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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

“ทองกวาววิชาการ ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน  2562 

ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

สูจิบัตร 
 

 

จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสายสนบัสนุนในสถาบันอุดมศกึษา 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
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กำหนดการ 
 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 
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วันที่ 19 มิถุนายน 2562 

เวลา 13.00-17.00 น.  ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร ์

    ณ บริเวณหน้าห้องทองกวาว ช้ัน 2  
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

เวลา 08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 08.45-09.15 น.  พิธีเปิด   กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ        โดย  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 

     กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ     โดย  ประธาน ปขมท. 
     กล่าวเปิดการประชุม       โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 09.15-09.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

เวลา 09.30-11.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”  

  โดย รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ 

เวลา 11.30-12.00 น.  เชิญชมโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมฝา้ยคำ ช้ัน 1  
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 09.30-17.00 น  เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
    กลุ่มที่ 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

    กลุ่มที่ 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    กลุ่มที่ 3  กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
    ผู้เสนอผลงานจะต้องยืนเตรียมความพร้อมหน้าโปสเตอรผ์ลงานของตนเอง 

    เพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน และผู้เยี่ยมชมผลงาน 

     กลุ่มที่ 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

     กลุ่มที่ 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

     กลุ่มที่ 3  กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

เวลา 09.00-12.00 น.          - เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
     กลุ่มที่ 1  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

     กลุ่มที่ 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

     กลุ่มที่ 3  กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

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

    โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์  ดำรงค์พานิช 

             อาจารย์ ดร.น้ำผ้ึง  อินทะเนตร  

เวลา 14.30-16.00 น.  มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร ์

เวลา 16.00 น.   พิธีมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ  ครั้งที่ 12 และพิธีปิดการประชุมฯ 

    โดย ประธาน ปขมท. 

หมายเหตุ   1. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จดัแสดงบริเวณห้องประชุมฝ้ายคำ ช้ัน 1   
       2. กำหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของกิจกรรม 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย 
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ณ  ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
 

❖ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้องนำเสนอ 1 (A)   - (ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2) 
    
 

❖ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องนำเสนอ 1 (B)  - (ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1) 
   
 

❖ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องนำเสนอ 2     - (ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 2) 
 

❖ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องนำเสนอ 3     - (ห้องรับรอง ชั้น 2) 

 

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
 

❖ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอร์ดแสดงผลงาน P 1  (ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1) 
   

❖ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอร์ดแสดงผลงาน P 2  (ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1) 
 

❖ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ บอร์ดแสดงผลงาน P 3  (ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1) 

 

 

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

หมายเหต ุ - บันทึกและตรวจสอบ File Power point ที่จะใช้นำเสนอ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทาง มหาวิทยาลยั   

   จัดเตรยีมไว้ให้ ในวันที่ 19 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ หน้าห้องประชุมทองกวาว 

  - กำหนดเวลาในการนำเสนอ 10 นาที และสำหรับการตอบข้อซักถามรับฟังข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคณุวุฒิ 

   ไม่เกิน 5 นาที 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (A) (ห้องประชุมทองกวาว 1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย  

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

1 O 1 - 01 13.00-13.15 น. ความต้องการและแนวทางการสนบัสนุนการทำวิจัย
สำหรับอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สู่การรับรองมาตรฐาน AACSB 

พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ 
อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ 

2 O 1 - 02 13.15-13.30 น. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน   
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล AACSB คณะบริหารธรุกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นันทพร คำสอนทา 
พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ 
ศิริพร ทองป้อง 

3 O 1 - 03 13.30-13.45 น. ความคาดหวังของอาจารย์พเิศษตอ่เวลาการให้บริการ
ในกระบวนงานการรับรองอาจารย์พิเศษ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิมลพร ชัยวัฒนกุลวานิช 
ปนัดดา  ตันสุวรรณรตัน ์
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 

4 O 1 - 04 13.45-14.00 น. แนวทางการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

กรกนก อินทร์สอน 
สุรชัย จันทร์จรัส  
ปรเมศวร์ จรสัเมธากลุ 

5 O 1 - 05 14.00-14.15 น. แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตร
นานาชาติ ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คณะบริหารธรุกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

