
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   กองทรัพยากรบุคคล  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   โทร. 48196  
ที ่ อว 660201.1.3.4/     วันที ่     กันยายน 2564      
เรื่อง    รายงานผลการต่อยอด ขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานที่ได้น าเสนอ โครงการ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที ่9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE 
เรียน   ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภมิูใจ  ครั้งที ่9 
 “The 9th KKU SHOW and SHARE” 
  ตามที่ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส าเร็จและ
ความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE”และได้น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานจากคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการติดตามการต่อยอด ขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานที่ได้
น าเสนอในครั้งดังกล่าว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านรายงานผลการด าเนินงานในการต่อยอด 
ขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานที่ได้น าเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส าเร็จและ
ความภาคภูมิใจ ครั้งที ่9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้ 
หากด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าว URL : https://kku.world/p6ty7 สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ นางสาวทิพยมาลี เจริญรส เบอร์ติดต่อ 48196 
  ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วว่าผลงานของท่านได้มีการต่อยอด ขยายผลการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดการจัดท าผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิป พร้อมเงิน
สนับสนุนไปยังเจ้าของผลงาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์    
             

    (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ) 
    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  
 

 แบบฟอร์มการรายงาน 

 

 

 

URL:  https://kku.world/z3xkb

 
รายละเอียดผลงาน  

The 9th KKU SHOW and SHARE” 


แบบฟอร์มการรายงานผลการต่อยอด ขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานที่ได้นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9th KKU SHOW and SHARE

*************************

ขอบเขตการรายงาน : การต่อยอด ขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์จากผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมประกวดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE”เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ตัวอย่างการรายงาน : เช่น

	- มีการต่อยอดจากผลงานไปในด้านอื่นๆ เช่น มีการนำแนวคิดจากผลงานไปใช้ในการพัฒนางานในกระบวนงานอื่นๆ 
	- มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานจากผลงานเดิม

	- มีการนำผลงานไปขยายผลยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

				********************************


ชื่อผลงาน     ...........................................................................................................................................................

(ชื่อผลงานที่ได้นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9th KKU SHOW and SHARE)

ชื่อเจ้าของผลงาน .............................................................. สังกัด..................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..................................................................E-mail : .................................................................................

(กรุณากรอกรายละเอียด เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)


	ท่านมีการต่อยอด ขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ จากผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมประกวดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE”เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.....(รายละเอียดต้องแสดงให้เห็นถึงการการต่อยอด ขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์จากผลงานที่เคยเสนอมา)........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบฟอร์มการรายงานผลการต่อยอด ขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงานที่ได้น าเสนอโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ คร้ังที่ 9 “The 9th KKU SHOW and SHARE 

************************* 

ขอบเขตการรายงาน : การต่อยอด ขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์จากผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมประกวดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ คร้ังที่ 9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE”เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 

ตัวอย่างการรายงาน : เช่น 

 - มีการต่อยอดจากผลงานไปในด้านอื่นๆ เช่น มีการน าแนวคิดจากผลงานไปใช้ในการพัฒนางานในกระบวนงานอื่นๆ  
 - มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานจากผลงานเดิม 
 - มีการน าผลงานไปขยายผลยังกลุ่มเป้าหมายใหม่  
    ******************************** 

 

ชื่อผลงาน     ........................................................................................................................................................... 

(ชื่อผลงานที่ได้น าเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9th KKU SHOW and SHARE) 

ชื่อเจ้าของผลงาน .............................................................. สังกัด.....................................................................  

เบอร์ติดต่อ..................................................................E-mail : ................................................................................. 

