


งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ 
ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เรื่อง “สร้างสรรค์งานประจ า สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร” 
(Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) 

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ซึ่งได้ถูกก าหนดเป็นนโยบาย
มาจากสภามหาวิทยาลัย และในฐานะที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัย จึงมีส่วนส าคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ 
โดยช่วยผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างสรรค์งานประจ า สู่นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาองค์กร และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดการความรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและมีคุณภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับการท างานของบุคลากร และองค์กร ตลอดจนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งผู้เข้าร่วมงาน
มหกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าผลงานร่วมกับบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั่วประเทศ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ก าหนดจัดงานมหกรรม 
การแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต ในหัวข้อ “สร้างสรรค์งานประจ าสู่นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร (Reinventing Routines with 
Innovations for Organizational Development)” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพัฒนางานประจ า คู่มือปฏิบัติงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ 

2.2 เ พ่ือเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจ า คู่มือปฏิบัติงาน  สิ่ งประดิษฐ์  และนวัตกรรม 
ของบุคลากรสายสนับสนุน สู่สาธารณะ 
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2.3 เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจ างาน คู่มือปฏิบัติงาน สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. 

4. รูปแบบการจัดงาน 

4.1 การปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง บุคลากรสายสนับสนุนกับมิติของการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจ า นวัตกรรม รวมถึงการ Work Life Balance 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.3 การน าเสนอผลงานด้านการพัฒนางานประจ า คู่มือปฏิบัติงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  คือ 
การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนางาน
ประจ า กลุ่มที่ 2 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม  มีการตัดสิน
ผลงาน และให้เงินรางวัล 

5. ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 400 คน ประกอบด้วย 

5.1 บุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 350 คน 
5.2 กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต จ านวน 30 คน 
5.3 คณะกรรมการ ปขมท. และกรรมการเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

จ านวน 10 คน 
5.4 วิทยากร องค์ปาฐก กรรมการตัดสินผลงาน และแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 10 คน 

6. วัน เวลา สถานที่ 

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง 
จงัหวัดภูเก็ต 
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7. วิทยากร 

7.1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ประธานคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
7.2 คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล   ดีเจพี่อ้อย Club Friday 
7.3 ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์ CEO of The S Curve Company Limited 
 ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ และผู้บริหารหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัล 
 อดีตผู้บริหารโครงการ Google เอเชียแปซิฟิค 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลงานการพัฒนางานประจ า คู่มือปฏิบัติงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากร  
สายสนับสนุน ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนกว้างขวางยิ่งขึ้น 

8.2 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้เข้าร่วม
ประชุมมีแรงจูงใจในการผลิตผลการพัฒนางานประจ าคู่มือปฏิบัติงาน สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม มากขึ้น 
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ก าหนดการ 
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 
เรื่อง “สร้างสรรค์งานประจ า สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร “ 

(Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) 
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. นายณรงค ์ วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ 
09.15 – 09.30 น. นายเรวัต  รัตนกาญจน์   ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 และ ประธาน ปขมท. กล่าวรายงาน 
09.30 - 09.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 กล่าวเปิดงาน 
09.45 - 10.30 น. ปาฐกถา “บุคลากรสายสนับสนุนกับมิติของการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย” 
   โดย   ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา 
   นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10.00 - 10.45 น พัก-อาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น บรรยายพิเศษ “การพัฒนางานทีเ่ป็นเลิศและก้าวสู่สากลในยุคดิจิทัล” 
   โดย   ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ ์  CEO of The S Curve Company Limited 
12.00 – 13.00 น. พัก-อาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. น าเสนอการพัฒนางานประจ า สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
14.30 – 14.45 น. พัก-อาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น. น าเสนอการพัฒนางานประจ า สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
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ก าหนดการ 
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ า สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 
เรื่อง “สร้างสรรค์งานประจ า สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร “ 

(Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) 
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
09.00 – 11.00 น. น าเสนอการพัฒนางานประจ า สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
10.15 - 10.30 น. พัก-อาหารว่าง 
11.00 - 12.00 น. กรรมการสรุปผลคะแนน 
12.00 – 13.00 น. พัก-อาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ “รู้จักคุณค่าและให้ก าลังใจตัวเอง” 

โดย   คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล   ดีเจพี่อ้อย Club Friday 
14.30 - 14.45 น. พัก-อาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. ประกาศผลการน าเสนอผลงานทั้ง 4 ประเภท และมอบเงินรางวัล 
16.00 - 16.30 น. มอบธงเจ้าภาพจัดงานปี พ.ศ. 2566 / ปิดการอบรม 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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