาพและประสิทธผิล
ของงานก่อสร้าง:	กรณศึีกษาผูร้บัเหมาก่อสร้างท่ี 
ขึน้ทะเบยีนกบักรมบญัชกีลาง

ยทุธศักด์ิ	ไชยเจรญิ
20 09.30	น.	–	09.45	น. O-HS-20 ผลสัมฤทธิ์โครงการ	“วิดยา	พาติว”55	ปี	 

คณะวิทยาศาสตร์	ม.อ.
ผณิกา	เชาวเหม

21 09.45	น.	–	10.00	น. O-HS-21 สถานภาพการท�างานของบณัฑิต	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารีระดับปริญญาตรี

ภฤศมน	ศิริธนาไพศาล	และคณะ
22 10.00	น.	–	10.15	น. O-HS-22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ปีการศึกษา	2561-2564	ที่เข้าศึกษาภายใต้ระบบ	TCAS	
โดยใช้ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกแบบทวิภาคพหุคูณ

กฤตยภร	คุ่มเคี่ยม
23 10.15	น.	–	10.30	น. O-HS-23 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มหลักสูตรจากผลการประเมิน

การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนระดับ
หลักสูตร	AUN-QA	ปีการศึกษา	2563	-	2564	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เจนวดี	หิรัญรัตน์

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมย่อย	ชั้น	1	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
(1)	รศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2)	รศ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(3)	คณุปภาณภณ	ปภงักรภรูนิท์	 บุคลากร	ช�านาญการพิเศษ		 	 	
	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

พักรับประทานอาหารว่าง

24 10.45	น.	–	11.00	น. O-HS-24 ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพการบรกิารของห้องสมุด
แบบ	Co-working	Space	:	กรณีศึกษาห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พงศกร	พิสนุแสน	และคณะ
25 11.00	น.	–	11.15	น. O-HS-25 การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มะลิวรรณ	ชัยชนะ
26 11.15	น.	–	11.30	น. O-HS-26 การศกึษาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบแผนผลงบประมาณรายจ่าย	

ประจ�าปีงบประมาณ	2563-2565	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มะลิวรรณ	ขุนแทน	และคณะ
27 11.30	น.	–	11.45	น. O-HS-27 การพัฒนาระบบติดตามงานเอกสารผ่านระบบออนไลน์

สุขกมล	พันธไชย	และคณะ
28 11.45	น.	–	12.00	น. O-HS-28 การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัสอบรายวิชาส่วนกลางแบบออนไลน์	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงตา	ใบโคกสูง	และคณะ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

29 13.00	น.	–	13.15	น. O-HS-29 การพัฒนากระบวนการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(ระยะที่	1)

ศุภวรรณ	รักษ์แพทย์	และคณะ
30 13.15	น.	–	13.30	น. O-HS-30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รายวิชาระหว่างการเรียน

การสอนเชงิรกุ	(Active	Learning)	และการเรยีนการสอน
แบบบรรยาย	(Lecture)	ภาควิชาระดับปริญญาตรี	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สุมิตร์	ผูกพานิช	และคณะ
31 13.30	น.	–	13.45	น. O-HS-31 การศึกษาข้อมูลการให้บริการตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส�าเร็จ

การศึกษา	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
นครราชสีมา

วรรณ์มณี	บุญฟู
32 13.45	น.	–	14.00	น. O-HS-32 การปฏบิตัติามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การด�าเนนิการ

ที่เป็นเลิศ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยุทธศักดิ์	บัวแก้ว
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

18 09.00	น.	–	09.15	น. O-SC-18 การพัฒนาระบบยืมคืนตู้ล็อคเกอร์แบบออนไลน์ส�าหรับ
อุปกรณ์ความปลอดภัย

ณรงค์เดช	จันทวงษ์	และคณะ

19 09.15	น.	–	09.30	น. O-SC-19 การผลิตสารไวโอเลซีนจากแบคทีเรียสกุล	 
Chromobacterium	เพื่อน�าไปพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์
เจลแต้มสิว

ประดิภา	ประดับไพร
20 09.30	น.	–	09.45	น. O-SC-20 การเปรียบเทียบอายุการใช้งานของน�้ามันหล่อเย็น

ที่ผสมน�้าชนิดต่างกัน
ณรงค์เดช	จันทวงษ์	และคณะ

21 09.45	น.	–	10.00	น. O-SC-21 การศึกษากลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเชิงลึก
บนสือ่ออนไลน์	:	กรณศีกึษาเฟซบุก๊แฟนเพจ	“STAT	KMITL”

วราเศรษฐ์	พันธุ์หิรัญ
22 10.00	น.	–	10.15	น. O-SC-22 การพัฒนากระบวนการผลิตคอมบูชาจากหัวเชื้อ

จุลินทรีย์บริสุทธิ์
เจริญทรัพย์	แรมวัลย์

23 10.15	น.	–	10.30	น. O-SC-23 การพัฒนาระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ด้วยโมบาย
แอปพลิเคชัน	ส�าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พจนีย์	อังกูรดีพานิชย์

พักรับประทานอาหารว่าง

24 10.45	น.	–	11.00	น. O-SC-24 การหาปริมาณสารไมทราไจนีนในใบกระท่อมด้วยเทคนิค
เอชพีทีแอลซี

