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จัดโดย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ร่วมกับท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท.
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1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันพัฒนางานประจ า ท าวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์การ โดยสถาบันมีการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยในการพัฒนางานประจ าและวิจัย และพัฒนาบุคลากรของสถาบันด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการท าผลงานทางวิชาการทั้งที่เป็นงานพัฒนางานประจ าหรือการวิจัยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรของสถาบันสามารถผลิตผลงานทางวิชาการจนน าไปสู่การพัฒนางานประจ าได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพในการท าผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจ าและวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ เข้าร่วมมหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าผลงานทางวิชาการร่วมกับบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั่วประเทศ สถาบันเห็นว่า ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้ด าเนินการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนา
งานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนางาน 
ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในองค์กรเพ่ิมมากขึ้น จึงได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด
มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากร
สายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุน
ของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีเ วทีในการน าเสนอ
ผลงานการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของตนเองสู่สาธารณชน 
 2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมมีแรงจูงใจ
ในการผลิตผลการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มากขึ้น 
 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีเวทีในการน าเสนอผลการพัฒนา
งานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 3.3 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการวิจัยผลการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และสามารถน าไปพัฒนางานในอนาคตได้  
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4. วัน และสถานที่จัดงาน 
 วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 ห้องประชุมจีระ บุญมาก ห้อง 601, 701, 702 และโถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
5. ผู้เข้าร่วมมหกรรม จ านวน 400 คน ประกอบด้วย 
 5.1 บุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  
 5.2 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 5.3 คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 5.4 ผู้สนใจทั่วไป 
 
6. การสมัครและค่าลงทะเบียน 
 6.1 การสมัครเข้าร่วมมหกรรม 
  6.1.1 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th/th/ 
  6.1.2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมหกรรม 
   (1) นางสาวศิริพร อุหมัด  โทร. 0 2727 3611 หรือ  08 2790 1943 
   (2) นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว  โทร. 02 727 3027 หรือ  08 2790 1943 
   (3) นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ โทร. 08 6068 8688 
   (4) LINE: @445pbsjc 
   (5) อีเมล: nhesse4-info@nida.ac.th 
  6.1.3 ก าหนดการรับสมัคร 
   (1) เข้าร่วมประชุมพร้อมน าเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-10 พฤศจิกายน 2562 
   (2) เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน 2562 
 6.2 ค่าลงทะเบียน 
  6.2.1 ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird Rate) คือ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562 
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,700.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมมหกรรมล่วงหน้า (Early Bird) ทั้ง
ที่น าเสนอผลงานและไม่น าเสนอผลงาน จะต้องช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากพ้นก าหนดดังกล่าว 
ผู้สมัครเข้าร่วมมหกรรมพร้อมน าเสนอผลงานตามข้อ 6.1.3 (1) และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงานตามข้อ 
6.1.3 (2) จะต้องช าระค่าลงทะเบียนในอัตราค่าลงทะเบียนปกติ (Normal Rate) ตามข้อ 6.2.2 
  6.2.2 ค่าลงทะเบียนปกติ (Normal Rate) คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-10 พฤศจิกายน 2562 อัตรา
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมพร้อมน าเสนอผลงานตามข้อ 6.1.3 (1) 
จะต้องช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงานตาม      ข้อ 
6.1.3 (2) จะต้องช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 

http://nhesse4.nida.ac.th/th/?fbclid=IwAR2bte9DJZHZPlY7yOLbDVp-G_jsaRy5GlnJURlfWJtdrgKhhu7DtmoDokI
mailto:nhesse-info@nida.ac.th
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 6.3 วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 
  โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่บัญชี    
944-3-00149-1 ชื่อบัญชี  “สพบ. R2R ปี 2562” และจัดส่งหลักฐานการโอนเงินมายังสถาบันทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
ดังนี้ 
  6.3.1 LINE: @445pbsjc  
  6.3.2 อีเมล: nhesse4-info@nida.ac.th 
  6.3.3 โทรสาร 0 2375 8890 
 
7. รูปแบบการจัดมหกรรม 
 7.1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยผู้
ได้รับรางวัลดีเด่น ปขมท. 
 7.3 การน าเสนอผลงานด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ประเภท คือ การ
น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจ า กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม 
  การน าเสนอผลงานทั้ง 2 ประเภท จะเป็นการประกวดและมีรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวด 
 
8. การน าเสนอผลงาน 
 8.1 เงื่อนไขการน าเสนอ 
  8.1.1 จะต้องเป็นผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในผลงานนั้น  

8.1.2 บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้น าเสนอผลงาน 
8.1.3 ต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ 

