
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเข้าน าเสนอผลงาน (Pitching) 
ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

................................................................ 

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดด าเนิน
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ภายใต้แนวคิด Innovation & Digital 
Technology Awards 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ 
แก่บุคลากรในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเปิดรับลงทะเบียนและจัดส่งข้อเสนอผลงานผ่านระบบ
สารสนเทศ URL ที่ http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/innotechawards2022 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 
ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และด าเนินการประกวด (Pitching) ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม 
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิง
หลักการ (Concept Paper) ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings นั้น 

บัดนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ด าเนินการ
เปิดรับลงทะเบียนและจัดส่งข้อเสนอผลงาน แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าน าเสนอ
ผลงาน (Pitching) ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

ล ำดับที่ รหัสผลงำน ผลงำน ผู้น ำเสนอและหน่วยงำน 
1. IED202201 ผลงำน : ระบบจัดเก็บปริญญานิพนธ์ 

ผู้น ำเสนอ : นางสาวอริสรา  พรหมอินทร ์
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. IED202202 ผลงำน : นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตผึ้งชันโรงแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง
รูปแบบออนไลน์ 

ผู้น ำเสนอ : นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล 
นายเมธัส  เทพไพฑูรย ์
ผศ.นรงฤทธิ์  เสนาจิตร 

หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. IED202203 ผลงำน : จักรวาลนฤมิต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโลก

เสมือนจริง กรณศีึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้น ำเสนอ : นายเมธัส  เทพไพฑูรย ์
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

/ ล าดับที่ 4... 



ล ำดับที ่ รหัสผลงำน ผลงำน ผู้น ำเสนอและหน่วยงำน 
4. IED202204 ผลงำน : ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

เทคโนโลยี 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวจิระภา เภ่าเวช 

นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว 
นายเอกศักดิ์  สงสังข ์

หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. IED202205 ผลงำน : ระบบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตวน้ าราชมงคลตรัง 

ผู้น ำเสนอ : นายจักรพันธ์  คงนคร 
นางสาวสุภาวดี  กลับใหม ่

หน่วยงำน : สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. IED202206 ผลงำน : ระบบบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ 

ผู้น ำเสนอ : นายธีรภัทร  พรหมมา 
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

7. IED202207 ผลงำน : ระบบลงเวลาราชการปฏิบัติราชการและออกนอกสถานที่ 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 

นายจักรพันธ์  คงนคร 
นางเสาวรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 

หน่วยงำน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
8. IED202208 ผลงำน : ระบบการจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์  ผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงาน 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์ 
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ทั้งนี ้ให้ผู้ผ่านเข้าน าเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล จัดส่งเอกสารส าหรับการน าเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ (.PPT หรือ .PDF) ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ chanatip.l@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. และเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
(Pitching) ตามก าหนดการในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings ที่ Meeting ID : 951 6547 4573 Passcode: 181905 และสามารถเข้าถึงรายละเอียด
โครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ URL ที่ http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/innotechawards2022  

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ล ำดับกำรน ำเสนอผลงำน (Pitching) โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 

Registration System Zoom Cloud Meetings 
 

 
https://forms.gle/5bEZZtYSe4ctGqZ28 

 

 
Meeting ID: 951 6547 4573 Passcode: 181905 

 

ค ำชี้แจ้ง : 
 

1. ผู้น าเสนอผลงาน (Pitching) ต้ังชื่อด้วยรหัสผลงานตามด้วย ชื่อ – สกุล เช่น IED202200 ชนาธิป ลีนิน 
2. ผู้น าเสนอผลงาน (Pitching) น าเสนอผลงาน ผลงานละ 20 นาที ตอบประเด็นค าถามจากคณะกรรมการ

ตัดสินผลงาน ผลงานละ 10 นาที 
3. ผู้น าเสนอผลงาน (Pitching) เข้าสู้ระบบ Zoom Cloud Meetings เวลา 08.00 – 08.45 น. เข้าร่วมพิธี

เปิดโครงการ เวลา 08.45 – 09.00 น. และเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอผลงาน ณ Zoom 
Cloud Meetings Main และน าเสนอผลงาน ณ Zoom Cloud Meetings Breakout Room 1 

 

วันที่ 23 พฤษภำคม 2565 
 

ล ำดับที่ รหัสผลงำน ผลงำน ผู้น ำเสนอและหน่วยงำน 
เวลำ 09.00 – 09.30 น. 

1. IED202201 ผลงำน : ระบบจัดเก็บปริญญานิพนธ์ 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวอริสรา  พรหมอินทร ์
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เวลำ 09.30 – 10.00 น. 
2. IED202202 ผลงำน : นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตผึ้งชันโรงแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง

  รูปแบบออนไลน์ 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล 
  นายเมธัส  เทพไพฑูรย ์
  ผศ.นรงฤทธิ์  เสนาจิตร 
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ล ำดับที่ รหัสผลงำน ผลงำน ผู้น ำเสนอและหน่วยงำน 
เวลำ 10.00 – 10.30 น. 

3. IED202203 ผลงำน : จักรวาลนฤมิต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโลก
  เสมือนจริง กรณศีึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้น ำเสนอ : นายเมธัส  เทพไพฑูรย ์
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เวลำ 10.30 – 11.00 น. 
4. IED202204 ผลงำน : ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

  เทคโนโลยี 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวจิระภา เภ่าเวช 
  นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว 
  นายเอกศักดิ์  สงสังข ์
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เวลำ 11.00 – 11.30 น. 
5. IED202205 ผลงำน : ระบบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตวน้ าราชมงคลตรัง 

ผู้น ำเสนอ : นายจักรพันธ์  คงนคร 
  นางสาวสุภาวดี  กลับใหม ่
หน่วยงำน : สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เวลำ 11.30 – 12.00 น. 
6. IED202206 ผลงำน : ระบบบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ 

ผู้น ำเสนอ : นายธีรภัทร  พรหมมา 
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เวลำ 13.00 – 13.30 น. 
7. IED202207 ผลงำน : ระบบลงเวลาราชการปฏิบัติราชการและออกนอกสถานที่ 

ผู้น ำเสนอ : นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 
  นายจักรพันธ์  คงนคร 
  นางเสาวรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
  นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช 
หน่วยงำน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

เวลำ 13.30 – 14.00 น. 
8. IED202208 ผลงำน : ระบบการจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์  ผ่านเครือข่าย 

  อินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงาน 
ผู้น ำเสนอ : นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์ 
หน่วยงำน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เวลำ 14.00 – 16.30 น. 
- คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผล 

 