ชุติโชติ	ปัทมดิลก

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมย่อย	ชั้น	1	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1)	รศ.ดร.กฤษณพงศ์	สมสุข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 			
(2)	ดร.จรงค์ศักดิ์	พุมนวน	 นักวิทยาศาสตร์	เชี่ยวชาญ	 	 	
	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ	ลาดกระบัง
(3)	ดร.ประมวล	ทรายทอง		 นักวิจัย	ช�านาญการพิเศษ		 	 	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

25 11.00	น.	–	11.15	น. O-SC-25 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบโลหะหนักใน
น�้าบาดาลด้วยเทคนิค	เฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน
สเปกโตโฟโตเมทรี

ปฐมศร	จฑะกนก
26 11.15	น.	–	11.30	น. O-SC-26 การพฒันาระบบงานให้ค�าปรกึษาด้านพฒันานกัศกึษา

ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ส�าหรบั	นกัศกึษา	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

เอกศกัดิ	์สงสงัข์
27 11.30	น.	–	11.45	น. O-SC-27 ระบบติดตามและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส�าหรับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	
ด้วยแนวคิดปลาฉลาม

พรเพ็ญ	จันทรา
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1.	ผลงานที่น�าเสนอต้องจัดท�าเป็น	MS	PowerPoint	2007	หรือ	2010	เท่านั้น

2.	ให้ผู้น�าเสนอน�าไฟล์ท่ีจะน�าเสนอมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมที่ท่านจะน�าเสนอ 
ในเวลา	ดังนี้

 วันที่	13	มีนาคม	2566   
	 	 	 							บันทึกไฟล์ตั้งแต่เวลา	 09.00	น.	-	16.00	น.
 วันที่	14	-	15	มีนาคม	2566
	 			การน�าเสนอภาคเช้า								บันทึกไฟล์ตั้งแต่เวลา	 08.00	น.	-	10.30	น.
	 			การน�าเสนอภาคบ่าย						บันทึกไฟล์ตั้งแต่เวลา	 12.00	น.	-	12.30	น.

	 หากผู้น�าเสนอไม่น�าไฟล์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามก�าหนดเวลาดังกล่าว	อาจมี
การเปล่ียนแปลงล�าดับการน�าเสนอของท่าน	 โดยให้สิทธิ์ผู้น�าเสนอที่น�าไฟล์มาลงทะเบียนไฟล์ไว้ก่อน	
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของประธานประจ�าห้องน�าเสนอน้ัน	ๆ	เพ่ือความรวดเรว็และเป็นไปตามก�าหนดเวลา 
การน�าเสนอที่ได้แจ้งไว้

3.	เวลาการน�าเสนอ	10	นาที	เวลาซักถาม	5	นาที	รวม	15	นาที
	 -	เมื่อน�าเสนอไปแล้ว	8	นาที	ผู้ด�าเนินรายการจะกดกริ่ง	สั้น	1	ครั้ง
	 -	เมื่อหมดเวลา	10	นาที	ผู้ด�าเนินรายการจะกดกลิ่ง	ยาว	1	ครั้ง	ขอให้ผู้น�าเสนอหยุด	
																การน�าเสนอ	และเตรียมตัวตอบค�าถาม

ข้อก�าหนด และข้อปฏิบัติ
ส�าหรับการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

หมายเหตุ:	(1)	มีการพิจารณา	และให้รางวัลในการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
	 (2)	เพื่อให้การด�าเนินงานในการน�าเสนอผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปรดบันทึกไฟล์	
	 					ทั้งรูปแบบ	PowerPoint	และ	PDF
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การน�าเสนอ

ผลงานวจัิยแบบโปสเตอร์

Poster presentations
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

1 13.00	น.	–	13.15	น. P-HS-01 การให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษาผ่านระบบ	UDRU	
BK	Library	Line	ของห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี	
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

จุฬาลักษณ์	พรหมแสง
2 13.15	น.	–	13.30	น. P-HS-02 การพฒันาระบบงานด้านการเงนิ	บัญช	ีและพสัดุ	 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลยันครพนม

ปรยีาภรณ์	ตะวะนะ

3 13.30	น.	–	13.45	น. P-HS-03 การศึกษาความพร้อมและความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน	หลังสถานการณ์การระบาด
โรคโควิด-19	รายวิชาภาษาอังกฤษ	สถาบันภาษา	
ปีการศึกษา	2565

ภิญโญ	โพธิ์ถาวร

4 13.45	น.	–	14.00	น. P-HS-04 ความต้องการในการพัฒนาผลงานวิชาการของ 
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

นันทิพย์	อินต๊ะมี
5 14.00	น.	–	14.15	น. P-HS-05 การยกระดับสมรรถนะการท�างานโดยใช้คู่มือออนไลน์	

เพือ่แก้ไขปัญหาการเกดิค�าถามทีพ่บบ่อยจากการรบัสมัคร
นกัศกึษาใหม่	ของบณัฑิตวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

วไิลลักษณ์	หรรษา	และคณะ

ล�าดับการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
(Poster presentation)

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1)	รศ.ดร.จฬุามาศ	จนัทร์ศรสีคุต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
(2)	คณุเรวตั	รตันกาญจน์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ช�านาญการพิเศษ
	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
(3)	คุณปัทมา	จักษุรัตน์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ช�านาญการพิเศษ	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

6 14.15	น.	–	14.30	น. P-HS-06 การประเมินผลการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค	
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ประจ�าปี	2565	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ณิชา	พันธุ์ควณิชย์	และคณะ

พักรับประทานอาหารว่าง

7 14.45	น.	–	15.00	น. P-HS-07 การบริหารจัดการองค์กรสร้างใหม่	Management	for	
newborn	organization