  8.1.4 หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการคัดลอกผลงานทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน ผู้น าเสนอต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการกระท านั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวทุกกรณี 
  8.1.5 ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน  ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานจะต้อง
รับผิดชอบในการยืนยันผลงานที่ส่งประกวดของตนเองทุกกรณี 
  8.1.6 กรณีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือเผยแพร่ใน Proceedings แล้วแต่ไม่เคยได้รับรางวัล
จากการประกวดที่ใดมาก่อน สามารถส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดได้  โดยจัดส่งบทความฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เข้าร่วม
ประกวดได้ 
 8.2 รูปแบบการน าเสนอ 
  8.2.1 การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
   (1) น าเสนอด้วยโปรแกรมน าเสนอ Microsoft PowerPoint 
   (2) จัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหาตามแบบที่ก าหนด) ให้ผู้ประสานงานที่ อี เมล:        
nhesse4-paper@nida.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  
 
 

mailto:nhesse-info@nida.ac.th
mailto:nhesse-paper@nida.ac.th
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   (3) ระยะเวลาในการน าเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที) 
   (4) จัดส่งไฟล์น าเสนอ Microsoft PowerPoint และไฟล์ Poster ให้ผู้ประสานงานที่อีเมล: 
nhesse4-paper@nida.ac.th ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
  8.2.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
   (1) จัดท าเป็นโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. และยาว 100 ซม. จ านวน 1 แผ่น 
   (2) จัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์  (เนื้อหาตามแบบที่ก าหนด) ให้ผู้ประสานงานที่ อี เมล:        
nhesse4-paper@nida.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
   (3) ก าหนดการติดโปสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. 
 8.3 ผู้สมัครเข้าร่วมมหกรรมที่ช าระค่าลงทะเบียน โดยได้จัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมน าเสนอทุกท่าน 
 
9. รางวัลการประกวดผลงาน 
 9.1 รางวัลการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจ า 
กลุ่มท่ี 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มจะมีรางวัล ดังนี้ 
  9.1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท 
  9.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 4,000 บาท 
  9.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท 
 9.2 รางวัลการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การพัฒนางาน
ประจ า กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มท่ี 4 นวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มจะมีรางวัล ดังนี้ 
  9.1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท 
  9.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท 
  9.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท 
 
10. ที่ปรึกษาโครงการ 
 10.1  ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  อธิการบดี 
 10.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 10.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 10.4 รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 11.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 11.2 คณะกรรมการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 
 
 
 

mailto:nhesse-paper@nida.ac.th
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12. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 12.1 จ านวนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันที่น าเสนอในมหกรรม 
  (เป้าหมาย คือ 12 ผลงาน) 
 12.2 จ านวนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่น าเสนอในมหกรรม 
  (เป้าหมาย คือ 50 ผลงาน) 
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ก าหนดการ 
มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 
หัวข้อ "พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน” 

“Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability” 
วันพฤหัสบดีที่ 12-วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 
 08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน 
 08.45-09.30 น.  พิธีเปิด 
  กล่าวต้อนรับ โดย คุณคมกริช ชนะศรี  ประธาน ปขมท.  
  กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทรสม  ประธานกรรมการจัดงาน 
  กล่าวเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  อธิการบดี 
 09.30-10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน”  
  โดย ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 10.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์  ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ ากัด 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-17.30 น. (1) เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
    ณ โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี 
  (2) แบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
   กลุ่ม 1 การพัฒนางานประจ า 
     ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
   กลุ่ม 2 งานวิจัย 
     ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
   กลุ่ม 3-4 สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
     ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 
 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30-10.00 น. (1) เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
    ณ โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี 
  (2) น าเสนอผลงาน (ต่อ) 
   แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
     กลุ่ม 1 การพัฒนางานประจ า (ต่อ)   
     ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
   แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) (รวมทุกประเภท) 
     ณ โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
 10.15-12.00 น.  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์” 
  โดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer,  
  SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.45 น. เสวนา เรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนางานประจ า”  
  โดย  คุณธีรีสา  มัทวพันธุ์  
   รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
   อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล 

   อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ด าเนินการเสวนาโดย นางนพวัลย์ สมไกรสีห์ 
 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
 15.00-16.30 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานระดับชาติ 
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  อธิการบดี 
  พิธีปิดและมอบธงให้กับเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป 
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ  อธิการบดี 
    และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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องค์ปาฐก 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษา 

