
 
 

 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ห้องนำเสนอ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

(2) คุณเรวัต รัตนกาญจน์   (ประธานคณะกรรมการ ปขมท. แห่งประเทศไทย) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
    หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(3) คุณปัทมา จักษุรัตน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
    ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ปขมท. 

 

ลำดับ เวลานำเสนอ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

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

จุฬาลักษณ ์พรหมแสง 
2 13.15 น. – 13.30 น. P-HS-02 การพัฒนาระบบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
นครพนม 

ปรียาภรณ์ ตะวะนะ 
3 13.30 น. – 13.45 น. P-HS-03 การศึกษาความพร้อมและความต้องการในการจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียน หลังสถานการณ์การระบาด 
โรคโควิด-19 รายวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา  
ปีการศึกษา 2565 

ภิญโญ โพธิ์ถาวร 
4 13.45 น. – 14.00 น. P-HS-04 ความต้องการในการพัฒนาผลงานวิชาการของสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ 
นันทิพย ์อินต๊ะมี 

ล ำดบักำรน ำเสนอผลงำนวิจยัแบบโปสเตอร ์

(Poster Presentation) 

 



ลำดับ เวลานำเสนอ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

5 14.00 น. – 14.15 น. P-HS-05 การยกระดับสมรรถนะการทำงานโดยใช้คู่มือออนไลน์  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิดคำถามที่พบบ่อยจากการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

วิไลลักษณ ์หรรษา และคณะ 
6 14.15 น. – 14.30 น. P-HS-06 การประเมินผลการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

ณิชา พันธุ์ควณิชย์ และคณะ 
 14.30 น. – 14.45 น.  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 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

อัชฌาวดี จันชุลี 
9 15.15 น. – 15.30 น. P-HS-09 การวิเคราะห์เครื่องมือ LMS (Moodle) เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ 
หทัยพันธน์ ชูชื่น 

10 15.30 น. – 15.45 น. P-HS-10 การศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ดีของนักวิจัยที่มี
คุณภาพ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ธิดากานต ์ชาติโสภณ 
11 15.45 น. – 16.00 น. P-HS-11 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

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

การให้บริการงานทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 

ศรีนวล ศรีไชยลา 



ลำดับ เวลานำเสนอ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

13 16.15 น. – 16.30 น. P-HS-13 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดงานกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้าน
เชียงเกมส์” 

กาญจนา มูลอาจ และคณะ 
 
 
  



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห้องนำเสนอ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(2) คุณนิคม หล้าอินเชื้อ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    (ประธานกรรมการเครือข่ายฯ) 
(3) คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ลำดับ เวลานำเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

1 13.00 น. – 13.15 น. P-SC-01 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมุนไพรในสวนสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากใช้คนสู่ระบบ
อัจฉริยะ 

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 การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันภาษาเพ่ือให้ข้อมูล 

และประสานงานระดับรายวิชา กรณีศึกษา สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โชคติกุล แก้วกงพาน 



ลำดับ เวลานำเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

6 14.15 น. – 14.30 น. P-SC-06 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์ 
 14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
7 14.45 น. – 15.00 น. P-SC-07 การสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยเทคนิค

วิเคราะห์วีดีโออัตราเร็วสูงด้วยโปรแกรม tracker  
โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางในยุควิถีใหม่ 

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

ต้นทุนการผลิต 
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 อุปกรณ์สำหรับวัดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรูปทรง

เรขาคณิตแบบแผ่นบางด้วยอาดุยโน่ 
นุชนาฎ สุชาติพงศ์ และคณะ 

11 15.45 น. – 16.00 น. P-SC-11 การศึกษาประสิทธิภาพการแตกหน่อของกล้วยน้ำว้า 
พันธุ์มะลิอ่องด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบอาหารแข็ง 
อาหารเหลว และระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว 

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

(EPMA) สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของโซเดียม 
โศภิต พุ่มพวง 

13 16.15 น. – 16.30 น. P-SC-13 การพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กุลางกูร พัฒนเมธาดา 
 



กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ห้องนำเสนอ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

(2) ผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(3) ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต   พยาบาลชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ลำดับ เวลานำเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

1 13.00 น. – 13.15 น. P-PH-01 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเฉพาะจุดปวด 
กับการแช่น้ำเย็นต่อเนื่องหลังการแข่งขันที่มีต่ออาการปวด
กล้ามเนื้อนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

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 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรียมสไลด์ถาวรจากระยะ
ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในโฮสต์กึ่งกลางหอย 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 การศึกษาผลของระดับความเค็มที่ความหนาแน่น 2 ระดับ

ต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในน้ำทะเลสังเคราะห์ 
ภัทรานุช แสงเสน 

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

วิรัช จั่นหนู และคณะ 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห้องนำเสนอ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(2) คุณนิคม หล้าอินเชื้อ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    (ประธานกรรมการเครือข่ายฯ) 
(3) คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ลำดับ เวลานำเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

14 09.00 น. – 09.15 น. P-SC-14 การศึกษาแนวทางการจัดการสารเคมีแบบบูรณาการ : 
กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สุภาพรรณ ศฤงฆาร และคณะ 
15 09.15 น. – 09.30 น. P-SC-15 แนวทางการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ: กรณีศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จันทรา ดีมาก และคณะ 
16 09.30 น. – 09.45 น. P-SC-16 การพัฒนาวิธีทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

ทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสีย 
อังคณา ยาบา 

17 09.45 น. – 10.00 น. P-SC-17 การบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ
ชีวนิรภัย ระดับ 2 กรณีศึกษา  
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุพจนา สิทธิกูล 

 
 
 



ลำดับ เวลานำเสนอ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นิพนธ์ 

19 10.15 น. – 10.30 น. P-SC-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมผงจากแป้งข้าว กข43 
ปฐมพงศ ์สมัครการ 

20 10.30 น. – 10.45 น. P-SC-20 การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พาริณ ีโลมาอินทร์ 
 
 