พิลาสลักษณ์	ลือเลิศ
8 15.00	น.	–	15.15	น. P-HS-08 การพัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงานตามแผน

ปฏบิติัราชการประจ�าปี	มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี
อัชฌาวดี	จันชุลี

9 15.15	น.	–	15.30	น. P-HS-09 การวิเคราะห์เครื่องมือ	LMS	(Moodle)	เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์

หทัยพันธน์	ชูชื่น
10 15.30	น.	–	15.45	น. P-HS-10 การศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ดีของนักวิจัยที่มี

คุณภาพ	กรณีศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธิดากานต์	ชาติโสภณ
11 15.45	น.	–	16.00	น. P-HS-11 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

ในการวางแผนกลยุทธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอมอร	เศรษฐ์วรกิจ
12 16.00	น.	–	16.15	น. P-HS-12 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ

การให้บริการงานทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี	ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

ศรีนวล	ศรีไชยลา
13 16.15	น.	–	16.30	น. P-HS-13 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดงานกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	48	 
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

กาญจนา	มูลอาจ	และคณะ
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

1 13.00	น.	–	13.15	น. P-SC-01 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมุนไพรในสวน
สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากใช้คนสู่ระบบอัจฉริยะ

เจตนา	วีระกุล
2 13.15	น.	–	13.30	น. P-SC-02 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารป้องกัน

แสงแดดในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
สุภาพร	ทวนทัย

3 13.30	น.	–	13.45	น. P-SC-03 การพัฒนาระบบการให้บริการตรวจวิเคราะห์ภาพถ่าย
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
แบบออนไลน์	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วาสินี	ธรรมสถิต
4 13.45	น.	–	14.00	น. P-SC-04 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อเชื่อมโยง

บริการด้านการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นนทวัตร	จันเสน	และคณะ
5 14.00	น.	–	14.15	น. P-SC-05 การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันภาษาเพื่อให้ข้อมูล

และประสานงานระดับรายวิชา	กรณีศึกษา	สถาบันภาษา	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โชคติกุล	แก้วกงพาน
6 14.15	น.	–	14.30	น. P-SC-06 ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัณฑลสุกานต์	สมบูรณ์

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1)	รศ.ดร.วรญัญา	จรีะวพิลูวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(2)	คณุนคิม	หล้าอนิเชือ้	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ช�านาญการพิเศษ	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(3)	คณุเสาวคนธ์	ต่วนเทศ		 นักวิทยาศาสตร์	ช�านาญการพิเศษ
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

พักรับประทานอาหารว่าง

7 14.45	น.	–	15.00	น. P-SC-07 การสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยเทคนิค
วิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงด้วยโปรแกรม	tracker	
โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางในยุควิถีใหม่

วิชชุดา	สุขนุ้ย	และคณะ
8 15.00	น.	–	15.15	น. P-SC-08 การประยุกต์ใช้กากเอทานอลในสูตรอาหารจิ้งหรีด 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ภาวินี	เขตร์นนท์	และคณะ

9 15.15	น.	–	15.30	น. P-SC-09 การประยุกต์ใช้แนวคิด	LEAN	โดยใช้	Google	Form	
Approvals	ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
งานสนับสนุนการวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธนภัทร	สุระกุล
10 15.30	น.	–	15.45	น. P-SC-10 อปุกรณ์ส�าหรบัวดัค่าโมเมนต์ความเฉือ่ยของวัตถุรปูทรง

เรขาคณิตแบบแผ่นบางด้วยอาดุยโน่
นุชนาฎ	สุชาติพงศ์	และคณะ

11 15.45	น.	–	16.00	น. P-SC-11 การศึกษาประสิทธิภาพการแตกหน่อของกล้วยน�้าว้า
พันธุ์มะลิอ่องด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบอาหารแข็ง	
อาหารเหลว	และระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว

วัชรายา	มาศแจ้ง
12 16.00	น.	–	16.15	น. P-SC-12 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอิเล็กตรอนไมโครโพรบ	

(EPMA)	ส�าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของโซเดียม
โศภิต	พุ่มพวง

13 16.15	น.	–	16.30	น. P-SC-13 การพฒันาระบบนเิวศดจิิทลัส�าหรบับรหิารจดัการงานวจิยั	
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุลางกูร	พัฒนเมธาดา
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

1 13.00	น.	–	13.15	น. P-PH-01 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเฉพาะจุดปวด
กบัการแช่น�า้เยน็ต่อเนือ่งหลงัการแข่งขนัทีม่ต่ีออาการปวด
กล้ามเน้ือนักกฬีาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ป้อ	บุญรอด
2 13.15	น.	–	13.30	น. P-PH-02 ความเป็นพิษต่อเซลล์และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

ของสารสกัดจากดอกและใบของต้นชมจันทร์
ณัฐพร	มานะประดิษฐ์	และคณะ

3 13.30	น.	–	13.45	น. P-PH-03 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรียมสไลด์ถาวรจาก
ระยะตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในโฮสต์กึ่งกลางหอย	
Lymnaea	spp.	Optimization	and	preparation	of	 
the	permanent	slides	of	the	larval	Trematode	
collected	from	the	1st	intermediate	host,	
Lymnaea	spp.