• Ph.D. in Marketing Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 
• MBA ด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
• เภสัชศาสตรบันทิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทสัมภาษณ์/ปาฐกถา/บรรยายพิเศษ (บางส่วน) 
Interview 19 Feb 2016 ประเทศไทย 4.0 
Speaker 1 Dec 2015 “นวัตกรรม น าการค้าไทยสู่ความยั่งยืน” 
Speaker 21 Sep 2015 “Building Competitive Enterprises” 
Interview 12 Nov 2014 กับดักการศึกษาไทย 
Speaker 22 Mar 2014 “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ อุดมศึกษาไทยป่วน” 
Speaker 18 Sep 2012 คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ” 
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วิทยากร 
คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ 
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาโท บริหารการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 

รางวัลที่ได้รับ 
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านธุรกิจขนาดกลางประจ าปี 2554 จาก
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า (ส านักงาน 
กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา 
- รางวัล  RED DOT DESIGN AWARD WINNER, 
2008-2019 จากประเทศเยอรมนี จ านวน 13 รางวัล 
- รางวัล GERMAN DESIGN AWARD 2010 – 2020 
จาก GERMAN DESIGN COUNCIL กระทรวง
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีรัฐบาลเยอรมัน จ านวน 19 
รางวัล  
- รางวัล G-MARK 2008 – 2019 จากประเทศญ่ีปุ่น 
จ านวน 16 รางวัล 
- รางวัล GOOD DESIGN AWARD 2013-2019, 
Chicago USAจ านวน 7 รางวัล 

ประวัติการท างาน 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาธรูม ดีไซน์ไ์อ-สปา จ ากัด  
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า  
- รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
- กรรมการร่างมาตรฐานแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มอก. 9999) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

วิทยากร 
คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม 

Chief Digital Officer, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล ที่ยึดหลัก
ผู้ ใช้ เป็น ศูนย์กลาง (Human-centric Design) ด้วย
การผสมผสานแนวคิ ด เ ชิ ง สร้ า งส รรค์  ( Design 
Thinking) เข้ากับ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก อย่างเช่น 
Mobile Computing, IoT, Data Science และ AI  
 
คุณอภิรัตน์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย
เดอโปล เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลัง จบการศึกษา 
คุณอภิรัตน์ ท างานในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีใน
ประเทศอเมริกา เป็นเวลามากกว่า 12 ปี หลังจากนั้นได้กลับมา
ยังประเทศไทยเพื่อร่วมงานกับบริษัท ธอมสัน รอยเตอร์ส 
(Thompson Reuters)  ไอบีเอ็ม ไทยแลนด์ (IBM Thailand) 
ในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสถาปนิกด้านไอทีอาวุโส 
และ Principal Visionary Architect ที่ KASIKORN Business-
Technology Group ที่เป็นบริษัทด้านนวัตกรรม Fintech ของ 
KBank  
  

ปัจจุบันคุณอภิรัตน์ ด ารงต าแหน่ง Chief Digital Officer ของบริษัท SCG Cement-Building Materials ดูแล งาน
ด้าน Digital Transformation เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันได้ในยุค Disruption และสร้างสรรค์
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆด้วยนวัตกรรมด้านดิจิทัล 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

วิทยากร 
คุณธีรีสา  มัทวพันธุ์ 

รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theresa has been in top management 

positions in both public and private sectors for more 

than 20 years. Her extensive background on technical 

and managerial skills has led her to many important 
roles and achievements. She focuses her work in 
building up Innovative Leadership and Innovative 

Organization Development, having been part of both 
Startups-type and large conglomerates. Her 

background is in Startups eco-system, Strategic 
management and Operations. 

 

Senior management with 20 years experience in 

Online Business & Service, E-commerce, Startups & 
Innovation, Business Strategy, General Management 
of Company, and Business Administration including 
both front and back-office management, especially 
competent in International Business management. 
Strong Business Development and Strategy, with 

consulting experience. Had worked in both 
Government (public) organizations and Private 

sector.   
 

 Most experienced sectors – E-commerce, IT, 
Internet, Online, Telecom, Digital, Gaming, Science 

Park  
 

 Experienced fields – Strategic Management, 
International business, Technology and Business 

Development, Customer Support, and CSR 

Education:  

- 1998 Master’s degree In Electrical Engineering (Major: Communications), The George Washington University, Washington, D.C., 

USA.  GPA. 4.00 First Honor  

- 2001 Mini- Master of Business Administration, Kasetsart University, Thailand  

- 1996 Bachelor’s degree in Electrical Engineering, The George Washington University, Washington, D.C., USA. GPA 3.80, Dean’s List. 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

วิทยากร 
อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล 

อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล 
จบปริญญาโทและปริญญาเอก 

จากมหาวิทยาลัยโตเกียว 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร  
(Doctor of Philosophy in the field 

of Information Science and 
Technology,  

The University of Tokyo)  
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน 