อรสา ทองโคตร 
ปวีนา กองจันทร์  
ปรเมศวร์ จรสัเมธากลุ 

6 O 1 - 06 14.15-14.30 น. ความพึงพอใจของผู้รับบริการกระบวนงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับบณัฑติศึกษา 
คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี หาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เนตรนภา ตะลาด 
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ห้องประชุมทองกวาว 1) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย  

วันที่ 20 มิถุนายน 2562  (เวลา 13.00 – 16.45 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 
7 O 1 - 07 14.30-14.45 น. การศึกษาระยะเวลาการดำเนินโครงการตามวิสัยทัศน์

ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ธีรรักษ์ ภารการ 
พงษ์สุทธิ  พ้ืนแสน 

8 O 1 - 08 14.45-15.00 น. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มัลลิกา หิมะธนะสุวรรณ 
ธีรรักษ์ ภารการ 
ปวีนา กองจันทร์ 

9 O 1 – 09 15.00-15.15 น. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการตรวจสอบด้าน
การเงิน การคลัง มหาวิทยาลยัมหดิล 

มลฤดี ธรรมรงค ์
กฤษฎา สุวรรณานรุักษ์ 

10 O 1 – 10 15.15-15.30 น. การศึกษาทัศนคตติ่อการบรหิารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพสัดุของผู้ปฏิบัติงานคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จิรายุ ธนาวุฒิ   
มลฤดี ธรรมรงค ์  

11 O 1 – 11 15.30-15.45 น. การพัฒนาระบบโปรแกรมการเบกิเงินและโอนเงิน
จัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการแบบ
อัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ดารณี  ยงยืน 
สมบูรณ์  ยอดล้ำ 
วีระเกษตร  สวนผกา 
 

12 O 1 – 12 15.45-16.00 น. พฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในชุมชน มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

สุมินทร  เบ้าธรรม 
อมร คำมลู 
ธนพร  ผิวคำ 

13 O 1 – 13 16.00-16.15 น. การศึกษาความคดิเห็นข้อดี-ข้อเสยี ในการใช้สัญญาณ
ไฟจราจรสี่แยกศาลา 25 ป ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เฉลมิเกยีรติ  ศรลีะกลู 

14 O 1 – 14 16.15-16.30 น. ความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการ
นักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

เด็ดเดีย่ว  บุญมา 
อังกูร  กิตติวรกาล 
ผกากาญจน์  แจ้งสวา่ง 

15 O 1 – 15 16.30-16.45 น. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการทำวิจัยสถาบนัของบุคลากรสาย
สนับสนุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ดร.จอย ทองกล่อมส ี
สงวน  ภูร่ะหงษ ์
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (A) (ห้องประชุมทองกวาว 1)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562  (เวลา 09.00-12.00 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

16 O 1 – 16 09.00-09.15 น. คุณภาพการการใหบ้ริการ การจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  
และการพัฒนานักศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไพรินทร์  เมอืงสนาม 

17 O 1 – 17 09.15-09.30 น. การศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

จุฑามาศ  ทินกรวงศ ์

18 O 1 – 18 09.30-09.45 น. รูปแบบการบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิดแบบ
บูรณาการสำหรับการรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เฉลิมเกียรติ ศรีละกูล 

19 O 1 – 19 09.45-10.00 น. การศึกษาแรงจูงใจในการออกกำลงักายของ
ผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ณัฐพัชร์ เหลืองสถิตถ์ 

20 O 1 - 20 10.00-10.15 น. ปัจจัยเชิงการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภท
สนับสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 

อภิสิทธิ์ คณุวรปัญญา 
คำรณ โชธนะโชต ิ

21 O 1 - 21 10.15-10.30 น. การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงแบบ 
COSO-ERM ด้านการเงินและบัญชี 
ของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กฤษฎา  สุวรรณานุรักษ์   
มลฤดี ธรรมรงค ์

22 O 1 - 22 10.30-10.45 น. การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย : กรณีศึกษาแหลง่เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