ช่อผกา	พวงศรี
4 13.45	น.	–	14.00	น. P-PH-04 ผลของระดบัความเคม็และความหนาแน่นต่อการอนุบาล

ลกูกุง้ก้ามกรามในน�า้ทะเลสังเคราะห์
ภัทรานุช	แสงเสน

5 14.00	น.	–	14.15	น. P-PH-05 ฤทธิ์สารสกัดหยาบจากใบไผ่ซางหม่นนวลราชินีที่มีต่อ
เชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีในเซลล์ไตลิง	LLC-MK2

วิรัช	จั่นหนู	และคณะ

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
(1)	รศ.ดร.ศิริพร	ค�าสะอาด	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
(2)	ผศ.ดร.พรทิพย์	อนันตกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
(3)	ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต		 พยาบาล	ช�านาญการพิเศษ	 
	 	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เวลาน�าเสนอ
รหัส

บทความ
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์

14 09.00	น.	–	09.15	น. P-SC-14 การศกึษาแนวทางการจัดการสารเคมีแบบบรูณาการ	:	
กรณศึีกษา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

สุภาพรรณ	ศฤงฆาร	และคณะ
15 09.15	น.	–	09.30	น. P-SC-15 แนวทางการจดัการของเสยีจากห้องปฏิบัติการ:	กรณศึีกษา

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง

จนัทรา	ดีมาก	และคณะ
16 09.30	น.	–	09.45	น. P-SC-16 การพัฒนาวิธีทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของ

วิธีทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในน�้าเสีย
อังคณา	ยาบา

17 09.45	น.	–	10.00	น. P-SC-17 การบ่งชีอ้นัตรายและประเมินความเส่ียงในห้องปฏิบติัการ
ชวีนริภยั	ระดบั	2	กรณศีกึษา	คณะสหวทิยาการ	
มหาวิทยาลยัขอนแก่น

กรกนก	ไชยเสน
18 10.00	น.	–	10.15	น. P-SC-18 วเิคราะห์ตวัอย่างสมนุไพรทีจั่ดแสดงในพพิธิภณัฑ์สมนุไพร	

คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุพจนา	สิทธิกูล

19 10.15	น.	–	10.30	น. P-SC-19 การพฒันาผลติภัณฑ์ครมีเทียมผงจากแป้งข้าว	กข43
ปฐมพงศ์	สมัครการ

20 10.30	น.	–	10.45	น. P-SC-20 การศึกษาสภาพปัญหาการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พาริณี	โลมาอินทร์

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ห้องน�าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(1)	รศ.ดร.วรญัญา	จรีะวพิลูวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(2)	คุณนิคม	หล้าอินเชื้อ	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ช�านาญการพิเศษ	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(3)	คุณเสาวคนธ์	ต่วนเทศ		 นักวิทยาศาสตร์	ช�านาญการพิเศษ
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อก�าหนด และข้อปฏิบัติ
ส�าหรับการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

1. ข้อก�าหนดของโปสเตอร์
	 1.1	ก�าหนดให้โปสเตอร์มขีนาดกว้าง	80	ซม.	x	ยาว	120	ซม.	(แนวตัง้)	จ�านวน	1	แผ่น	ต่อ	1	เรือ่ง	
	 1.2	การใช้ภาษา	ให้ใช้ภาษาตามที่ส่งบทความ	
	 1.3	ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดเพียงพอที่จะอ่านได้อย่างน้อยในระยะห่าง	1	เมตร	
	 1.4	การใช้สี	และตกแต่งการแสดงผลงานโปสเตอร์สามารถออกแบบได้ตามที่เห็นสมควร
	 1.5	ส่วนประกอบของโปสเตอร์	อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
	 	 (1)	ชื่อเรื่อง:	มีภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ	
	 	 (2)	ชื่อผู้ท�าวิจัย	และหน่วยงานที่สังกัด
	 	 (3)	บทคัดย่อ/บทน�า	และวัตถุประสงค์
	 	 (4)	ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการ
	 	 (5)	ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	 	 (6)	สรุปและข้อเสนอแนะ
	 	 (7)	เอกสารอ้างอิง	(เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น)

120	ซ.ม.

80	ซ.ม.



26 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 15
ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66

2. ข้อปฏิบัติในการน�าเสนอ
	 2.1		การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ในวันที่	13	มีนาคม	2566	บริเวณชั้น	2	อาคาร
	 					กิจกรรมนักศึกษา	(เวลา	09.00	น.	-	16.00	น.)	

		 2.2	การจัดแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ทั้ง	2	วัน	
	 					(วันที่	14	-	15	มีนาคม	2566)

	 2.3	ผู ้น�าเสนอโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจ�าโปสเตอร์เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตัดสิน
	 					และผู้เยี่ยมชมผลงาน
	 					วันที่	14	มีนาคม	2566	เวลา	13.00	น.	-	16.30	น.	
	 					(น�าเสนอผลงานเวลาไม่เกิน	10	นาที	และตอบข้อซักถามไม่เกิน	5	นาที)
	 					วันที่	15	มีนาคม	2566	เวลา	09.00	น.	-	10.45	น.	
	 					(น�าเสนอผลงานเวลาไม่เกิน	10	นาที	และตอบข้อซักถามไม่เกิน	5	นาที)

	 2.4	ผู้น�าเสนอสามารถเก็บโปสเตอร์ได้ในวันที่	15	มีนาคม	2566
	 					(เวลา	16.30	น.	เป็นต้นไป)

หมายเหตุ:	มีการประกวด	และให้รางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์	 โฉมยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริพร	 ค�าสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	 ท้ายเรือค�า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์	ดร.ส�าเนาว์	 เสาวกูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