Information Security Management 
– Economics of Information 

Security  
 

ทางด้านประสบการณ์ท างาน อาจารย์ ดร.บงกช เคยท างานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านไอที ( IT Governance) โดย
เน้นในส่วนของนโยบายและแนวทางจัดการด้านความปลอดภัยของระบบไอที (Information security) ในบริษัท
ญี่ปุ่น และเคยเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ รวมทั้งเคยร่วมในทีมปรับปรุงกระบวนการท างานและการพัฒนาซอฟแวร์

ให้กับ บริษัทชั้นน าในอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่นอีกด้วย  
 

ปัจจบุัน อาจารย์ ดร.บงกชเป็นอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และ นวัตกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

และ บริหารที่น าไปสู่การตระหนักรู้และเท่าทันในเรื่องเทคโนโลยีของบุคลากร 



       สู จิ บั ต ร    P a g e  | 14 

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 1 การพัฒนางานประจ า (Oral Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562    

สถานที่น าเสนอ: ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง: นายกิตตินันท์  จงอารี  และนางสาววริษา  กัณหรัตนชัย  
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 13.00-13.15 น. นางสาว มนัสศิริ  นุตยกุล การบริหารจัดการโครงการด้วยกระดาษใบเดียว  
เพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

2 13.15-13.30 น. นางสาว นารีจุติ  ศรีแสงฉาย 
นาง ษมาภรณ์  อินช านาญ 

ระบบจัดการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 13.30-13.45 น. นาย ขวัญชัย  อ่อนเรือง  ผลลัพธ์จากการใช้โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
งานด้านการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอดทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 13.45-14.00 น. นางสาว มลทิพย์  แสนคนึง การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักนวัตกรรม
ของคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

5 14.00-14.15 น. นาย นิคม  สุวรรณปักษ์ การปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา การจัดท า
แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างด้วย
เครื่องมือ ECRS (Eliminate Combine Rearrange 
& Simplify) 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
6 14.15-14.30 น. นาง สายสัมพันธ์  คีรีรัตน์ การใช้แนวคิดลีนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจ

รูปแบบวิทยานิพนธ์จากระบบ e-Thesis ของ
บรรณารักษ ์ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7 14.30-14.45 น. นางสาว วีรยา  ไพศาล ระบบบริหารจัดการบ ารุงรักษาและสอบเทียบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 14.45-15.00 น. นางสาว วรัญญา  ศศิวงศ์ภักดี ระบบบริหารยาวิจัยคงคลังแบบอัตโนมัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9 15.00-15.15 น. นางสาว พรรณสุกิตต์  ทาทอง การพัฒนาระบบติดตามเพ่ือการจัดการโครงการฝึก

ภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต 
วิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 15.15-15.30 น. นางสาว สรัญญา  จารุมณ ี การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิดลีน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

11 15.30-15.45 น. นางสาว พวงทอง  ทองปาน การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของวิชาโครงงาน
วิศวกรรมทางไฟฟ้า ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 15.45-16.00 น. นางสาว วิมล  ชูเกียรต ิ การปรับปรุงกระบวนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย หลักสูตรภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

13 16.00-16.15 น. นาย อ านวย  ทีจันทึก การประยุกต์ใช้ ThingSpeak ส าหรับตรวจสอบ 
การท างานของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14 16.15-16.30 น. นาย สุมนฒ์  จิรพัฒนพร การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงส่วนขยายบนสมาร์ท
โฟนกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
15 16.30-16.45 น. นางสาว แคทธารียา บินฮายีอาลี การปรับปรุงกระบวนการจัดจ้างบริษัททัวร์ โดยวิธี

คัดเลือก กรณีจัดจ้างทัวร์ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
ขึ้นไปด้วยเครื่องมือ ECRS  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 2 งานวิจัย (Oral Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562   

สถานที่น าเสนอ: ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  อาจารย์ ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา โห้ล ายอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง: นางสาววฤษสพร  วิริยะประสาท และนายนนทวัตร  ผาติเสนะ 
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 13.00-13.15 น. นางสาว จารุณี  อินต๊ะสอน ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่ง 
ผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของ 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2 13.15-13.30 น. นางสาว พัชรี  เกตุนิล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

3 13.30-13.45 น. นาง ฉัตรชนก  ตันจตุรงค์ การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาโควตา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

4 13.45-14.00 น. นาย อติกานต์  ม่วงเงิน การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานระบบตู้รับคืน
หนังสืออัตโนมัติ ส านักบรรณสารการพัฒนา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
5 14.00-14.15 น. นาง ศิริมา  แสงมนุษย์ การประยุกต์ใช้แนวคิดลีน (Lean) ในการปรับปรุง

