
ล ำดับ เวลำ ผู้ส่งผลงำน สังกัด ผลงำนท่ีส่ง หมำยเหตุ

1 10.45-10.50 น. นายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 10.50-10.55 น. นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์ ส านักงานบริหารงานวิจัย การศึกษาแนวโน้มด้านการตลาดของการจัดจ าหน่ายหนังสือ

แบบ E-book กับแวดวงวิชาการของประเทศไทย: 

กรณีศึกษา E-book ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 10.55-11.00 น. นางสาวณัฐินี สัสดี คณะสังคมศาสตร์ การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ด้านการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ าปี 2562

4 11.00-11.05 น. นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ คณะสังคมศาสตร์ แนวทางการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน

 ณ ต่างประเทศ (Outbound) ของคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 11.05-11.10 น. นางนฤมล น่วมอนงค์ คณะสังคมศาสตร์ การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 4 

(2563-2567) ของวารสาร \

6 11.10-11.15 น. นายวลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์ คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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7 11.15-11.20 น. นายประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล คณะวิทยาศาสตร์ ระบบควบคุม ตรวจสอบและแจง้เตือนการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศในห้องเครอ่ืงแม่ข่ายของคณะ วิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 11.20-11.25 น. นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ โปรแกรมรับสมัครงานออนไลน์

11 11.25-11.30 น. นางสาวสายทอง ค าป้อ คณะพยาบาลศาสตร์ Microsoft SharePoint การจัดการระบบออกเลขหนังสือ

ออนไลน์

13 11.30-11.35 น. นายสุพจน์ เช่ียวชาญ คณะพยาบาลศาสตร์ NURSE CMU DSN ส่ือสร้างสรรค์ ทันสมัยด้วยคุณภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 11.35-11.40 น. นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส คณะพยาบาลศาสตร์ ส่ือสารฉับไว ภาพลักษณ์ทันสมัย ประทับใจในองค์กร ด้วย 

LineOA

17 11.40-11.45 น. นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบการจัดการข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา E-GRAD

 Programs Management System

18 11.45-11.50 น. ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ข้าวล าไอออน : โมเดลข้าว มช-ราชบุรี

19 11.50-11.55 น. นายณัฐพงษ์ มังกร คณะเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาระบบจองห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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20 11.55-12.00 น. อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนเพ่ือทดสอบพ้ืน

ฐานความรู้ทางการเรียน การเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

21 13.00-13.05 น. นายทินภัทร โพธิสง่า คณะแพทยศาสตร์ COVID-๑๙ capsule DIY by NB EMSCMU อุปกรณ์

เคล่ือนย้ายผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-๑๙ 

ขณะออกเหตุ EMS

22 13.05-13.10 น. นางพิกุล กันทะพนม คณะแพทยศาสตร์ COVID-๑๙ Screening record form ใบคัดกรองความ

เส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙)

23 13.10-13.15 น. นายศรัณญู บัวออน บัณฑิตวิทยาลัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยใช้แนวคิด PDCA : 

กรณีศึกษาการช าระเงินค่าธรรมเนียมด้วยคิวอาร์โค้ด (QR 

Code)

24 13.15-13.20 น. นางสาวเกตุดาว หลงลืม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์

การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดค่ายอาสา ชมรม

อาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 13.20-13.25 น. -สภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักงานสภาพนักงาน การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้แก่

บุคลากรของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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26 13.25-13.30 น. นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ระบบสนันสนุนการให้ค าปรึกษา นักศึกษาในระดับปริญญา

ตรี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 13.30-13.35 น. นางสาวศศิณัฏฐ์ พงษ์ธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบบสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการ

28 13.35-13.40 น. นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์
การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของลักษณะงานท่ีส่งผลต่อ

การไม่ประสงค์ท างานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560

29 13.40-13.45 น. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาพลักษณ์ทันสมัย ประทับใจลูกค้า น าพาคุณภาพ ด้วย 

LineOA
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