(กรุณากรอกรายละเอียด เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) 

 

 ท่านมีการต่อยอด ขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์ จากผลงานที่เคยส่งเข้าร่วมประกวดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9 th KKU SHOW and SHARE”เมื่อวันที่ 25 

ธันวาคม 2562 อย่างไร 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 
“The 9

th
 KKU SHOW and SHARE” 

******************** 
 

1.ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

1 การพัฒนาสื่อการดูแลทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

1.กภ.สุปรียา ราชสีห์     
3.กภ.อุตสา พันศิริ        
5.กภ.ปริญญาพร มะธิปะโน  
7.กภ.รุ่งฤดี พลบูรณ์ 

2. กภ.ดร. วิไลรัตน์ แสนสุข 
4. กภ.มณีพรรณ์ เหล่าโพธิ์ศรี 
6.กภ.วรรณทิภา ภูดอนม่วง 

คณะแพทยศาสตร์  

2 โปรแกรมรายงานของเสียจากห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ 1.นายสุพล บ่อคุ้ม   
3.นายเตชิต ชื่นประทุมทอง  
5.น.ส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร  

2.นายเจตนา วีระกุล 
4.น.ส.รชัยาพร อโนราช 
6.นายธนัช ชุมแวงวาป ี

คณะเภสัชศาสตร์ 

3 กระบวนการลงทะเบียนขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างด้วย
ระบบออนไลน์ 

1.นายอุดม โลมาอินทร์   
3.นางปิยนุช โลมาอินร์ 

2.นางจารุ ธีระสาร กองคลัง  

4 การจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นางกาพย์ชวิน บุญเดช  คณะแพทยศาสตร์ 

5 App Unit Service 1.นายวรีะพงษ์ เหลา่ประเสริฐ  
3.นางประทุมมา ทาแดง  

2.นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย 
4.น.ส.ชลุีพร สุปัญญา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

 

6 Feed นี้ ไม่มีพลาด น.ส.ศศิธร ดวงมั่น  คณะแพทยศาสตร์ 

7 คู่มือการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ แบบ QR code นายมนูญ ตนัยโชติ  คณะแพทยศาสตร์ 

8 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึดอย่างมีคุณภาพ น.ส.จุฑามาศ โสมณวัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ 

9 หมอนรองอุ่นใจ นางวิรัลพัชร สิทธิจันทร์เสน  คณะแพทยศาสตร์ 

10 วัสดุการแพทย์พร้อมใช้ จัดเก็บรายได้ครบถ้วน น.ส.สุพรรณ โมสืบแสน  คณะแพทยศาสตร์ 

11 สัญญาณบอกลางร้าย...เมื่อเธออาจปันใจไปจากห้องสมุด มข. 1.น.ส.นิติยา ชุ่มอภัย  
3. น.ส.ภารดี ทองข า 

2.น.ส.อัคริมา สุ่มมาตย์ ส านักหอสมุด 

12 การพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PS KKU Monitoring Action Plan) 
 

1.น.ส.พัชรินทร์ โคตรทัศน์  2. นายเตชิต ชื่นประทุม
ทอง 

คณะเภสัชศาสตร์ 

13 การจัดท าสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
เพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

งานการจัดการ
ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช
ศาสตร์ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

14 การน าน้ าทิ้งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมา
รดน้ าต้นไม้และสนามหญ้า 

งานการจัดการทรัพย์สิน 
กองบริหารงานคณะเภสัช
ศาสตร์ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

15 ระบบจองห้องเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคนิค

 คณะเทคนิคการแพทย์ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

การแพทย์ 

16 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร หอผู้ป่วย5ค 1.นางศจีมาส แก้วโคตร  2.นางเมตตา ดอกบัว คณะแพทยศาสตร์ 

17 การขออนุมัติและจัดโครงการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบสารสนเทศ 

น.ส.ชลธิศา พลทองมาก  คณะเทคนิคการแพทย์ 

18 ชุดบูรณะฟันพร้อมมูล 1.นางกัลยา ดังอุโฆษ  
3.นางพัชรินทร์ จันทิมา  
5.น.ส.สุนสิา วิลัยแก้ว 

2.นายอ าพล จันทภา 
4.น.ส.สชุาดา ผุยเจริญ 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

19 ระบบ NMS (NELAC MANAGEMENT SYSTEM)  1. สพญ.นิชาภา แสน
สุรินทร์  
3.นายอิสระ นามสีฐาน  
5.นางสาวบุศรา แก้วสมุทร  

2.นายจรัส จุ่นหัวโทน 
4. นางณัฐรดา เวทีวุฒา

จารย์ 
6. นางสาวภัทธิรา ดีนอก 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