กระบวนงานการจัด การค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6 14.15-14.30 น. นาย เอกพงษ์  สิทธิพงษ์ Google Analytic : คุณภาพเว็บไซต์คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, NIDA 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7 14.30-14.45 น. นาง กนกวรรณ  จันทร การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดท าข้อมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ 
ECRS+IT   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

8 14.45-15.00 น. นาย ปรเมศวร์  จิตรมาตร การปรับปรุงกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากร
ในระบบ HRIS 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

9 15.00-15.15 น. นาย เอกราช  แก้วเขียว การศึกษาภาคการศึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

10 15.15-15.30 น. นาย สันติ  เส็นหมาน การท าวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

11 15.30-15.45 น. นางสาว อินทรียา  สุทธิวานิช 3D LASER SCANNING IN THE RENOVATION 
AND PRESERVATION OF HISTORIC TEMPLE 
ARCHITECTURE, THAILAND  
การกราดภาพด้วยเลเซอร์แบบสามมิติเพ่ือการ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณของ
อุโบสถประเทศไทย 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
12 15.45-16.00 น. นางสาว อัญญา  นิ่มสุข การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในด้วย
แนวคิดลีน ของกองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 3-4 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Oral Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562   

สถานที่น าเสนอ: ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จนิดา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สถาพร ทองวิค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง: นางสาวธันย์ชนก  จันทร์รุ่งเรือง  และนายทรงศักดิ ์รักพ่วง 
กลุ่ม 3 สิ่งประดิษฐ์      
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 13.00-13.15 น. นาย ศุภกร กตาธิการกุล ชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระท าต่อตัวน ากระแส มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 13.15-13.30 น. นาย ยุทธชัย  เรืองรัตน ์ เครื่องมือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้ง

ส าหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 13.30-13.45 น. นาย มารุต  พวงสุดรัก 
นาย พินิจนันท์  รุทธนานุรักษ์ 

การสร้างชุดสาธิตการทดสอบแผ่นดินไหวอย่างง่าย
เพ่ือใช้ในการพัฒนาการอบรมทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

4 13.45-14.00 น. นาย ประพล  จาระตะคุ การหาพิกัดต าแหน่งภายในอาคารโดยใช้ Beacons 
และไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

กลุ่ม 4 นวัตกรรม    

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
1 14.00-14.15 น. นาย วสันต์  แสงอินทร์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ าเพ่ือการขยายพันธุ์ 

เอ้ืองสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2 14.15-14.30 น. นาง นงนุช แย้มวงศ์ 
นาย ภิรมย์ ทองสิบวงษ์ 
นาย ธีรพล  สุขชาติ 

เสื้อแจ็คเก็ตใส่ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 14.30-14.45 น. นางสาว ผุสดี มุหะหมัด 
นางสาว โสรยา สิงสาโร 

"OR_LIMS" ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 14.45-15.00 น. นาย สงัด  ของโพธิ์ 
นางสาว จรรยา อยู่ยงค์ 
นางสาว วาสนา ทาประเสิรฐ 

อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงใส่การใส่เผือกและท าหัตถการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 1 การพัฒนางานประจ า (Oral Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562   

สถานที่น าเสนอ: ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง: นายกิตตินันท์  จงอารี  และนางสาววริษา  กัณหรัตนชัย  
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 08.45-09.00 น. นางสาว วรชา  สิงห์สวุรรณ การใช้โปรแกรม Excel ในการบริหารจัดการยอดคง
คลังสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 09.00-09.15 น. นาย สุชาติ  ฤกษ์โอรส การปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลดการรอคอยในงาน 
การประเมินคุณค่า การท าลาย การจัดเก็บ และ 
การส่งมอบเอกสารส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ด้วย TOC (Theory of Constrains) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3 09.15-09.30 น. นาย วิโรจน์  รักเกียรติสกุล พัฒนาวิธีการตรวจหาการปนเปื้อนเนื้อวัวในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ประเภทโปรตีนจากสัตว์โดยเทคนิค 
Real-time PCR  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 09.30-09.45 น. นาง ธัญวรัตม์  โสภาวัง "การประชุมออนไลน์" จุดเริ่มต้นของการหยุดสร้าง
ขยะและลดการใช้พลังงาน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 09.45-10.00 น. นางสาว กอบแก้ว  บุญกลาง การพัฒนางานประจ าของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
6 10.00-10.15 น. นางสาว ลานนา  หมื่นจันทร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 10.15-10.30 น. นางสาว ศุภิสรา  สอนแสนสุข การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรหัสนิรนามต่ออัตรา 
การตอบแบบประเมินการสอนออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 1 การพัฒนางานประจ า (Poster Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562   