รองศาสตราจารย์	ดร.กริช	 สมกันธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์	ดร.กฤษณพงศ์	 สมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์	ดร.จุฬามาศ	 จันทร์ศรีสุคต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์	ดร.ประยงค์	 กลั่นฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์	ดร.วรัญญา	 จีระวิพูลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงสมร	 กิจโกศล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพรัตน์	 ธรรมวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บรรณญัติ	 บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปณิธาน	 เมฆกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศักดิ์	 ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรทิพย์	 อนันตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัชรินทร์	 ชมภูวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทยา	 นาปะเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มณีญา สุราช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรรณา	 ภาจ�าปา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วราจิต	 พยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภกฤต	 ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาดา	 บุบผา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุนันท์	 นวลเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	 เพชรล�้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อภิฌาน	 กาญจนวาปสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกศักดิ์	 เฮงสุโข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน

ดร.จรงค์ศักดิ์	 พุมนวน นักวิทยาศาสตร์	เชี่ยวชาญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณณิชา ปิยสุนทราวงษ์ พยาบาล	เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เวธกา	 กลิ่นวิชิต พยาบาล	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ประมวล ทรายทอง นักวิจัย	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณนิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษา	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ นักวิทยาศาสตร์	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ	จงัหวัดสกลนคร

คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์	 บุคลากร	ช�านาญการพิเศษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณเรวัต รัตนกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

คุณปัทมา จักษุรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณธัญวรัตม์	 โสภาวัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณฤดีมาศ แสวงสาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ช�านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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แผนที่การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
มาที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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แผนที่การเดินทางจากสถานีรถไฟอุดรธานี	
มาที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แผนที่การเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี	(บขส.)	
มาที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผังภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผังภายในงาน	“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66”	ชั้น	1

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี
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ผังภายในงาน	“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66”	ชั้น	2

ผังภายในงาน	“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66”	ชั้น	2
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ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายการเงิน

1 นางพิมลพรรณ	ศรีภูธร 086	-	0408588

2 นางสาวนัชชา	ค�าบุญมา 063	-	3642629

ฝ่ายวิชาการ

1 นางสาวฐิรพร	ไพศาล 086	-	0547059

2 นางสาวชฎารัตน์	วงษ์มีพันธุ์ 089	-	7144401

พิธีการ

1 นางโสภิตา	เลิศสุบิน 095	-	4499536

2 นางสาวพาริณี	โลมาอินทร์ 083	-	1507821

ฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

1 นายปุณมนัสพงศ์	ปุณประเสริฐ 084	-	2604793

2 นายพัฒน์ธนันต์	กันทาวงศ์ 086	-	2258027

ฝ่ายพิธีการ ปฏิคม อาหารและน�้าดื่ม

1 นางสาวลออรัตน์	สุวรรณขาว 096	-	0716465

2 นางสาวประภัสสรา	เมษประสาท 099	-	4592662

ฝ่ายลงทะเบียน

1 นางโสภิตา	เลิศสุบิน 095	-	4499536

2 นางจิตตานันท์	วอนอก 098	-		5841386

ฝ่ายประสานงานนิทรรศการ โปสเตอร์ และห้องบรรยาย

1 Poster	Presentation	(นางสาวธัญดา	สีลาวงษ์) 085	-	7551122

2 Oral	Presentation	(นายวิศรุต	จันทรเสนา) 085	-	9112869

ฝ่ายอ�านวยการ

1 นางกาญจนา	มูลอาจ 096	–	3267555

2 นางสาวจุฬารัตน์	แสนตุ้ย 091	-	3676870
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มาตรการ COVID-19

	 เพื่อให้การจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน
อุดมศึกษา	ครั้งที่	 15	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน	และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	คณะกรรมการจัดการประชมุ	จงึก�าหนดแนวปฏิบติั
ส�าหรบัการเตรยีมตวัของผูเ้ข้าร่วมการประชมุวิชาการวจิยัระดบัชาติฯ	และขอความร่วมมือให้ทกุท่านปฏิบัติ 
ตามแนวทาง	ดังนี้

	 1.	ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทุกคนต้องตรวจ	ATK	ก่อนเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า	
	 			48	ช่ัวโมง		
	 2.	Scan	QR-code	เพื่อกรอกแบบประเมินความเสี่ยงและการได้รับวัคซีนป้องกัน	COVID-19	
	 			พร้อมทั้ง	Upload	ภาพถ่ายผลตรวจ	ATK	ที่ระบุชื่อ	-	นามสกุล	วันที่ตรวจ	และเวลา	
	 3.	ผู้เข้าร่วมงานตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณพื้นที่ลงทะเบียน	โดยอุณหภูมิร่างกายต้อง
	 			ไม่เกิน	37.5	องศาเซลเซียส	และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน
	 4.	ผู้เข้าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน	หมั่นล้างมือด้วยเจล
	 			แอลกอฮอล์	และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร
	 5.	หากมีอาการไม่สบาย	ไข้	ไอ	เจ็บคอ	ขอความร่วมมือให้เข้ารับการตรวจ	ATK	เพิ่มเติม	และ
	 			ปฏบิตัติาม	แนวทางดแูลสขุลักษณะทีด่	ีโดยค�านึงถงึความปลอดภยัของผูเ้ข้าร่วมงานทกุท่าน
	 6.	กรณีที่ผู ้เข้าร่วมงานมีผลการตรวจ	ATK	เป็น	Positive	คณะกรรมการจัดการประชุม 
	 			ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยในครั้งนี้