20 มาท ารายการทีวี แบบไม่ง้อช่องทีวีกันเถอะ 1.นายวรัญญู ดอนเหนือ  2.นายชัชวาล วงษ์สีดา คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี  

21 การป้องกันเหตุเพ่ิมความปลอดภัยในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายเกษม ภูธรรมะ  กองป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

22 การควบคุมไฟฟ้าห้องเรียนอัจฉริยะ นายจักรินทร์ ศิลารัตน์  สถาบันการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป 

23 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตรียมโลหิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้โลหิตในผู้ป่วยขอใช้โลหิตของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.นางฉลาวรรณ บุตรโยจันโท  
3.น.ส.นิลเนตร จันทา  
5.น.ส.พุทธิดา ตันทนาภรณ์กุล  

2.นางชไมพร สิงหะ 
4.น.ส.รชัฎาภรณ์ พิมพ์ภูมี 
6.นายอุเทน ลาแสง 

คณะแพทยศาสตร์ 
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7.นายชนัญญู พัชรสวัสดิกุล  8.รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 

24 ระบบติดตามการแจ้งหนี้ 1.นายมานะ กระแสโสม  
3.น.ส.ประกายกาณ์ ชูศร 

2.น.ส.สธุาสินี เรืองแหล้ คณะเทคนิคการแพทย์ 

25 การน าเศษคอนกรีตสดที่เหลือทิ้ง มาท าเป็นบล็อคตัวหนอน นายตรรกวิทย์ ค าก้อน  คณะวิศวกรรมศาตร์ 

26 ระบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มข. 

1.นายธีรรักษ์ ภารการ  2.คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ กลุ่ม
ที1่ 

คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

27 การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ตู้เก็บยาและรถฉีดยา น.ส.กนกวรรณ เคนกุดรัง  คณะแพทยศาสตร์  

28 ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1.นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง  2.นางจรูญลักษณ์ นารี ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 IT&IC HUSO: SMART WORKING 1.นางสาวอรอินทุ์ บุญ
ขนาน  
3.บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2.นายกฤษณะ เวทีวุฒา
จารย์ 
4.บุคลากรกลุ่มสารสนเทศ
และการสื่อสาร งาน
ยุทธศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

30 การพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพเพ่ือการสร้างเสริมในยุค
ดิจิทัลเทคโนโลยี 

1.น.ส.จันจิราภรณ์ วิชัย  
3.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ บุตตะพล 
5.น.ส.นันทรัตน์ จิตระการ  

2.นางสายสมร พลดงนอก 
4.น.ส.ณัฐภรณ์ หาด ี
6.น.ส.ลัดดาวัลย ์นาสถิตย์ 

คณะแพทยศาสตร์  

31 การปรับปรุงกระบวนการส่งซีรัมผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตที่ขึ้น
ทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายของ

1.น.ส.ยุภาภรณ์ สุดวิลัย  
3.นางรัตนาพร มณีสาย 

2.น.ส.สิรลิักษณ์ ชื่นตา 
4.นางสุกัญญา พงษ์พิริยะ

คณะแพทยศาสตร์  
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โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 5.รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข เดชะ 

32 กระบวนการติดตามค่าปรับค้างจ่ายและหนังสือเกินก าหนด
ส่ง 

1.น.ส.ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ  2.นายศิวะนัท ศรีสุนทร ส านักหอสมุด 

33 ระบบขอใช้บริการสถานกีฬา 1.นายเฉลิมพล แสงแก้ว  2.นายภาสพันธ์ จิโนทา กองการกีฬา 

34 KKU Blood Bank Mobile Application" RED GIVE"" 1.นางพูนทรัพย์ ศรีพารา 
3.นายธเนต ทนุการ 
5.นางณิชชา ภูมิโยชน์  
7.นางชวนชม ภูพลผัน  
9.รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข  

2.น.ส.น้ าริน บุญมาวงษา 
4.นายบุญส่ง  เบญจางคประเสริฐ 
6.นางนิสารัตน์ พันธะ 
8.นายประวี ค าภีระ 