วีรวัฒน์ เปล่งปลืม้ 
มลฤดี ธรรมรงค ์

23 O 1 – 23 10.45-11.00 น. การพัฒนาแผนการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ของปี
การศึกษาให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินการบริหารเงินทุนการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นพวรรณ มั่นปิยมิตร 
เกศสดุา เทพยศ 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B) (ห้องบัวตอง ชั้น 1)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุนทรพจน์  ดำรงค์พานิช      2. รองศาสตราจารย์.ดร.รังสรรค์  โฉมยา
 3. อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00-17.00 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

24 O 1 – 24 13.00-13.15 น. ระบบตดิตามค่าล่วงเวลาด้วยลายนิ้วมือ  
 

จีรนันท์  เพ็ญจันทร ์
สุธี  แซ่เจีย 
ณรงค์ศักดิ์  นิยมทอง 
ดวงฤดี  ฉายสุวรรณ 

25 O 1 – 25 13.15-13.30 น. Kaizen เพื่อบริหารลูกหนีเ้งินยืมระยะสั้น 
 

จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธ์ิ 
กมลรตัน์ กองหน ู
ปุญญาลักษณ์ อำพร  
เกียรตยิุทธ กวีญาณ 

26 O 1 – 26 13.30-13.45 น. การพัฒนาห้องนิทรรศการดิจิทัล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อนิวัฒน์ พุดโมต 
สหพร แบบประดับ 
พิชญา จำเริญจรสัวิทย ์

27 O 1 – 27 13.45-14.00 น. PQI: พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จเร เลิศสดุวิชัย 
รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 
ผศ.ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร 
ชุติมา เทพเฉลมิ 
ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค ์

28 O 1 - 28 14.00-14.15 น. การศึกษาการรับรู้และความเข้าใจวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นภัทร  นามสีฐาน 
นภาภรณ์  สุวรรณเจริญ 

29 O 1 - 29 14.15-14.30 น. การพัฒนากลยุทธ์การสรา้งคุณค่าสำหรับหลักสูตร
ภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร ์

ปัทมา ฮอว์กินส ์

30 O 1 - 30 14.30-14.45 น. การศึกษาและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหางานพิธีการ
รับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ 
 

ชุติมา จันกิมฮะ 

31 O 1 - 31 14.45-15.00 น. การศึกษาปัญหาในการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์สังกัดคณะวิจิตรศลิป์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ทัดศรี ชัยเมคา 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B) (ห้องบัวตอง ชั้น1)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุนทรพจน์  ดำรงค์พานิช      2. รองศาสตราจารย์.ดร.รังสรรค์  โฉมยา
 3. อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00-17.00 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

32 O 1 - 32 15.00-15.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

วุฒิภัทร สุขช่วย 
ชัยพร ตรีกิ่ง 
 

33 O 1 - 33 15.15-15.45 น. การศึกษาการวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
สำหรับยานพาหนะ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 

ศิวกร  กันทา 
กีรติมะ  โนวรรณ 
สุนิสา  นันทะโส 
พีรวัตร  ลือสัก 
สมควร  สงวนแพง 
 

34 O 1 - 34 15.45-16.00 น. ความเป็นสวนดุสติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศิโรจน์ ผลพันธิน   
ณปภร เจี้ยวเห้ง    
ชลากร อยู่คเชนทร ์  
ธารทิพย์ นรังศิยา   

35 O 1 - 35 16.00-16.15 น. ศึกษาแรงจูงใจต่อการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูม ิ
 

เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง 
วิไลวรรณ วงศ์จินดา 

36 O 1 - 36 16.15-16.30 น. การพัฒนากระบวนการแนะแนวนสิิตฝึกงานของ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วิจิตรา  ศรลีะออ 
ชุติรัตน์  อ้วนชิน 
อภิวัฒน์  ขำแจ้ง 

37 O 1 - 37 16.30-16.45 น. การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา  
2549 – 2558 

สมโภชน์   ถิ่นปรุ 
เนตรนภา เจนเจริญ  
สุภาพ ไชยยา 

38 O 1 - 38 16.45-17.00 น. การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูป้ฏิบัติงานในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส(์GFMIS)ของหน่วยเบกิจ่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ                       

