รำยชื่อผลงำนที่ร่วมนำเสนอในงำนมหกรรมกำรแสดงผลงำนระดับชำติ ด้ำนกำรพัฒนำงำนประจำ งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
กลุ่ม 2 งำนวิจัย
ลำดับ กลุ่ม รูปแบบ
ชื่อ - สกุล
1 งานวิจัย บรรยาย นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน

ชื่อบทควำม
ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาโควตา

มหำวิทยำลัย/สถำบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2

งานวิจัย บรรยาย นางสาว พัชรี เกตุนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

3

งานวิจัย บรรยาย นาง ฉัตรชนก ตันจตุรงค์

4

งานวิจัย บรรยาย นาย อติกานต์ ม่วงเงิน

5

งานวิจัย บรรยาย นาง ศิริมา แสงมนุษย์

6

งานวิจัย บรรยาย นาย เอกพงษ์ สิทธิพงษ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7

งานวิจัย บรรยาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8

งานวิจัย บรรยาย

9

งานวิจัย บรรยาย

10

งานวิจัย บรรยาย

11

งานวิจัย บรรยาย

12

งานวิจัย บรรยาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน ECRSIT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาระบบตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ สานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีน (Lean) ในการปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กระบวนงานการจัดการคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Google Analytic : คุณภาพเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ, NIDA
นาง กนกวรรณ จันทร
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดทาข้อมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือ โดยการประยุกต์ใช้ ECRSIT
นาย ปรเมศวร์ จิตรมาตร
การปรับปรุงกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรใน
ระบบ HRIS
นาย เอกราช แก้วเขียว
การศึกษาภาคการศึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาย สันติ เส็นหมาน
การทาวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นางสาว อินทรียา สุทธิวานิช การกราดภาพด้วยเลเซอร์แบบสามมิติเพื่อการปรับปรุงและ
บารุงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณของอุโบสถประเทศไทย
นางสาว อัญญา นิ่มสุข
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามการประเมินผล
การควบคุมภายใน ด้วยแนวคิดลีน ของกองแผนงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับ กลุ่ม รูปแบบ
ชื่อ - สกุล
1 งานวิจัย โปสเตอร์ นาย อนุชาติ ศรีจันบาล

2

งานวิจัย โปสเตอร์ นาง สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์

3

งานวิจัย โปสเตอร์ นาง อัจฉรี จันทมูล

4
5

งานวิจัย โปสเตอร์ นาง นิ่มนวล จันทรุญ
งานวิจัย โปสเตอร์ นางสาว รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม
นาย วงศกร จ้อยศรี

6

งานวิจัย โปสเตอร์ นางสาว ดารินทร์ สุขแก้ว

7

งานวิจัย โปสเตอร์ นาง รัชนีภรณ์ ณ ถลาง

8

งานวิจัย โปสเตอร์ นาง สิรินดา บุญภูมิ

9
10

งานวิจัย โปสเตอร์ นายบุญศิริ บุญยก
งานวิจัย โปสเตอร์ นาง อาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์
นางสาว นันท์นิชา ธาระเวช

11

งานวิจัย โปสเตอร์ นางสาว สมศรี ผลพานิชเจริญ

ชื่อบทควำม
Ultrastructural Characteristics of Dental Hard
Tissues Associated with Osteogenesis Imperfecta
ลักษณะทางจุลภาคของเนื้อเยื่อแข็งของฟันที่เกี่ยวกับโรค
กระดูกเปราะพันธุกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบุคลากรสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภูมิปัญญาการผลิตกระติบข้าวในกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท
บ้านกุดบอด ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนาโครงสร้างเนื้อผ้าเพื่อลดความยับ
การปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
ใช้หลักการของ ECRSit
การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนาแนวคิดลีน และ
หลักการของ ECRSit มาประยุกต์ใช้
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
การวิเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูลสากล
Scopus ระหว่างปี 2015-2018 สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระบบจัดการเอกสารคาสั่ง
ทิศทางการจัดการความรู้ในการปฎิบัติงานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประจาปี 2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหำวิทยำลัย/สถำบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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