สถานที่น าเสนอ: โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์   นักวิชาการอิสระ 

เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม นางสาวภัทริน วรเศรษฐมงคล  และนางสาวกนกวรรณ  ยิ่งยงกิจมงคล 
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 08.30-08.40 น. นางสาว มาณี  แก้วชนิด กระบวนการปรับปรุงวิธีการเตรียมตัวอย่างแมลงหวี่ 
เพ่ือการศึกษารายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2 08.40-08.50 น. นาง นงเยาว์  เฉพาะธรรม คุณภาพการให้บริการของงานเลขานุการคณบดี  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 08.50-09.00 น. นายสุวัฒน์ อัครบวร ระบบส ารวจการจัดสอบแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4 09.00-09.10 น. นาง ดารณ ี ค าสวัสดิ์ ระบบการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ

ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 09.10-09.20 น. นาง ญดา  สืบเพ็ง 
นางสาว ธนิตา  มุ่งหมาย 
นางสาว อัมพร  บุญบุตร 

สารบรรณยุค Digital มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 09.20-09.30 น. นาย ราชศักดิ์  วิโรจน ์ การเสริมศักยภาพการบริการงานเทคโนโลยี
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 09.30-09.40 น. นาย พิริยะ  ฉายศุภกุล พัฒนากระบวนการจัดเตรียมประชุมขอรับทุน
พนักงานสายวิชาการ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
8 09.40-09.50 น. นางสาว วาสนา  ณ ภูเขียว ส่งเอกสารแจ้งรหัสโครงการบริการวิชาการให้

ภาควิชา/หน่วยงาน โดยระบบเอกสาร อิเลคทรอนิค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 09.50-10.00 น. นาง อรสา  เอ่ียมสะอาด เส้นทางการช าระค่าปรับทุนของแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 10.00-10.10 น. นาย จักรกฤษณ์  ช านาญกิจ นวัตกรรมการบริหารจัดการประชุมกับนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11 10.10-10.20 น. นางสาว พิทยาภรณ์  พิบูลย์ 
นางสาว พัชรินทร์ ธรรมสุวรรณ์ 

อนุสารข้อมูลพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2562-2563  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 10.20-10.30 น. นางสาว ชนิตา  สมสุวรรณ 
นางสาว จุฑามาศ  เหล่าทับ 

โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 10.30-10.40 น. นางสาว ธันนี   พุ่มอยู่ 
นางสาว สุพิชชา  สุวรรณเตมีย์ 

การศึกษาพฤติกรรมการนั่งท างานที่มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาวะของบุคลากรสายปฎิบัติการส่วนกลาง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 10.40-10.50 น. นาย อนุวัทย์   เรืองจันทร์ การออกแบบระบบนิเวศมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ส านักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 10.50-11.00 น. นาง สุภาพร  เรืองจันทร์ การพัฒนากระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 11.00-11.10 น. นางสาว สาวิตรี  วงษ์นุ่น 
นางสาว ภัทรา  สหะวิริยะ 

ระบบจัดท าค าขอและติดตามโครงการงบประมาณ 
เงินรายได้ กรณีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

17 11.10-11.20 น. นาย สมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการท าบัตร
สมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
18 11.20-11.30 น. นางสาว หทัยกานต์  วงศ์สวัสดิ์ การปรับปรุงกระบวนการจัดการวารสารวิชาการ

ภาษาไทยฉบับล่วงเวลาโดยใช้แนวคิดลีน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

19 11.30-11.40 น. นางสาว ศศินันท์  บัญลือสิงห์ การลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้วยหลักการ Zero Defect คณะสถิติ
ประยุกต์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

20 11.40-11.50 น. นางสาว ดุษฎี  กองเพ่ิมพูล การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

21 11.50-12.00 น. นางสาววฤษสพร วิริยะประสาท การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ด้วยแนวคิด ECRS 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

22 12.00-12.10 น. นางสาว ณัฐชา  แซงวงศ ์ การปรับปรุงกระบวนการจัดท าค าของบประมาณ
แผ่นดินของสถาบัน ผ่านระบบงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และระบบฐานข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
(BB EvMIS) ของส านักงบประมาณ ด้วยเครื่องมือ 
ECRS 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

23 12.10-12.20 น. นางสาว ศนิตา  สร้อยแสง การเพ่ิมประสิทธิภาพงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
(หนังสือ) โดยการประยุกต์ใช้ Lean ของส านักบรรณ
สารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 2 งานวิจัย (Poster Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562   