นิภาพร ทองรอด          
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B) (ห้องบัวตอง ชั้น1)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุนทรพจน์  ดำรงค์พานิช      2. รองศาสตราจารย์.ดร.รังสรรค์  โฉมยา
 3. อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00-11.30 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

39 
 

O 1 – 39 09.00-09.15 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติภายใตโ้ครงการ 
MUIC Study Abroad  
 

อัญชิสา กาญจนรุจิวุฒิ 
รวีวรรณ ธนูทอง 

40 
 

O 1 – 40 09.15-09.30 น. ปัจจัยในการให้บริการงานสายสนบัสนุน ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิโดย
วิธีการสกัดปัจจัย และแบบจำลองสมการเชิง
โครงสร้าง 

ธัญญารตัน์ ดอกลั่นทม
อภิญญา สกุลพราหมณ ์
 
 

41 O 1 - 41 09.30-09.45 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560  

นงนุช อุตคุด 
อรทัย โกกิลกนษิฐ 
วิชญา ตยิะพงษ์ประพันธ ์ 
จักรพันธ ์คำแกว้ 

42 O 1 - 42 09.45-10.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 

ณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
กริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์  
ปาณิสรา อยู่สกุล 

43 O 1 - 43 10.00-10.15 น. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ระหว่างกลุ่มนกัศึกษาที่เรียนและไม่
เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 ที่เข้าศึกษาปกีารศึกษา 2560 

พรนเรศ  มูลเมืองแสน 

44 O 1 - 44 10.15-10.30 น. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
ของส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

อุบลรัตน์ หยาใส่ 
วาสนา วรรณวิไลรัตน์ 
เพียงใจ จุณศิริ 
กฤษณา พุ่มเล็ก 

45 O 1 - 45 10.30-10.45 น. การศึกษาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล 

มลฤดี ธรรมรงค์   
วีรวัฒน์  เปล่งปลื้ม 

46 O 1 - 46 10.45-11.00 น. ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ศิโรจน์ ผลพันธิน 
วิชญา ตยิะพงษ์ประพันธ ์
นงนุช อุตคุด 
ณัฐณิชา มีงาม 

47 O 1 - 47 11.15-11.30 น. ความตอ้งการการรบับริการวิชาการของคณะ
มนษุยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อัมพร  รักหนองแซง 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
 

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมทองกวาว 2)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิดี  ชมเดช 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  แตงกวารัมย์ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 – 16.30 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

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

พาณิน พูลจักร 
ธวัชชัย นิ่มพญา 
ธานินทร์ น่ิมแสง 
สนอง กลิ่นเกสร 

2 O 2 - 02 13.15-13.30 น. การสร้าง QR Code จาก Google form เพื่อทำ
เป็นระบบการเช็คช่ือออนไลนผ์่าน smart phone 
ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

สนอง กลิ่นเกษร 
พาณิน พูลจักร 
พาณิน ธานินทร์นิ่มแสง 

3 O 2 - 03 13.30-13.45 น. แนวทางการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง 
ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ชัชวาล  วงษ์สีดา 
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 

4 O 2 - 04 13.45-14.00 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภณัฑ์ ด้วยบาร์โคด้
สองมิติ สำหรับคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ประธาน สายคำ 

5 O 2 - 05 14.00-14.15 น. การพัฒนาผลิตภณัฑ์กลองมังคละจำลองเพื่อเป็น
ของที่ระลึกประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 
 

ขันแก้ว สมบูรณ ์
 

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

จงลักษณ์ สมร่าง
กนกวรรณ ไชยาโส 
ศุภธิดา สรุิยจันทร ์
ผศ.ดร.รัฐพล วุฒิการณ ์

7 O 2 - 07 14.30-14.45 น. สารสนเทศการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

จักรินทร์ ศิลารัตน 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมทองกวาว 2)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิดี  ชมเดช 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  แตงกวารัมย์ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 – 16.30 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 
8 O 2 - 08 14.45-15.00 น. การประยุกต์ใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูล

บริหารจดัการพสัดุแบบเรียลไทม ์
กรณีศึกษาสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ฑึตึฐา  เค้าปัญญา 

9 O 2 - 09 15.00-15.15 น. การจัดการระบบครภุัณฑเ์ครื่องมอืวิทยาศาสตร์ของ
สาขาวิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