หมายเหต	ุหากมข้ีอก�าหนดใดๆ	ทีต้่องเพิม่เตมิตามระเบยีบทางราชการทีอ่าจมกีารปรบัเปลีย่น
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์	ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจะรีบแจ้งเพื่อขอความร่วมมือ	
เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน	ต่อไป

แบบประเมินความเสี่ยงและการได้รับวัคซีนป้องกัน
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อุดรธานี เมืองรองที่ต้องห้าม “พลาด”

ค�าขวัญจังหวัดอุดรธานี

“	กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง
	ลือเลื่องแหล่งธรรมะ	อารยธรรมห้าพันปี	
ธานีผ้าหมี่ขิด	ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง	”
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	 สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 พื้นที่จังหวัดอุดรธานีปรากฎในประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ	
พ.ศ.	2117	พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต	(เวียงจันทน์)	โดยให้
สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ	แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึง
เมืองหนองบัวล�าภู	 ซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์	สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวร 
ด้วยไขทรพิษจงึยกทพักลบัไม่ต้องรบพุง่กบัเวยีงจนัทน์และเมอืงหนองบวัล�าภูน้ีเองสันนษิฐานว่าเคยเป็น
เมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ�านาจ

	 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีน้ัน	
จังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม	
กล่าวคือในระหว่าง	พ.ศ.	2369	-	2371	ได้เกิดกบฏ
เจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา	 ซึ่งมี
ผู้น�าคือคุณหญงิโม	 (ท้าวสรุนาร)ี	 กองทพัเจ้าอนวุงศ์
ได้ถอยทพัมาตัง้รบัทีเ่มอืงหนองบวัล�าภ	ูและได้ต่อสูก้บั
กองทพัไทยและชาวเมืองหนองบัวล�าภูจนทัพเจ้า
อนุวงส์แตกพ่ายไป	 กระทั่งในปลายสมัยสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่4	ประมาณ	พ.ศ.	2411	
ได้เกดิความวุน่วายขึน้ในมณฑลลาวพวน	เน่ืองมาจาก 
พวกฮ่อซ่ึงกองทัพไทยได้ยกข้ึนไปปราบปรามจน
สงบได้ชั่วคราว

	 ในปี	 พ.ศ.	 2428	 สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	หัวเมืองลาว
ฝ่ายเหนือ	มีศนูย์บัญชาการ	ณ	เมอืงหนองคาย	มอีาณา
บริเวณครอบคลุมพื้นที่ฝั ่งซ้ายของแม่น�้าโขงเกิด
เหตุการณ์พวกฮ่อ	หรือกบฏไต้เผงจากจีน	ถอยร่น
ลงทางหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรสยาม	
ได้รวมตัวก่อการร้าย	 เที่ยวปล้นสดมภ์และก่อความ 
ไม่สงบ	 รบกวนชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา	 และมีท่าที 
จะรนุแรงขึน้	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 
จึงทรงโปรดกรุณาให ้พระ เจ ้ าบรมวงศ ์ เธอ 
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต ้
และเจ้าหม่ืนไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ 
ไปท�าการปราบปรามพวกฮ่อจนแตกพ่ายไป	ภายหลงั 
การปราบปรามฮ่อสงบแล้ว	ไทยมีกรณพีพิาทกบัฝรัง่เศส

ประวัตจิังหวัดอุดรธานี

ที่มา:	Website	จังหวัดอุดรธานี
http://www.udonthani.go.th/main/history/
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	 ดังน้ันหน่วยทหารไทยท่ีตั้งประจ�าอยู ่ที่
เมอืงหนองคาย	 อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัวเมือง 
หรอืมณฑลลาวพวน	 ซ่ึงมีกรมหม่ืนประจกัษ์ศิลปาคม 
เป็นข้าหลวงใหญ่ส�าเร็จราชการ	จึงจ�าต้องอพยพ
เคล่ือนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู ่บ้านแห่งหนึ่ง	ชื่อ	
บ้านเดื่อหมากแข้ง	 (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี 
ปัจจุบัน)	 ห่างจากฝั่งแม่น�้าโขงกว่า	 50	 กิโลเมตร	
เมือ่ทรงพจิารณาเหน็ว่าหมูบ้่านแห่งนีม้ชียัภมูเิหมาะสม	
เพราะมแีหล่งน�า้ด	ีเช่น	หนองนาเกลอื	(หนองประจกัษ์ 
ในปัจจบุนั)	และหนองน�า้	อีกหลายแห่ง	รวมทั้งห้วย
หมากแข้ง	ซึ่งเป็นล�าห้วยน�้าใสไหลเย็น	กรมหมื่น
ประจักษ์ศิลปาคมทรงให้ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวน	
และตั้งกองทหารขึ้น	 ณ	 หมู ่บ้านเดื่อหมากแข้ง	 
จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญ	
เพราะเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศยิ่ง
กว่าเหตุผลทางการค้า	การคมนาคมหรือ	เหตุผลอื่น	
ดังเช่น	หัวเมืองส�าคัญต่าง	ๆ	ในอดีต

เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการ	ลาว	เขมร	ญวณ	เป็นอาณานิคม	เรียกว่ากรณีพิพาท	ร.ศ.	112	(พ.ศ.	2436)	
แต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละดินแดนส่วน
น้อยเพื่อรักษาประเทศไว้	 จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงให้แก่ฝรั่งเศส	 และตามสนธิสัญญาที่ท�า
ขึ้น	ระหว่าง	2	ประเทศ	มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทัพและป้อมปราการอยู่ในรัศมี	25	กิโลเมตร	
ของฝั่งแม่น�้าโขง