สถานที่น าเสนอ: โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  อาจารย์ ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา โห้ล ายอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม นางสาววฤษสพร  วิริยะประสาท และนายนนทวัตร  ผาติเสนะ 
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 08.30-08.40 น. นาย อนุชาติ  ศรีจันบาล Ultrastructural Characteristics of Dental Hard 
Tissues Associated with Osteogenesis 
Imperfecta 
ลักษณะทางจุลภาคของเนื้อเยื่อแข็งของฟันที่
เกี่ยวกับโรคกระดูกเปราะพันธุกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 08.40-08.50 น. นาง สายสัมพันธ์  คีรีรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรส านักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3 08.50-09.00 น. นาง อัจฉรี  จันทมูล ภูมิปัญญาการผลิตกระติบข้าวในกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท 
บ้านกุดบอด ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 09.00-09.10 น. นาง นิ่มนวล  จันทรุญ การพัฒนาโครงสร้างเนื้อผ้าเพ่ือลดความยับ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
5 09.10-09.20 น. นางสาว รัตตรินทร์  เรืองแจ่ม 

นาย วงศกร  จ้อยศรี 
การปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ โดยใช้หลักการของ ECRSit 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6 09.20-09.30 น. นางสาว ดารินทร์  สุขแก้ว การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสาย
สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยน า
แนวคิดลีน และหลักการของ ECRSit มาประยุกต์ใช้ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7 09.30-09.40 น. นาง รัชนีภรณ์  ณ ถลาง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการเกิดภาวะ 
เมตาบอลิกซินโดรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

8 09.40-09.50 น. นาง สิรินดา  บุญภูม ิ การวิเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูลสากล 
Scopus ระหว่างปี 2015-2018 ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 09.50-10.00 น. นายบุญศิริ บุญยก ระบบจัดการเอกสารค าสั่ง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10 10.00-10.10 น. นาง อาภรทิพย์  สมบัติบริบูรณ์ 

นางสาว นันท์นิชา  ธาระเวช 
ทิศทางการจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 10.10-10.20 น. นางสาว สมศรี  ผลพานิชเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะ
บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

12 10.20-10.30 น. นาย ทศพล  จูมั่น ความต้องการของนิสิต คณะนิติศาสตร์ ต่อ ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

ก าหนดการน าเสนอผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 

กลุ่ม 3 สิ่งประดิษฐ์ (Poster Presentation) 
วันที่และเวลาน าเสนอ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562   

สถานที่น าเสนอ: โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี  
กรรมการตัดสินประจ ากลุ่ม: ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จนิดา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สถาพร ทองวิค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม นางสาวธันย์ชนก  จันทร์รุ่งเรือง  และนายทรงศักดิ ์รักพ่วง 
ล าดับ เวลา ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1 08.30-08.40 น. นาย สุเจนต์   พรหมเหมือน เครือ่งวัดสภาพอากาศพ้ืนฐานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 08.40-08.50 น. นางสาว อรไท   สวัสดิชัยกุล คริสปิก้า : เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบ 

คาราเมล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

คณะกรรมการจัดงาน 
 

คณะกรรมการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 

  1. อธิการบดี   ที่ปรึกษา 
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
  3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
  4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการส านักวิจัย  กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ 
  9. ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร  กรรมการ 
  10. ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ  กรรมการ 
  11. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ 
  12. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรรมการ 
  13. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
  14. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
  15. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
  16. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
  17. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการ 
  18. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต ์  กรรมการ 
  19. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ  
  20. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร  กรรมการ 
  21. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ   
  22. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
  23. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว กรรมการ 
  24. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์  กรรมการ 
   และนวัตกรรมการจัดการ 
  25. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
  26. เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ  
  27. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิจัย  กรรมการ 
  28. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักบรรณสารการพัฒนา  กรรมการ 
  29. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักสิริพัฒนา  กรรมการ 
  30. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  31. หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม  กรรมการ 
  32. นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล  กรรมการ 
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