บังอร ละเอียดออง 

10 O 2 - 10 15.15-15.30 น. โปสเตอร์อีซี่บอรด์แสดงผลงานทางวิชาการ ปริญญา  บุญทัน 
ยงยุทธ  อินนุรักษ์ 
สมพงษ์  พวงดอกไม้ 
ผศ.ดร.อนุสรณ์  สืบสาย 
 

11 O 2 - 11 15.30-15.45 น. ระบบจองเครื่องมือออนไลน ์
 

บุษยมาศ เดชบำรุง 
จุฬาภา สุทธิประภา 
กริช พิทักษ์เมืองแมน 
 

12 O 2 - 12 15.45-16.00 น. Management Information System of 
Graduate Unit,  
Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
 

วิภา หอมศิริ  
ภัทรมาส อู๋ชะนะภัย 

13 O 2 - 13 16.00-16.15 น. การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานสำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 

คมกริช  กลิ่นอาจ 
สุรเชษ ขอนทอง 
จินดาพร อ่อนเกต ุ

14 O 2 - 14 16.15-16.30 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนวิชากายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ I ภาคปฏิบตัิการ โดยใช้ Live 
VDO  
 

อัญชัน ไตรธิเลน 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
 

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมทองกวาว 2)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  แตงกวารัมย์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิดี  ชมเดช 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00-12.00 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

15 O 2 - 15 09.00-09.15 น. การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิดอ่อนแบบมี
ภาคขยายสัญญาณสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทลัในรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีไมโม่  

ธีรพงษ์ ประทุมศิร ิ

16 O 2 - 16 09.15-09.30 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการผสม
ตัวอย่างมูลฝอยสำหรับการวิเคราะห์หาค่าความ
ร้อนด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter 

มณฑล สุวรรณประภา 
พีรดา พงษ์ทอง 

17 O 2 - 17 09.30-09.45 น. การหาพิกัดตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้ 
Beacons และไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 

ประพล จาระตะค ุ
อำนวย ทีจันทึก 

18 O 2 - 18 09.45-10.00 น. การออกแบบเครื่องตั้งเวลาอัตโนมตัิสำหรับล้างทำ
ความสะอาดคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ 
อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิวัฒน์  วัฒนไทยสวัสดิ ์
กิติณัฐ  ชูเดช 
บุญฤทธ์ิ  ชีวันไพโรจน ์
 

19 O 2 - 19 10.00-10.15 น. การประยุกต์ใช้ ระบบการรับรู้ และการตรวจสอบ
ระยะไกล  

อำนวย ทีจันทึก 
ประพล จาระตะค ุ

20 O 2 - 20 10.15-10.30 น. การประยุกต์ Google App สำหรบัพัฒนาระบบ
ติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการและทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ธิติกานต์  บุญแข็ง 
นิตยาพร เลาพิลา 
ภัทราพร กลิ่นบัว 
จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
ประจัญบาน  อ่อนสนิท 

21 O 2 - 21 10.30-10.45 น. ผลของภาวะดำเนินการที่มีต่อการระบาย
คาร์บอนไดออกไซด์และการระบายอากาศในห้อง
วิจัยการสกดั  
ณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุพจน์ พุทธวงค์ 
อภิญญา ลาญาต ิ
ดวงกมล คำนวณกจิ 
ณัฐพร ชัยธีระสุเวท 
จิรวัฒน์ จึงเจรญิสุขยิ่ง 
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมทองกวาว 2)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  แตงกวารัมย์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิดี  ชมเดช 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00-12.00 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

22 O 2 - 22 10.45-11.00 น. การเตรียมเถ้าแกลบวสัดุดดูซับเพือ่ศึกษาการดูด
ซับสีย้อมในห้องปฏิบตัิการ 

กรรณิการ์ ถนอมสิทธ์ิ 
ณภสินธุ์ พัฒนากุล 

23 O 2 - 23 11.00-11.15 น. การเตรียมแคลเซยีมคาบอเนตจากเปลือกหอยเชอ
รี่เพื่อศึกษาการหาปริมาณแคลเซยีมออกไซด์ใน
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ณัฐิกา ธนูทอง 
กรรณิการ์ ถนอมสิทธ์ิ
สายฝน จันผกา 