คณะแพทยศาสตร์  

35 HS Office Lab นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

36 แก้วรักษ์โลก นางนัยนา ศรีสะอาด  คณะแพทยศาสตร์  

37 ฟันดีที่โรงเรียน 1.นางริณประภา ศรีทะบาล 
3.น.ส.วันทา สลีา 

2.น.ส.ชญากานต์ มอญขาม คณะทันตแพทยศาสตร์  

38 ระบบสนับสนุนการประสานงานสาขาวิชาและหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์  
3. น.ส.กนกรัตน์ เวียงชัย 

2.นางผ่องพรรณ ทวีวิวิตรกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

39 CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง 1.พว.สุธีรา ยาทองไชย  
3.พว.รัตน์ติยา วันทา  
5.พว.วราลักษณ์ เย็นญา 
7.พว.อรุณศรี นาคะมณี  

2.พว.พรชนก คมพิพัฒน์พงศ ์
4.พว.ประกาย โพธิ์งาม 
6.พว.วัชรี พิมสา 
8.พว.สุภาพร แจ่มศรี 

คณะแพทยศาสตร์  
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40 โครงการการป้องกันหลอดเลือดด าอักเสบ (Phlebitis) ในหอ
ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 3ข 

น.ส.วลังการ พิมพ์เมืองเก่า  คณะแพทยศาสตร์  

41 การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลติดตามอาการภายหลัง
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.น.ส.เมริษา สุทธาธิวงษ์ 
3.น.ส.อรวรรณ ปรันเสน4. 

2.น.ส.พจนีย์ ขันศรีมนต์ 
4.นางประกาย พิทักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์  

42 การใช้ Chatbot เพ่ือช่วยตอบค าถามงานด้านทรัพยากร
บุคคล 

นายคณินท์ อุชชิน  กองทรัพยากรบุคคล 

43 รหัสยาน าพา LASA หายไป เพ่ิมความปลอดภัย ผู้ใช้บริการ 
(ลดความคลาดเคลื่อนทางยา) 

1.นางสมพร สามหาดไทย 
3.นางสุภาพร อ่อนสนิท  

2.น.ส.จุฑารัตน์ หาญสุริย ์
4.น.ส.ภัทรพร ตั้งสุจริต 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
 คณะแพทยศาสตร์  

44 การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง (Kanban) ในการแก้ไขปัญหายา
แบ่งบรรจุขาดคราว 

1.นางอมร เทพนา 
3.นางนรนันท์ พองพรหม  

2.นางตุลยดา นามสีฐาน 
4.นางสุภาพร อ่อนสนิท 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
 คณะแพทยศาสตร์  

45 การวิเคราะห์เนื้อหาศรีนครินทร์เวชสาร 1.นางสมปอง จันทะคราม  2.ศ.พจน์ ศรีบุญลือ คณะแพทยศาสตร์ 

46 การพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.น.ส.ณัฐภรณ์ หาดี  
3. น.ส.นันทรัตน ์จิตระการ  

2.น.ส.ลัดดาวัลย ์นาสถิตย์ 
4.นางสายสมร พลดงนอก 

คณะแพทยศาสตร์ 

47 โครงการ 3ค ร่วมใจ ลดการใช้พลาสติก 1.นางศุภลักษณ์ ยะลาเร้  2.เจ้าหน้าที่หอผู้ป้วย 3ค คณะแพทยศาสตร์ 

48 รู้จักเค้า พัฒนาเราให้ถูกทาง 1.น.ส.ภัทรพร ตั้งสุจริต 
 3.นางเกศรินทร์ แสงตา 

2.น.ส.สุนสิา แก้วชมภู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
 คณะแพทยศาสตร์ 

49 พัฒนาการระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identify) น.ส.ศิริพร อุตสาหพานิช  คณะแพทยศาสตร์  

50 ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน 3ก นางภัทราวดี จาริชานนท์  คณะแพทยศาสตร์ 
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51 ป้ายข้อมือถูกต้อง น าร่องความปลอดภัย น.ส.สภุารัตน์ พิทา  คณะแพทยศาสตร์ 

52 ลุกเดินมั่นใจเมื่อใช้ Safety belt น.ส.อัญชลี รุ่งวงษ์  คณะแพทยศาสตร์ 

53 การบริหารจัดการนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดโดยใช้ Google 
Sheet ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.นางนีรบล ไชยปัญหา 
 3.นางจรูญลักษณ์ นารี 

