
ลําดับ ผูสงผลงาน สังกัด ผลงานที่สง

กลุม 1  งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

A01 นายพิเชษฐ เทพสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร 55 ป ความรวมมือนานาชาติดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

A02 นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ สํานักงานบริหารงานวิจัย การศึกษาแนวโนมดานการตลาดของการจัดจําหนายหนังสือแบบ E-book กับแวดวงวิชาการของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษา E-book ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม

A03 นางสาวณัฐินี สัสดี คณะสังคมศาสตร การประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานดานการวิจัย คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2562

A04 นางสาวกนกกาญจน โสกันเกตุ คณะสังคมศาสตร แนวทางการสนับสนุนนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ (Outbound) ของคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

A05 นางนฤมล นวมอนงค คณะสังคมศาสตร การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI 
รอบที่ 4 (2563-2567) ของวารสาร

A06 นายวลัญชชัย ปราณธัญธนดิษย คณะวิทยาศาสตร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

A07 นายประจักษ ปุณยวัจนพรกุล คณะวิทยาศาสตร ระบบควบคุม ตรวจสอบและแจงเตือนการท างานของเครื่องปรับอากาศในหองเครอ่ืงแมขายของคณะ
 วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

A08 นายสมพงษ ตันติเพชราวรรณ คณะเทคนิคการแพทย โปรแกรมรับสมัครงานออนไลน

A09 นางสาวสายทอง คําปอ คณะพยาบาลศาสตร Microsoft SharePoint การจัดการระบบออกเลขหนังสือออนไลน

A10 นายสุพจน เชี่ยวชาญ คณะพยาบาลศาสตร NURSE CMU DSN สื่อสรางสรรค ทันสมัยดวยคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

A11 นางสาวปรีชญากรณ ไชยาโส คณะพยาบาลศาสตร สื่อสารฉับไว ภาพลักษณทันสมัย ประทับใจในองคกร ดวย LineOA

A12 นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ บัณฑิตวิทยาลัย ระบบการจัดการขอมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา E-GRAD Programs Management System

A13 ดร.จิรณัทฐ เตชะรัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ขาวลําไอออน : โมเดลขาว มช-ราชบุรี

A14 นายณัฐพงษ มังกร คณะเทคนิคการแพทย การพัฒนาระบบจองหองประชุม คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

A15 อาจารยภาคิน บูรณเครือ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบพ้ืนฐานความรูทางการเรียน การเขาเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1

A16 นายทินภัทร โพธิสงา คณะแพทยศาสตร COVID-๑๙ capsule DIY by NB EMSCMU อุปกรณเคลื่อนยายผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
COVID-๑๙ ขณะออกเหตุ EMS

B17 นางพิกุล กันทะพนม คณะแพทยศาสตร COVID-๑๙ Screening record form ใบคัดกรองความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

B18 นายศรัณู บัวออน บัณฑิตวิทยาลัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยใชแนวคิด PDCA : กรณีศึกษาการชําระเงินคาธรรมเนียมดวยคิว
อารโคด (QR Code)

B19 นางสาวเกตุดาว หลงลืม คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจัดคายอาสา ชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน สโมสร
นักศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

B20 -สภาพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สํานักงานสภาพนักงาน การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมใหแกบุคลากรของสวนงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

B21 นางสาวสุมิตรา กันธะวงค วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ระบบสนันสนุนการใหคําปรึกษา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

B22 นางสาวศศิณัฏฐ พงษธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ ระบบสืบคนขอมูลดานสุขภาพและโภชนาการ

B23 นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร

การวิเคราะหปจจัยองคประกอบของลักษณะงานที่สงผลตอการไมประสงคทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวาง
ปการศึกษา 2557-2560

B24 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร ภาพลักษณทันสมัย ประทับใจลูกคา นําพาคุณภาพ ดวย LineOA

รายชื่อผลงานนําเสนอแบบโปสเตอร 



กลุม 2 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรูของสวนงาน

B25 นางสาววันวิสาห โยธิยา คณะแพทยศาสตร ER team องคกรแหงการเรียนรูรวมใจสูวิกฤต COVID 19

B26 นางพรรณี ลีรพันธุ บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแบบวิถีนิวนอรมอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2563

B27 นางวาสนา ธรรมพิทักษ บัณฑิตวิทยาลัย VOC & CAR กับระบบประเมินคุณภาพการใหบริการ

B28 นายพรเทพ วิจันทรตา คณะวิทยาศาสตร การจัดการขอมูลประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง

B29 นางเบญจพร จุฑาโรจน คณะพยาบาลศาสตร กระบวนการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

B30 นางยุคนธ นิมิตภาคภูมิ คณะแพทยศาสตร โครงการ ประสิทธิผลของการใช Maharaj Nakorn Chiang Mai Pediatric Guideline for 
Sedationในการสงตรวจทางรังสีในผูปวยเด็กและทารก ในหอผูปวยกุมารเวชกรรม 4 โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม

B31 นางเบญจวรรณ ใจสักเสริญ คณะวิทยาศาสตร SCI CMU E-DOCUMENT

B32 นางสาวพรรณี ศรีเรือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ระบบการตรวจสอบและติดตามสถานภาพงบประมาณโครงการวิจัยออนไลน

C33 นางสาวจารุณี แกวทอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

 ีระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการออนไลน (โดยไมเบิกคาใชจาย)

C34 นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจนศรีสุไท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ระบบจองยานพาหนะออนไลน