อย่างไรกต็าม	ค�าว่า	“อุดร”	มาปรากฏชื่อเมื่อ	พ.ศ.	2450	(พิธีตั้งเมืองอุดรธานี	1	เมษายน	ร.ศ.	127	หรือ	
พ.ศ.	2450	โดยพระยาศรีสรุยิราช	วรานวุตัร	“โพธิ	์ เนตโิพธิ”์)	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	
ได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดต้ังเมืองอุดรธานีขึ้น	 ที่บ้านหมากแข้ง	 อยู่ในเขตการปกครอง
ของมณฑลอุดร
	 หลงัจากเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช	 มาเป็นระบอบประชาธปิไตย	
เมือ่วนัที	่ 21	มถินุายน	พ.ศ.2475	ได้มีการปรบัปรงุระเบยีบการบรหิารราชการแผ่นดนิ	ยกเลกิการปกครอง 
ในระบบมณฑล	 ในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอ�าเภอเท่านั้น	 มณฑลอุดรจึงถูกยุบไป 
เหลือเพียง	“จังหวัดอุดรธานี”
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QR-code	
แนะน�าการท่องเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี

QR-code	
แนะน�าที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
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ประวัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 เดิมชื่อว่า	 “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร”	ก่อตั้งเมื่อ 
วันที่	 1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2466	มีราชบุรุษเพิ่ม	การสมศีล	ท�าหน้าที่แทนครูใหญ่	 เปิดสอนหลักสูตรครู
ประกาศนยีบตัรมณฑล	โดยรบันกัเรยีนชายทีจ่บประถมศกึษาปีที	่4	เข้าศึกษาต่ออีก	2	ปี	นักเรียนเหล่าน้ีเป็น
นกัเรียนทนุจากจังหวดัต่าง	ๆ	ในมณฑล
	 สถานทีต่ัง้เดมิอยู่ทีบ่รเิวณสโมสรเสอืป่ามณฑลอดุร	 ซึง่เป็นทีต่ัง้ชัว่คราว	 ต่อมาจงึมกีารก่อสร้าง 
อาคารเรยีนถาวรบรเิวณห้วยโซ่	(มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธาน	ีในปัจจบัุน)	มีพืน้ท่ีประมาณ	350	ไร่	ต่อมา
ได้แบ่งพืน้ทีบ่างส่วนให้หน่วยงานอืน่	ปัจจบัุนมพีืน้ทีท่ัง้หมด	237	ไร่	3	งาน	37	ตารางวา

	 ปี	พ.ศ.	2482	มปีระกาศกระทรวงธรรมการยบุโรงเรยีนฝึกหัดครจูงัหวัดอุดรธานี	โอนไปสังกดั
โรงเรียนฝึกหดั
	 ปี	พ.ศ.	2491	กรมสามญัศกึษาได้ส่งส�าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร	แจ้งเร่ืองการเปลีย่น
ชื่อ	 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรธานี	 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู	 อุดรธานี	 ปี	 พ.ศ.	 2501	 
กรมการฝึกหดัครไูด้จดัสรรงบประมาณจ�านวนหนึง่	 ย้ายโรงเรยีนสตรีฝึกหดัครูอดุรธาน	ี มารวมกบัโรงเรยีน 
ฝึกหดัครอูดุรธานีและให้ใช้ชือ่เรียกรวมกนัว่า	 “โรงเรยีนฝึกหัดครอูดุรธานี”	 และแต่งต้ังให้	 นายศิร	ิ สุขกจิ	
ศกึษานเิทศก์เอก	ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่ครูประกาศนยีบตัร	จงัหวดัอดุรธานกีรมสามญัศกึษา	กระทรวง 
ธรรมการ	เปิดสอนหลกัสตูรมัธยมศกึษาพิเศษ	1	โดยรับนกัเรยีนทีจ่บชัน้ประถมปีท่ี	4	เข้าศึกษาต่อเพือ่ส่งไป
เป็นครใูนท้องถิน่ทุรกนัดาร	เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
	 ต่อมากระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศยกฐานะโรงเรยีนฝึกหัดครอุูดรธานีเป็น	“วทิยาลยัครอุูดรธานี”	
เมือ่วันที	่ 29	 กมุภาพันธ์	 พ.ศ.	 2503	 พร้อมกับเปิดสอนในหลกัสตูร	 ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชัน้สูง	
(ป.กศ.	สงู)	ต้ังแต่วนัที	่1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2503	เป็นต้นมา

	 โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑล
อุดรต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครู
มณฑลอุดร”	เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ครมูลู	เช่นเดมิ	ในปี	พ.ศ.	2473	ทางการได้จดัต้ัง
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรมณฑล 
อดุรขึน้	รบันกัเรยีนสตรีทีส่อบไล่ได้ช้ันประถมศกึษา	
เข้าเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรมณฑล
ปี	พ.ศ.	2477	ได้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนยีบตัร 
จังหวัด	 (ว.)	 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที	่3		หรอืประโยคครปูระชาบาล	(ป.บ.)	เข้าศกึษาต่อ
อีก	 2	ปี	 และเปิดรับนักเรียนชายเข้าเรียน	หลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด	ภายหลัง	การเปลี่ยนแปลง 
การปกครองแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2475	 โรงเรียนฝึกหัดครมูณฑลอุดรได้เปล่ียนชือ่ใหม่เป็น	 “โรงเรยีนฝึกหัดครู
จงัหวัดอดุรธานี”