2.นางกันยากร นามบุตรดี ส านักหอสมุด 

54 พัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล 1.นางอัญญรัตน์ แพงมา  2. น.ส.ธนาภา ค าทะเนตร คณะแพทยศาสตร์ 

55 การลดระยะเวลาการด าเนินการจ าหน่าย น.ส.ดารณี แสนสุขทวี  คณะแพทยศาสตร์ 

56 ระบบฝากของมีค่าดี ไม่มีสูญหาย น.ส.ปิยนุช ทับวธิร  คณะแพทยศาสตร์ 

57 แขวนถุงปัสสาวะสะดวกไม่เสี่ยงติดเชื้อ น.ส.กนนกกาญจน ์จันทรภ์ิรมย ์ คณะแพทยศาสตร์ 

58 โครงการการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติหอผู้ป่วย 3 ค 1.อรุณศรี รอนยุทธ  2.บุคลากรหอผู้ป่วย 3ค คณะแพทยศาสตร์ 

59 การบริหารจัดการครุภัณฑ์วิจัยคณะแพทยศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.นางอาภาภรณ์ ธรเสนา 
3.น.ส.นุชนาฏ จันทิหล้า  

2.น.ส.กฤษณา ตลับกลาง 
4.น.ส.สุกานดา แสนใจวุฒ ิ

คณะแพทยศาสตร์ 

60 ระบบประชุมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (Paperless Meeting 
System) 

1.นางดวงดาว ประทิพย์อาราม  
3.นายยุทธพงษ์ จักรคม 

2.น.ส.สวุรรณนภา สุ่ยวงษ ์ คณะแพทยศาสตร์  

61 เครื่องพิมพ์(Printer)ตัดซองซิลด์อัตโนมัติ 1.น.ส.ภคอร สินธุรักษ์  
3.นางบุญญาพร ทองดี  
5.น.ส.ขวัญชนก ขันธะเกษ 
7.น.ส.วลาวัลย์ สะริยานนท์
พินิจ 

2.นางอุ่นใจ เกตุสิว 
4.นางธัญญาพัทธ์ ตันติพะนาทิพย์ 
6. น.ส.กาญจนา โสหล้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

62 วัสดุพร้อมใช้ รายจ่ายไม่สูญ เพ่ิมพูนรายได้ 1.นางนัยนา ศรีสะอาด  
3.บุคลากรหอผู้ป่วย 3ข 

2.น.ส.ประกายจันทร์ โคตรศรี คณะแพทยศาสตร์ 
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2. ด้านสนับสนุนส่งเสริมบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

1 แนวปฏิบัตทิี่ดีในการสนับสนนุการจัดท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1.นางนวรัตน์ เงาะสนาม  2.นางอรกัญญา เบ้าจรรยา คณะศึกษาศาสตร์ 

2 แผ่นความร้อนส าหรับตรึงสเมียร์ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียบนสไลด์
แก้วเพื่อย้อมสีแกรมและตรวจ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Warming 
plate for fixed smear of bacterial sampling used for 
staining and microscopic examination) 

1.นางสาวพิสมัย สายสุด  2.นายเสกสิทธิ์ สงัคีรี คณะเทคนิคการแพทย ์ 

3 กระบวนการสง่มอบบริการสูผู่้ใช้บริการห้องสมุดด้วยกลยทุธ์การ
สร้าง Content Marketing Team 

1.น.ส.อัคริมา สุ่มมาตย์  
3.น.ส.ประภาพร มณฑาทิพย์  
5.น.ส.กุลณสร อ้วนไตร  
7.น.ส.เมธยา เสามะล ี
9.น.ส.วราภรณ์ พนมศิริ  

2.น.ส.นิตยิา ชุ่มอภัย 
4.น.ส.กฤติกา สนุทร 
6.น.ส.ปรารถนา อุดมศร ี
8.น.ส.กิตติยา สุทธปิระภา 
10 น.ส.ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ 

ส านักหอสมุด 

4 การพัฒนาตู้สเปรย์แผน่โครมาโตกราฟีแบบผวิบางปลอดสารพษิ 1.นายเจตนา วีระกุล  
3.น.ส.รัชยาพร อโนราช  
5.นายเศรษฐ์ บุญจวง  