24 O 2 - 24 11.15-11.30 น. เบ้าเซรามิกสส์ําหรับผลิตเต้านมเทยีมจากยาง
ฟองน้ำธรรมชาต ิ

นุชรีย์ ชมเชย 
 

25 O 2 - 25 11.30-11.45 น. การใช้เครื่องไมโครเวฟฆ่าเชื้ออาหารเลีย้งเช้ือ
สำหรับเตรยีมเช้ือเพื่อใช้ในการเรยีนการสอน
ปฏิบัติการ 

วีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา 
วัชรี จาดไร่ขิง 

26 O 2 - 26 11.45-12.00 น. การพัฒนาวิธีเก็บแก๊สมีแทนด้วยหลอดเก็บเลือด
สูญากาศ 

กาญจณา ขันทกะพันธ์ 
บุญญาชาญนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสำหรบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

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

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
 

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องรับรอง ชั้น 2)  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์  ตระกูลพัว 

 2. ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล 

 3. ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต 

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

1 O 3 - 01 13.00-13.15 น. ผลการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ123 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วิลาวัณย์ อุ่นเรือน 
ปิยะพร โคตรสมบัต ิ
รัชนี มาพระลับ 
สิรลิักษณ์ หมื่นฤทธ์ิ 

2 O 3 - 02 13.15-13.30 น. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพต่อภาวะอ้วนของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

เกรียงศักดิ์  สมบัติ  
สุรนาถวัชวงศ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสำหรบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

“ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

ระหว่างวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  ห้องประชุมอินทนิน ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรีัตน์  สุวรรณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ์ 

 2. อาจารย์ ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  5. อาจารย์ ดร.จีระศักดิ์  บางท่าไม้ 

 3. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

1 P 1 - 01 13.00-13.15 น. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทลัสำหรับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามด้วยซอฟต์แวร์
เปิดเผยรหสัดรูปัล 
 

คม กนัชลีู 

2 P 1 - 02 13.15-13.30 น. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (SCL 609-617) ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ผ่องศรี  เวชสนิท 

ชยพล  ใจมุ่ง 

วรรณภา  ลัคนาวัฒน์ 
 

3 P 1 - 03 13.30-13.45 น. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและความ
คาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑติระดับ
บัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข ยุคไทยแลนด์ 
4.0 
 

จิดาภา  พลางวัน 

เกียรติศักดิ์  เกวใจ 

ธนพินท์  ทรัพย์ธรณ ์
 

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

สาธิต ศรีอาจ 

สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 

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

อรวรรณ คุ้มถนอม 
มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ 
อัญชณา อุประกลู  
เสกสรรค์ วินยางค์กลู 
นคร ไชยวงศ์ศักดา 

6 P 1 - 06 14.15-14.30 น. สภาพการจราจรและการเกิดอุบัตเิหตุในเขตพื้นท่ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

เกษม  ภูธรรมะ 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสำหรบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรีัตน์  สุวรรณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ์ 

 2. อาจารย์ ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  5. อาจารย์ ดร.จีระศักดิ์  บางท่าไม้ 

 3. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 
7 P 1 - 07 14.30-14.45 น. การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับงานดา้นการเรยีนการ
สอน การวิจัยและการปฎิบัติงาน (กรณีศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

จีราวรรณ ทองลิ้ม 

8 P 1 - 08 14.45-15.00 น. การรับรู้ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันของนักเรียนศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางพลัด 

ชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ 
อิทธิศักดิ์ ศรีดำ 

9 P 1 - 09 15.00-15.15 น. ระบบสารสนเทศเพื่อตดิตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ธนิดา รักษาเคน 
อภิเชษฐ์ บุญจวง 
ดิลกรตัน์ โคตรสมุาตย ์
ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 

10 P 1 - 10 15.15-15.30 น. ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นภาภรณ์ สุวรรณเจริญ 
สุพัตรา สุวรรณประเทศ 

