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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ นักวิชาการอิสระ
เจาหนาที่ประจํากลุม นางสาวภัทริน วรเศรษฐมงคล และนางสาวกนกวรรณ ยิ่งยงกิจมงคล
ลําดับ
1

เวลา
08.30-08.40 น.

ชื่อ - สกุล
นางสาว มาณี แกวชนิด

2

08.40-08.50 น.

นาง นงเยาว เฉพาะธรรม

3
4

08.50-09.00 น.
09.00-09.10 น.

นายสุวัฒน อัครบวร
นาง ดารณี คําสวัสดิ์

5

09.10-09.20 น.

6
7

09.20-09.30 น.
09.30-09.40 น.

นาง ญดา สืบเพ็ง
นางสาว ธนิตา มุงหมาย
นางสาว อัมพร บุญบุตร
นาย ราชศักดิ์ วิโรจน
นาย พิริยะ ฉายศุภกุล

8

09.40-09.50 น.

นางสาว วาสนา ณ ภูเขียว

9
10

09.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.

นาง อรสา เอี่ยมสะอาด
นาย จักรกฤษณ ชํานาญกิจ

11

10.10-10.20 น.

12

10.20-10.30 น.

13

10.30-10.40 น.

นางสาว พิทยาภรณ พิบูลย
นางสาว พัชรินทร ธรรมสุวรรณ
นางสาว ชนิตา สมสุวรรณ
นางสาว จุฑามาศ เหลาทับ
นางสาว ธันนี พุมอยู
นางสาว สุพิชชา สุวรรณเตมีย

ชื่อผลงาน
กระบวนการปรับปรุงวิธีการเตรียมตัวอยางแมลงหวี่
เพื่อการศึกษารายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร
คุณภาพการใหบริการของงานเลขานุการคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบสํารวจการจัดสอบแบบออนไลน
ระบบการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบ
ออนไลน
สารบรรณยุค Digital

การเสริมศักยภาพการบริการงานเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนากระบวนการจัดเตรียมประชุมขอรับทุนพนักงาน
สายวิชาการ
สงเอกสารแจงรหัสโครงการบริการวิชาการใหภาควิชา/
หนวยงาน โดยระบบเอกสาร อิเลคทรอนิค
เสนทางการชําระคาปรับทุนของแพทย
นวัตกรรมการบริหารจัดการประชุมกับนโยบายไทย
แลนด 4.0
อนุสารขอมูลพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2562-2563
โครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาพฤติกรรมการนั่งทํางานที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาวะของบุคลากรสายปฎิบัติการสวนกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14

10.40-10.50 น.

นาย อนุวัทย เรืองจันทร

การออกแบบระบบนิเวศมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สํานักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนากระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริงของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบจัดทําคําขอและติดตามโครงการงบประมาณ
เงินรายได กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการทําบัตร
สมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
การปรับปรุงกระบวนการจัดการวารสารวิชาการ
ภาษาไทยฉบับลวงเวลาโดยใชแนวคิดลีน
การลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาดวยหลักการ Zero Defect คณะสถิติประยุกต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

15

10.50-11.00 น.

นาง สุภาพร เรืองจันทร

16

11.00-11.10 น.

นางสาว สาวิตรี วงษนุน
นางสาว ภัทรา สหะวิริยะ

17

11.10-11.20 น.

นาย สมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ

18

11.20-11.30 น.

นางสาว หทัยกานต วงศสวัสดิ์

19

11.30-11.40 น.

นางสาว ศศินันท บัญลือสิงห

20

11.40-11.50 น.

21

11.50-12.00 น.

22

12.00-12.10 น.

การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางโครงการกิจกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นักศึกษาภาคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาว วฤษสพร วิริยะประสาท การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันดวย
แนวคิด ECRS
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นางสาว ณัฐชา แซงวงศ
การปรับปรุงกระบวนการจัดทําคําของบประมาณ
แผนดินของสถาบัน ผานระบบงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Budgeting) และระบบฐานขอมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB
EvMIS) ของสํานักงบประมาณ ดวยเครื่องมือ ECRS

23

12.10-12.20 น.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นางสาว ดุษฎี กองเพิ่มพูล

นางสาว ศนิตา สรอยแสง

การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือ) โดยการประยุกตใช Lean ของสํานักบรรณ
สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

