
ลำดับและรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที ่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

******************************************************************** 
งานบริหารสำนักงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนฤมล เกรียงเกษม  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ผู้ประสานงาน นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศักดิ์  เกิดโต  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์) ผู้ควบคุมดูแลการ

นำเสนอ 
นายมนตรี กาไสย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  อนุกูลธนากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  นางสาวดรณุี สายหยุด ฉิมพล ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวนภัทร  ศรีนิม่นวล 
 นายเจนต์ คันทะ (มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม)  นางไพรัตน์  พวงผกา 

          
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เร่ือง เวลา 

1 1. วิชชากร คูหาทอง นครสวรรค ์ การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 

10.00 – 10.30 

2 1. อนุชา พวงผกา 
2. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
3. วิสิฐ ธัญญะวัน 

กำแพงเพชร การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กำแพงเพชร (TimeKPRU) 

10.30 – 11.30 

* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



  

ลำดับและรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที่  26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

******************************************************************** 
งานห้องสมุด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐณิาภณัฑ์  นธิิยุวิทย์  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ผู้ประสานงาน นางกาญจนา จันทร์สิงห ์
 

อาจารย์ ดร.สุจริา อัมรักเลิศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
ผู้ควบคุมดูแลการ
นำเสนอ 

นายมนตรี กาไสย 

 นางสาวอัมรินทร์ บญุพลอย (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  นางสาวดรณุี สายหยุด ฉิมพล ี
 นายชาติ คนอยู่ตระกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวนภัทร  ศรีนิม่นวล 
 นายภูริพัศ  เหมือนทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  นางไพรัตน์  พวงผกา 

          
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เร่ือง เวลา 

1 1. ธนัญญา วงศ์สมศักดิ ์
2. ปรีชา วรรณเลิศ 

ลำปาง การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานกุรมมหาวิทยาลัย 13.00 – 13.30 

2 1. รมย์นลิน แตงนวลจันทร ์
2. ปารวี เรืองจุติโพธ์ิพาน 

นครสวรรค ์ แนวทางการพัฒนากระบวนการคดัสื่อโสตทัศน์ออก 13.30 – 14.00 

3 1. นภา  มิ่งนัน อุตรดิตถ ์ การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอา่นของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์

14.00 – 14.30 

* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



  

ลำดับและรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที่  26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

******************************************************************** 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) ผู้ประสานงาน นางสาวสรลัชนา น้ำเงินสกณุ ี
 

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่) 
ผู้ควบคุมดูแลการ
นำเสนอ 

นายมนตรี กาไสย 

 อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์)  นางสาวดรณุี สายหยุด ฉิมพล ี
 อาจารย์ ดร.พิสุทธ์ิ  ศรีจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์) พิธีกรดำเนินรายการ นางสาวพิมประภัส  เหมือนพลอย 
 อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย (มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร)  นางสาววรินรดา  เวชกร 

    
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เร่ือง เวลา 

1 1. สุมนฒ์  จิรพัฒนพร นครสวรรค ์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสตูรการเข้าใจดิจิทลั (สําหรบัพลเมอืงไทย) 14.30 – 15.00 
2 1. สุวิศาล ทับแสง นครสวรรค ์ การพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 15.00 – 15.30 
3 1. พีระ กอบแก้ว 

2. ประสิทธ์ิ มณีวรรณ 
3. พงษ์เทพ มาลัย 
4. สุชาติ ปัญญาญะ 

เชียงราย การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 15.30 – 16.00 

4 1. ชาติ คนอยู่ตระกลู 
2. กฤษฎา วงค์ใย 
3. ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล 
4. ชัชพล ตันต้าว 

เชียงราย พัฒนาระบบบริหารจดัการการเรยีนการสอนออนไลน ์ 16.00 – 16.30 

* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