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

ภัสราภรณ์  พรหมเทพ 
ยุพิน  งามเนตร ์

12 P 1 – 12 15.45-16.00 น. ทัศนคติต่อการผลติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ปราณี  เหมือนสิงห ์
ฉวีวรรณ  วันสาสืบ 
นภัทร  นามสีฐาน 

13 P 1 – 13 16.00-16.15 น. การประเมินภาวะผู้นำและหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ปี 2560  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สุภาวดี ประดับวงษ ์
สุวิต  ผิวพันคำ 

14 P 1 – 14 16.15-16.30 น. การใช้การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
คำแนะนำด้านการศึกษา 
 

อโรชา ทองลาว 

สมเกียรติ  ไทยปรีชา 

จเร  เลศิสุดวิชัย 
วิโรจน์ ทองสุพรรณ 

15 P 1 – 15 16.30-16.45 น. การวิเคราะห์จดุคุ้มทุนของศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วินัดดา  ทองปลิว 
สุวิต  ผิวพันคำ 

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

ภูวิศร์ ขันตี   

 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสำหรบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

ระหว่างวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  ห้องประชุมอินทนิน ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรีัตน์  สุวรรณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ์ 

 2. อาจารย์ ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  5. อาจารย์ ดร.จีระศักดิ์  บางท่าไม้ 

 3. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 – 11.30 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

17 P 1 – 17 09.00-09.15 น. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Work shop เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 

ภูวิศร์ ขันต ี
สุภัท ชานนท์เมือง 
โกวิท  โกพล 
ธนพร เสาวรัฒนชัย 

18 P 1 – 18 09.15-09.30 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

กฤษฎา ศักดิ์คำดวง 
 

19 P 1 – 19 09.30-09.45 น. การวิเคราะห์กรอบอตัราอาจารยแ์พทย์ และสห
วิชาชีพ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
เพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลขนาด 450 เตียง 

นฤตย์ คุ้มยา 

20 P 1 – 20 09.45–10.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะงาน
และความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

เบญจมาศ อุสิมาศ 

21 P 1 – 21 10.00–10.15 น. ผลของการสร้างทักษะและภาพลกัษณ์ของวิชาชีพ
สัตวบาลแก่นักศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
จากสภาพปญัหาที่แท้จริงของเกษตรกร 

อำพล กล่อมปัญญา 

22 P 1 – 22 10.15–10.30 น. แนวทางการพัฒนาระบบการสอบก่อนการเรียน
ภาคปฏิบตัิการของรายวิชาสรรีวิทยา มหาวิทยาลยั
พะเยา 

ปภาอร  เขียวสมีา 
 

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

กชกร เพชรัตน ์

24 P 1 – 24 10.45-11.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ปีการศึกษา 
2559 

ณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรีัตน์  สุวรรณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ์ 

 2. อาจารย์ ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  5. อาจารย์ ดร.จีระศักดิ์  บางท่าไม้ 

 3. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 – 11.30 น.) 

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 
25 P 1 – 25 11.00-11.15 น. ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ

บริหารงบประมาณ 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

วิภาดา  มีแวว 
 

26 P 1 – 26 11.15-11.30 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการงาน
ฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนในอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าในประเทศไทย  
 

สวลี  ดีประเสริฐ 
อุสาห์  บุญบำรุง 
นิติกร   นันทวิโรจน์สริ ิ
ยมิษฐา   ดาวเด่น 
ฤดี วงษ์แก้ว 
สมจิตร  จันทร์ทัด 
กัญยาณี ทิพย์มณี  
โสภดิา  บุญเอนกทรัพย ์
 

27 P 1 - 27 11.00-11.15 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทรานสคริปต์ศิษย์
เก่า รุ่นเข้าศึกษา ปี พ.ศ. 2498 - 2522  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดวงตา  ใบโคกสูง 
รัตนา  ประสิทธิ์เขตกิจ
สุวรรณี  ขนขจ ึ
สุกัลยา  โพทอง 
พิมพ์ชนก  เพียรชอบธรรม 
สุวรรณี  ช่วยประคอง 
ทิพย์มาศ  บัวคำ 
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กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 11 

“ทองกวาววิชาการ’62  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

ระหว่างวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ  ห้องประชุมอินทนิน ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏเิวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. อ.ดร.จักริน  ชวชาติ 

