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ชื่อหลักสูตร  มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ดานการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ

นวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4  
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 มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ดานการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4 ประจําป 2562 ในหัวขอ "พลังนวัตกรรม สรางสรรคอุดมศึกษา

ยั่งยืน” หรือ “Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability” ผูเขารวม

นําเสนอผลงานสามารถเลือกวิธีนําเสนอผลงานได 2 รูปแบบ คือ การนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หรือการนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ซ่ึงหัวขอในการนําเสนอแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน ไดแก 

 1. ดานการพัฒนางานประจํา 

 2. ดานงานวิจัย 

 3. ดานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 



 ในหัวขอท้ัง 3 ดานนี ้มีแนวคิดท่ีนาสนใจท่ีสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานในหองสมุดได ดังนี ้

 - การใชแนวคิดลีน (Lean) ในการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน และเปลี่ยนจากความ 

สูญเปลา (waste) เปนคุณคา (value) เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหกระบวนการทํางานมีความยืดหยุนดวย

การคิดใหม (rethinking) ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการทํางาน โดยข้ันตอนของการพัฒนางานเริ่มจากศึกษา

กระบวนงาน วิเคราะหกระบวนงาน วิเคราะหการสูญเปลาและสาเหตุความสูญเปลา แลวจึงออกแบบแนวทางการลด

ความสูญเปลา หัวขอท่ีนําเสนอแนวคิดของลีนมาปรับใช เชน การใชแนวคิดลีนในงานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธจาก

ระบบ e-Thesis การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร การจัดการวารสารฉบับลวงเวลา เปนตน 

 - การใชแนวคิด ECRS (Eliminate Combine Rearrange & Simplify) ในการลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการทํางาน โดยหลักการของ ECRS นั้น คือการกําจัดข้ันตอนการทํางานท่ีไมจําเปนออกไป (Eliminate) 

รวมข้ันตอนบางอยางเขาดวยกัน (Combine) จัดข้ันตอนการทํางานใหม (Rearrange) และปรับปรุงวิธกีารทํางานให

งายข้ึน (Simplify) หัวขอท่ีนําเสนอโดยนําแนวคิด ECRS มาปรับใช เชน การใช ECRS ในการปรับปรุงข้ันตอนการ

จัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

 - การประยุกตใช Google Analytics เพ่ือเก็บขอมูลสถิติตางๆ แลวนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงการ

ทํางาน หัวขอท่ีนําเสนอการนํา Google Analytics มาปรับใช ไดแก การพัฒนาเว็บไซตโดยการศึกษาพฤติกรรมการ

ใชงานและประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ผานการวิเคราะหโดยใช Google Analytics และนําขอมูลท่ีไดมา

ปรับปรุงเว็บไซตตอไป 

 - แนวคิดการลดใชกระดาษ แนวคิดในเรื่องลดใชกระดาษในข้ันตอนการทํางาน เชน การลดใช

กระดาษในการจัดประชุม โดยใชวิธีการประชุมแบบออนไลนแทน เริ่มตั้งแตการนัดหมายการประชุมผานระบบ และ

ใชการ Upload เอกสารการประชุมทางออนไลนแทน หรือในการนําเสนอโครงการตางๆ โดยใชแนวคิดการปรับ

รูปแบบการเขียนโครงการใหอยูในหนากระดาษ A4 เพียงหนาเดียว เพ่ือลดใชทรัพยากรท้ังกระดาษ หมึกพิมพ และ

ไฟฟา ท้ังยังลดระยะเวลาในการจัดทําและพิจารณาอีกดวย 
  

 

   
 

 

 



 นอกเหนือจากการนําเสนอผลงานตางๆ จากผูเขารวมนําเสนอผลงานแลว ยังมีการบรรยายพิเศษจาก

วิทยากร และการเสวนา ในหัวขอดังตอไปนี้ 

 1. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลังนวัตกรรม สรางสรรคอุดมศึกษาย่ังยืน” โดย ดร.สุวิทย เมษินทรีย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงสรุปเนื้อหาสําคัญไดดังนี้ 

 ในยุคท่ีมีการแขงขันกันสูงอยางในปจจุบันนี้ นวัตกรรมเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนางาน

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนเปนสวนสําคัญท่ีจะพัฒนาการศึกษาตอไปใน

อนาคต โดยการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน จะทําใหบุคลากรมีสวนชวยในการผลิตผลงาน 

การวิจัย และสนับสนุนการศึกษาในสถาบันไดมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหตอบโจทยโลกในศตวรรษท่ี 21 นี้ 

 2. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย  

คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ผูกอตั้งและผูบริหาร บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด ซ่ึงสรุปเนื้อหาสําคัญไดดังนี้ 

 คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารองคกร โดยใชหลัก

ทางสายกลาง 4 ดาน ประกอบดวย  

 ดานความพอประมาณ การดําเนินธุรกิจท่ีตนชํานาญการหรือมีประสบการณ ขยายธุรกิจอยางพอเพียงไมให

เกิดภาระหนี้สินเกินความจําเปน นําหลัก 3R มาใชในการบริหารจัดการการ Reduce Reuse Recycle เพ่ือลด

ตนทุนการผลิตและใชทรัพยากรในสายพานการผลิตอยางคุมคา 

 ดานความมีเหตุผล  บริษัทบริหารโดยคํานึงถึงผูมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ดวย

ความรักและความเปนธรรม  โดยเฉพาะพนักงานหรือบุคลากร 

 ดานความใสใจตอลูกคาหรือผูบริโภค  บริษัทมีกระบวนการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ท้ังจาก

มาตรฐานในประเทศหรือในระดับสากล  รวมถึงการบริการลูกคา ท้ังการบริการกอนขายและหลังการขาย มี

ศูนยบริการลูกคาท่ัวประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหท่ัวถึง 

 ดานความใสใจตอพนักงาน  บริษัทใชหลักครอบครัวในการดูแลพนักงาน สนับสนุนกิจกรรมท่ีพนักงานสนใจ 

อาชีพเสริม หรือกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงกิจกรรมและสวัสดิการท่ีสรางความรูสึกผูกพันกับบริษัท โดยเปดโอกาสให

พนักงานแสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรมรวมกัน  

 นอกจากนี้บริษัทยังมุงเนนการชวยเหลือสังคม ดวยการสนับสนุนการทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ ใน

สังคมและชุมชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม การจัดตั้งกองทุนพ่ีนอง 

บาธรูมดีไซน การมอบทุนการศึกษาใหนักเรียนพ้ืนท่ีรอบโรงงาน และการสงเสริมอาชีพใหคนพิการเขาทํางานใน

ตําแหนงท่ีมีความสามารถ เปนตน 

 3. บรรยายพิเศษ หัวขอ “สรางนวัตกรรมดวยกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค” โดย คุณอภิรัตน หวาน

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

 คุณอภิรัตน หวานชะเอม ไดกลาวถึงนวัตกรรมในการพัฒนาบริษัท SCG โดยการใชนวัตกรรมมาสรางสรรค

ไอเดียใหมๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท มีการจัดตั้ง Digital office ในการดําเนินธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาชวย เชน AI และ IoT เพ่ือใหเขาถึงลูกคาไดดีข้ึน รูใจลูกคามากข้ึน และนําโมเดลทางธุรกิจใหมๆ มา

ประยุกตใช เพ่ือใหธุรกิจเติบโตไดอยางกาวกระโดด 

 