	 พระราชบญัญตัวิิทยาลยัคร	ู พ.ศ.	 2518	 ก�าหนดให้วทิยาลยัครอุูดรธานีเป็นสถาบนัอุดมศึกษา	
สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร	เปิดสอนถงึระดบัปรญิญาตร	ีและเปิดสอนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาครศุาสตร์	
หลักสูตร	สภาการฝึกหัดครู	พ.ศ.	2519	ท�าให้เกิดคณะวิชาครุศาสตร์	คณะวิชาวิทยาศาสตร์	และคณะ
วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
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และในปี	พ.ศ.	2520	วิทยาลัยครูอุดรธานีได้ร่วมกับ
วทิยาลยัครอูกี	 7	 แห่ง	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ร่วมกันในนามกลุ่มวิทยาลัยครู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซ่ึงต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2528	
มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	 
พ.ศ.	2518	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2527	ก�าหนดให้วทิยาลยัครู
รวมกันเป็นกลุ่มและสภาฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับ	
ว่าด้วยกลุ ่มวิทยาลัยครู	พ.ศ.	2528	เป็นผลให  ้
วิทยาลัยครู	4	แห่ง	ในภาคอีสานตอนบนรวมกันเป็น

	 เมื่อวันที่ 	 14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2535	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานชื่อ	 “สถาบันราชภัฏ”	 ให้กับวิทยาลัยคร ู
ทัว่ประเทศ	ครัน้ต่อมา	เมือ่วันที	่6	มนีาคม	พ.ศ.	2538	
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏเป็นล้นพ้น
ด้วยทรงพระเมตตา	 โปรดกล้าฯ	 พระราชทาน 
พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์ให้เป็น	 “สัญลักษณ์
ประจ�าสถาบันราชภัฏ”	นับเป็น	มหาสิริมงคลอันควร

สหวทิยาลยัอสีานเหนอื	 มสี�านกังานตัง้อยูท่ี่ีว่ทิยาลยัครอูดุรธาน	ี และผลจากการ	 แก้ไขพระราชบญัญัตนิีเ้อง	
วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น	ๆ	นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาและได้จัดตั้ง
คณะวิทยาการจัดการขึ้นอีกคณะหนึ่ง

ที่ชาวราชภัฏทั้งมวลจักได้ภาคภูมิใจและพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณให้ 
เตม็ความสามารถ	ในอนัทีจ่ะพัฒนาสถาบนัราชภฏัให้เป็น	สถาบนัอุดมศึกษา	เพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างแท้จรงิ
	 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้เปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขา
วิชาศิลปศาสตร์	ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู	ฉบับปรับปรุง	พุทธศักราช	2536	และปรับปรุง	พ.ศ.	2543	 
ในระดับอนุปริญญา	ปริญญาตรี	และบัณฑิตศึกษา	และมีภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	 
พ.ศ.	2538	มาตรา	7	คอื	“ให้สถาบนัราชภฏัเป็นสถาบนั	อดุมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน	มีวตัถุประสงค์
ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	ท�าการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม	ปรับปรุง	ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี	ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”
	 วันที่	 10	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2547	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงลง 
พระปรมาภิไธย	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พ.ศ.	 2547	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
เมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2547	 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี	 ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น	“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”	ตั้งแต่วันที่	15	มิถุนายน	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา
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	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	มีภารกิจตาม	มาตรา	7	คือ	“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อุดมศึกษา	 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน	 ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้	 เชิดชู
ภมูปัิญญาของท้องถิน่	 สร้างสรรค์	ศลิปวิทยา	 เพือ่ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยัง่ยืนของปวงชน	
มีส่วนร่วมในการจัดการ	การบ�ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดลุ	และย่ังยนื	โดยมวีตัถปุระสงค์์ให้การศกึษา	ส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีช้ันสูง	ท�าการสอน	วจิยั	 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ปรับปรุง	ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	ทะนุบ�ารุง	ศิลปะและวัฒนธรรม	
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”
	 เป็นเวลากว่า	 100	ปี	นับแต่การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดรในอดีต	กระทั่ง
เปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในปัจจุบัน	 ได้มีการปฏิรูประบบการบริหาร	 ปรับเปลี่ยน
หลกัสตูร	และการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบับรบิทสงัคมไทย	โดยเฉพาะการพฒันาชมุชนและท้องถ่ิน 
ของไทยให้มีความทันสมัย	ตลอดจนมีการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านต่าง	ๆ	ด้วยงานวิจัยและ
นวตักรรม	และในโอกาสครบรอบ	100	ปี	การสถาปนามหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี	จงึได้มีการเฉลิมฉลอง 
ด้วยการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	ครั้งที่	 15	
“ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66”	ภายใต้กรอบการพัฒนางานประจ�าในยุควิถีใหม่ที่มีประสิทธิภาพของ
บคุลากรสายสนบัสนนุขึน้	เพือ่เป็นการบอกเล่าถงึภารกจิในด้านต่าง	ๆ	ของบคุลากรสายสนับสนนุ	ในการร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา	 (Re-inventing	 University)	 ให้เป็น
สถาบันเพื่อพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก	พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา	และการผลิตและพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพและสาขาเฉพาะด้าน	สู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน	ต่อไป