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 

1 P 2 - 01 13.00-13.15 น. การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

เปรมวดี  โกมลตรี     

2 P2 - 02 13.15-13.30 น. การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษ
และสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ 

3 P 2 - 03 13.30-13.45 น. การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงานสอนของ
คณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มนัสชนก  ศรีธีระจิตต์ 
ผศ.ดร.เพชรสุนีย์  ท้ังเจริญกุล 
กริช  ศรีธีระจิตต์ 
Mr. Grid Sriteerajit 

4 P 2 - 04 13.45-14.00 น. การประยุกต์ใช้ QR code เพื่อตรวจสอบและรายงาน
สถานะการทำงานประจำวันของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิตติศักดิ์  นคร 
ธนศักดิ์ ภารสาร 
สุวรรณี ดัชนีย์ 
สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ 
อดิษฐ์  จิรเดชนันท์ 

5 P 2 - 05 14.00-14.15 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการด้วย 
QR code ร่วมกับ Google Drive Services 

อุษา มั่นยืนยง 
สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ 
ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 
 

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

สุรพล ฉลาดคิด 
 

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

สุภาพ นวลพลับ 
นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์ 
มานพ นวลพลับ 
ใจ สุวรรณขำ 
ภิเษก สุนสระบุตร 



 
การประชุมวิชาการวิจยัระดับชาติสำหรบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

“ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
 

19 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏเิวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. อ.ดร.จักริน  ชวชาติ 

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 
8 P 2 - 08 14.45-15.00 น. ชุดขดลวดวัดระดับความตั้งใจจดจอ่  

 

วรางคณา ราชชำรอง 
เพทาย หิรัญพันธุ์ 
ใจ สุวรรณขำ 
ภิเษก สุนสระบุตร 
ชัยภพ มีสุปรีดิ์ 

9 P 2 - 09 15.00-15.15 น. พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของการระบายอากาศ
และคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องวิจยัด้านการสกัด ณ 
ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ดวงกมล คำนวนกิจ 
ณัฐพร ชัยธีระสุเวท 
สุพจน์ พุทธวงค์ 
อภิญญา ลาญาติ 
จิรวัฒน์ จึงเจริญสุขยิ่ง 
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 

10 P 2 – 10 15.15-15.30 น. การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำเสียของ
ห้องปฏิบัติการน้ำเสียภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จิรายุ  ไพรินทร์ 
 
 

11 P 2 – 11 15.30-15.45 น. การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์ Furosemide   ในปัสสาวะของมนุษยด์้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

ธานี เทศศิริ 
 

12 P 2 – 12 15.45-16.00 น. องค์ประกอบทางเคมีและความเปน็พิษต่อ
เซลล์มะเร็งของยางชะมวง 

ชุติโชติ ปัทมดิลก 
จตุพล เหลี่ยงสกุล 
สุพจนา สิทธิกูล 
รุทธ์ สุทธิศรี 

13 P 2 – 13 16.00-16.15 น. ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดจากผงเมล็ด
แมงลักท่ีสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤตและตัวทำละลาย 

 

ศจี น้อยตั้ง 
วีระเดช สุขเอียด   
เรืองวิทย์ สว่างแก้ว   
ธนพร วิชัย  
ศรินทิพ สุกใส 

14 P 2 – 14 16.15-16.30 น. การใช้แป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
เป็นสารยึดเกาะในยาเม็ด 

ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ 
ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 
ผดุงขวัญ จิตโรภาส 

15 P 2 – 15 16.30-16.45 การสร้างและประยุกต์ใช้ Quick Response Code 
(QR Code) ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการ
ครุภณัฑ์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

สมบัติ ศรีวรรณงาม 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ห้องประชุมฝ้ายคำ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏเิวธ  วุฒสิารวัฒนา 

 3. อ.ดร.จักริน  ชวชาติ 

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

ลำดับ รหัสนำเสนอ เวลานำเสนอ เรื่อง ผู้นำเสนอ 
16 P 2 – 16 16.45-17.00 น. การพัฒนาผลิตภณัฑส์บู่เหลวล้างมือท่ีเตรียมเองเพื่อ

ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
 

วินัย  เสียงหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