C35 นางสาววิรัฬญาห รัตนปณฑะ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล การตรวจสอบผูเขาเรียนคอรสออนไลนสําหรับนักศึกษาตางชาติจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร

C36 นางสาวณัฐริกรานต แกวนิล วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุน (Japanese Dining 
Etiquette Workshop)

C37 นายสุระศักดิ์ เมาเทือก คณะศึกษาศาสตร การจัดการความรูผานการบริการวิชาการดวยนวัตกรรมและศาสตรการสอนแนวใหมของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

C38 นายสุรพันธ กาญจนวงศ คณะวิทยาศาสตร การจัดการขอมูลสุขภาพกอนเขาทําปฏิบัติการ

C39 นางธัญยพร รังทะษี บัณฑิตวิทยาลัย ทุนการศึกษากับการศึกษาแบบ New Normal

C40 นางสาวเสาวลักษณ ไชยเมฆา คณะเภสัชศาสตร การประยุกตใช Google Application, Line Application, Doodle และ Zoom Meeting เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดประชุมแบบ New Normal

C41 นางสาวเสาวลักษณ ไชยเมฆา คณะเภสัชศาสตร การสื่อสารขอมูลหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

C42 นางสาวภัทรพร ศรีโยยอด คณะเภสัชศาสตร การสรางขอสอบออนไลนเพื่อพัฒนางานผลิตขอสอบ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

C43 นางสาวกรรณิการ พงศนฤมิตร คณะเภสัชศาสตร การแจงเวียนเอกสารในรูปแบบออนไลน

C44 นางสาวกรรณิการ พงศนฤมิตร คณะเภสัชศาสตร การจัดทําแนวปฏิบัติในการทํางาน โดยใช Info graphic

C45 นางสาวกรรณิการ พงศนฤมิตร คณะเภสัชศาสตร การถายทอดเทคโนโลยีระหวางบุคลากรภายในภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม

C46 คณะกรรมการจัดการความรู สํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ISAA: เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผูรับบริการ

D47 นางชินานารถ ศรีจันทรดร คณะเภสัชศาสตร ระบบการทําลายเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

D48 นางสาวกุสุมา ภาคภูมิ คณะเภสัชศาสตร ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) ออนไลน

D49 นางพรพรรณ ดาศรี คณะแพทยศาสตร การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณทางการแพทย ในสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต
บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

D50 นางสาวนิภาพร รักษาภักดี บัณฑิตวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการบัณฑิตศึกษาวิถีนิวนอรมอล (การตรวจสอบรูปเลม
ปริญญานิพนธ : ระบบ e-Thesis)

D51 นายสุมณฑล หมูจุน คณะแพทยศาสตร การจัดการความรูการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวฉับพลัน หอผูปวยหนักหัวใจและหลอดเลือด 2

D52 นางศุภาพร รัตนสิริ คณะแพทยศาสตร แลกแปลี่ยนเรียนรู เรื่องแนวปฏิบัติในการการลดการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่คาสาย
สวนปสสาวะในผูปวยออรโธปดิกส

D53 นางสาวกฤษณา พุมเล็ก สถาบันวิจัยสังคม การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานสถาบันวิจัยสังคมโดยการใชกระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management : KM) และกระบวนการแบงปนความรู (Knowledge Sharing : KS)

D54 นางวิลาวัณย เตือนราษฎร คณะพยาบาลศาสตร แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

D55 นางศิวพร อึ้งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนยุคความปกติใหม กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

D56 นางสาวเบญจพรรณ เมธาจารย คณะวิทยาศาสตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP พัฒนาสู Best Practice (คลังแบบฟอรมวิชาการ)

กลุม 3  การพัฒนาสวนงานสูการเปนองคกรแหงความสุข/องคกรสุขภาพ/องคกรคุณธรรม

D57 นายศิวกร ฉิมนาคพันธุ คณะวิทยาศาสตร การจัดการงานหองวารสารสาขาวิชาอัญมณีวิทยาสูวิถีนิวนอรมอล

D58 นางสาวโอปอล สายดํา คณะวิทยาศาสตร การจัดการงานซอมบํารุงพัสดุในหองปฏิบัติการฯ

D59 นายนที พรหมสงา คณะเทคนิคการแพทย เว็บแสดงสถานะชองจอดรถ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
D60 นางสาวสุทธาทิพย วรรณกุล สํานักงานหอพักนักศึกษา ระบบเฝาระวังการเจ็บปวยของนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม



D61 นางสาวกรรณิการ พงศนฤมิตร คณะเภสัชศาสตร Happy workplace@pharmaceutical Sciences Department

D62 นายสุมณฑล หมูจุน คณะแพทยศาสตร การพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือจัดการสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ภายใตบทบาทของวิชาชีพการพยาบาล ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม

E63 นางจินตนา ตรีรัตนธํารง คณะแพทยศาสตร การจัดการความรูการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผูปวยที่เขารับบริการใน
หอผูปวยหนักโรคหัวใจ

E64 นางนฤมล พูลเพียร คณะแพทยศาสตร การพัฒนาระบบการใหบริการทางการแพทยปกติวิถีใหม One Stop Service Clinic 108 New 
Normal

E65 นายศรีทัย สีทิพย คณะแพทยศาสตร PPE DIY By Suandok
E66 นางศุภมาส สุภารัตน คณะสัตวแพทยศาสตร ผูนําทางการพยาบาล ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมกับสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19)