  33. นายสุชาติ ฤกษ์โอรส  กรรมการ 
  34. นางสาวสุจิตราภา ชัยนุศิลป์  กรรมการ 
  35. นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน์  กรรมการ 
  36. นางสาวกานติมา กิ้มเส้ง  กรรมการ 
  37. นางสาวพัชรี ปานแก้ว  กรรมการ 
  38. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์  กรรมการและเลขานุการ 
  39. นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว  กรรมการและ 
       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  40. นางสาวรัศมี อิสลาม  กรรมการและ 
       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่และอ านาจ 
  1. ด าเนินการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที ่๔  
  2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพื่อท าหน้าที่ตามท่ีมอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานและการประกวด 
  1. ผู้อ านวยการส านักวิจัย  ที่ปรึกษา 
  2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธานอนุกรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิจัย รองประธานอนุกรรมการ 
  4. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ รองประธานอนุกรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา อนุกรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ 
  7. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อนุกรรมการ 
  8. นางสาวบุษญมาส  ศานติรัตน์ อนุกรรมการ 
  9. นายปภาณภณ  ปภังกรภูรินท์ อนุกรรมการ 
  10. นางสายสัมพันธ์  คีรีรัตน์ อนุกรรมการ 
  11. นางสาวเบญจวรรณ  วรนาถสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวดารินทร์  สุขแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นายวงศกร  จ้อยศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานและการประกวด มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณา
คัดเลือกผลงานและจัดการประกวด คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวด 
พิจารณาตรวจสอบการแก้ไขผลงานตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

คณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมและของที่ระลึก ประกอบด้วย 
  1. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประธานอนุกรรมการ 
  2. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
   และนวัตกรรมการจัดการ 
  4. เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ อนุกรรมการ   
  5. นางนวนจันทร์  หสัดง อนุกรรมการ 
  6. นางสาวนิภา  ชุมสุข อนุกรรมการ 
  7. นางสาวสรัญญา จารุมณ ี อนุกรรมการ 
  8. นายนิวัฒน์ชัย  ประเสริฐธนากุล อนุกรรมการ 
  9. นางสาวสุภาพร  งามลิขิตวัฒนกุล อนุกรรมการ 
  10. นายสุชาติ ฤกษ์โอรส อนุกรรมการ 
  11. นายธีรกุล  สนส าราญ อนุกรรมการ 
  12. นางสาวพัชรี  ปานแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 
  13. นางสาวกานติมา  กิ้มเส้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
  14. นางสาวรัตตรินทร์  เรืองแจ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  คณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมและของที่ระลึก มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุม ของที่ระลึก วัสดุอุปกรณ์ท่ีแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

คณะอนุกรรมการจัดการลงทะเบียน 
  1. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ 
  2. ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ รองประธานอนุกรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักสิริพัฒนา รองประธานอนุกรรมการ  
  4. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
  5. นางสาวณัฏฐนันทน์  สิทธิพงษ์ อนุกรรมการ 
  6. นางสาวสุจิตราภา ชัยนุศิลป์ อนุกรรมการ 
  7. นางสาวรัศมุกดา  อินเจริญ อนุกรรมการ 
  8. นายกฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์ อนุกรรมการ 
  9. นางสาวอัจฉริยา  เปรมเล็ก อนุกรรมการ 
  10. นางสาวภารดี  เทพคายน อนุกรรมการและเลขานุการ 
  11. นางสาวรัศมี  อิสลาม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  12. นางสาวศิริพร อุหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
  คณะอนุกรรมการจัดการลงทะเบียน มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท าระบบลงทะเบียน ระบบการรับ
ช าระค่าลงทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน เว็บไซต์ส าหรับการรับลงทะเบียนและการประชาสัมพันธ์ จัดท าเอกสารและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วม  
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มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4 

คณะอนุกรรมการจัดงาน 
  1. ผู้อ านวยการกองกลาง ประธานอนุกรรมการ 
  2. นางสาวประภัตรา  ปักกัดตัง อนุกรรมการ 
  3. นางนพวัลย์  สมไกรสีห์ อนุกรรมการ  
  4. นางสาววฤษสพร  วิริยะประส อนุกรรมการ 
  5. นายวรพงษ์  ทองเปลว อนุกรรมการ 
  6. นายสรสิทธิ์  ติณชาติกาญจน์ อนุกรรมการ 
  7. นายนนทวัตร  ผาติเสนะ อนุกรรมการ 
  8. นายกิตตินันท์  จงอารี อนุกรรมการ 
  9. นางสาววนิดา  ทองธีระ อนุกรรมการ 
  10. นางสาวกนกวรรณ  ยิ่งยงกิจมงคล อนุกรรมการ 
  11. นางสาววริษา  กัณหรัตนชัย อนุกรรมการ 
  12. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์รุ่งเรือง อนุกรรมการ 
  13. นางสาวสุภัค นุนาบี อนุกรรมการ 
  14. นายบุญชนะ เมฆโต อนุกรรมการ 
  15. นางสาววันวิสา เกิดพุฒ อนุกรรมการ 
  16. นายปรเมศวร์ จิตรมาตร อนุกรรมการและเลขานุการ 
  คณะอนุกรรมการจัดงาน มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการจัดงาน (Organizer) การจัดการ
เกี่ยวกับอาหาร และสถานที่ส าหรับการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที ่๔  
 
 
 
 
 
 
 
 


