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1 10.45-10.50 น. นางสาววันวิสาห์ โยธิยา คณะแพทยศาสตร์ ER team องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมใจสู้วิกฤต COVID 19

2 10.50-10.55 น. นางพรรณี ลีรพันธ์ุ บัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแบบวิถีนิวนอร์มอลของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

3 10.55-11.00 น. นางวาสนา ธรรมพิทักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย VOC & CAR กับระบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

4 11.00-11.05 น. นายพรเทพ วิจันทร์ตา คณะวิทยาศาสตร์ การจัดการข้อมูลประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง

6 11.05-11.10 น. นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม คณะพยาบาลศาสตร์ แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

7 11.10-11.15 น. นางเบญจพร จุฑาโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ กระบวนการสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 11.15-11.20 น. นางยุคนธ์ นิมิตภาคภูมิ คณะแพทยศาสตร์ โครงการ ประสิทธิผลของการใช้ Maharaj Nakorn Chiang Mai Pediatric 

Guideline for Sedationในการส่งตรวจทางรังสีในผู้ป่วยเด็กและทารก ในหอ

ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

9 11.20-11.25 น. นางเบญจวรรณ ใจสักเสริญ คณะวิทยาศาสตร์ SCI CMU E-DOCUMENT

10 11.25-11.30 น. นางสาวพรรณี ศรีเรือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ระบบการตรวจสอบและติดตามสถานภาพงบประมาณโครงการวิจัยออนไลน์

11 11.30-11.35 น. นางสาวจารุณี แก้วทอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

 ีระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการออนไลน์ (โดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย)

12 11.35-11.40 น. นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ระบบจองยานพาหนะออนไลน์
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13 11.40-11.45 น. นางสาววิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ วิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล

การตรวจสอบผู้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัย

พันธมิตร

14 11.45-11.50 น. นางสาวณัฐริกรานต์ แก้วนิล วิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญ่ีปุ่น 

(Japanese Dining Etiquette Workshop)

15 11.50-11.55 น. นายสุระศักด์ิ เมาเทือก คณะศึกษาศาสตร์ การจัดการความรู้ผ่านการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมและศาสตร์การสอนแนว

ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 11.55-12.00 น. นายสุรพันธ์ กาญจนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ การจัดการข้อมูลสุขภาพก่อนเข้าท าปฏิบัติการ

17 13.00-13.05 น. นางธัญยพร รังทะษี บัณฑิตวิทยาลัย ทุนการศึกษากับการศึกษาแบบ New Normal

18 13.05-13.10 น. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา คณะเภสัชศาสตร์ การประยุกต์ใช้ Google Application, Line Application, Doodle และ Zoom

 Meeting เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดประชุมแบบ New 

Normal

19 13.10-13.15 น. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา คณะเภสัชศาสตร์ การส่ือสารข้อมูลหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

20 13.15-13.20 น. นางสาวภัทรพร ศรีโยยอด คณะเภสัชศาสตร์ การสร้างข้อสอบออนไลน์เพ่ือพัฒนางานผลิตข้อสอบ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 13.20-13.25 น. นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร คณะเภสัชศาสตร์ การแจ้งเวียนเอกสารในรูปแบบออนไลน์

22 13.25-13.30 น. นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร คณะเภสัชศาสตร์ การจัดท าแนวปฏิบัติในการท างาน โดยใช้ Info graphic

23 13.30-13.35 น. นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร คณะเภสัชศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างบุคลากรภายในภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
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พักอำหำรกลำงวัน
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24 13.35-13.40 น. -คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

ISAA: เทคนิคเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารกับผู้รับบริการ

25 13.40-13.45 น. นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร คณะเภสัชศาสตร์ ระบบการท าลายเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ

26 13.45-13.50 น. นางสาวกุสุมา ภาคภูมิ คณะเภสัชศาสตร์ ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) ออนไลน์

28 13.50-13.55 น. นางพรพรรณ ดาศรี คณะแพทยศาสตร์ การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 ภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

29 13.55-14.00 น. นางสาวนิภาพร รักษาภักดี บัณฑิตวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการบัณฑิตศึกษาวิถีนิวนอร์มอล (การ

ตรวจสอบรูปเล่มปริญญานิพนธ์ : ระบบ e-Thesis)

30 14.00-14.05 น. นายสุมณฑล หมูจุน คณะแพทยศาสตร์ การจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน หอผู้ป่วยหนัก

หัวใจและหลอดเลือด 2

31 14.05-14.10 น. นางศุภาพร รัตนสิริ คณะแพทยศาสตร์ แลกแปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองแนวปฏิบัติในการการลดการติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ

ในผู้ป่วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

32 14.10-14.15 น. นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก สถาบันวิจัยสังคม การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส านักงานสถาบันวิจัยสังคมโดยการใช้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และ

กระบวนการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing : KS)

33 14.15-14.20 น. นางวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ คณะพยาบาลศาสตร์ แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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34 14.20-14.25 น. นางศิวพร อ้ึงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนยุคความปกติใหม่ กลุ่มวิชาการพยาบาล

สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35 14.25-14.30 น. นางสาวเบญจพรรณ เมธาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice (คลังแบบฟอร์มวิชาการ)
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