2.นายสุพล บ่อคุ้ม 
4.นายธนชั ชุมแวงวาป ี
6.น.ส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
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5 การจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการของคณะเภสัช
ศาสตร ์

1.อาทิตย์ วงษ์พระจนัทร์  
3.เตชิต ชืน่ประทุมทอง 

2.ทองค า วงษ์พระจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

6 การตลาดเชิงรุกเพื่อรับเข้านักศึกษาด้วยกิจกรรม KKBS Camp น.ส.กรกนก อินทร์สอน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

7 สอบถามปัญหานักศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลังยุติให้ค าปรึกษา 2 สัปดาห์ จากแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูม1ิ23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.นางพหุรัตน์ ดีนอก  
3.หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข 

2.นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน คณะแพทยศาสตร์ 

8 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องตน้และ
ช่วยชีวิตพื้นฐานในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน  2.น.ส.นวพร บุดดาน้อย คณะแพทยศาสตร์ 

9 การพัฒนาเชิงพืน้ที่แบบองค์รวมบ้านโต้นโมเดล ภายใตโ้ครงการ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ มข พัฒนา 

น.ส.นิภาพรรณ ชยัเดชทยากุล ส านักบริการวิชาการ  

10 กล่องสะดวกใช้ใส่ใจผูป้่วยเชื้อดือ้ยา น.ส.วิลาสินี บุญมานาง  คณะแพทยศาสตร์  

11 กลับบา้นมัน่ใจมีอุปกรณ์ให้อาหารครบ น.ส.วิลาสินี บุญมานาง  คณะแพทยศาสตร์  

12 การบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดมข. 

น.ส.วราภรณ์ พนมศิริ  ส านักหอสมุด  

13 ระบบออนไลนส์ าหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (Online ไพรินทร์ เมืองสนาม  คณะมนุษยศาสตร์และ
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

System for Curriculum Quality Evaluation) สังคมศาสตร ์

14 โครงการกล่อง IV Box set 1.น.ส.สุธิดา สุวรรณราช  2. น.ส.ประภสัสร อุททา คณะแพทยศาสตร์  

15 การวางแผนจ าหนา่ยผูป้่วยล ากระดูกต้นขาหักที่ผ่าตดัใส่โลหะยดึ
ตรึงกระดูกภายใน 

น.ส.สุอังคณา สพุรรณเภสัช  คณะแพทยศาสตร์  

16 การศึกษาการติดเชื้อในโรงพยาบาลหอผู้ปว่ย 3ฉ น.ส.ประภัสสร อุททา  คณะแพทยศาสตร์  

17 บันทึกและติดตามอาการผู้ปว่ยระยะท้ายเมื่อจ าหนา่ย น.ส.ณัฐวดี วงศ์ณรัตน ์  คณะแพทยศาสตร์  

18 ผลลัพธ์การดูแลผูป้่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 3ก 1.นางพัสดา ภักดีก าจร  
3.ผศ.นพ. องอาจ โสมอินทร ์

2.น.ส.ธารนิี เพชรรัตน ์ คณะแพทยศาสตร์ 

19 ชื่อผลง ผลลัพธ์การดูแลผูป้่วยศลัยกรรม หอผู้ป่วย 3ก : 
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

1.น.ส.พิมพช์นก ทองค า
จันทร์ 3.น.ส.ธารินี เพชรรัตน์  

2.นางพัสดา ภักดีก าจร 
4.ผศ.นพ. องอาจ โสมอินทร ์

คณะแพทยศาสตร์ 

20 ศึกษาผลลพัธ์การดูแลผูป้่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 3ก : ผู้สูงอาย ุ 1.น.ส.สุวรรณา จรจรัญ  

3.น.ส.ธารนิี เพชรรัตน ์   

2.นางพัสดา ภักดีก าจร 
4. ผศ.นพ องอาจ โสมอินทร ์

คณะแพทยศาสตร์  

21 ผลลัพธ์การดูแลผูป้่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 3ก: โรคเต้านม 1.น.ส.เกศราภรณ์ ปัญญาใส 
3.น.ส.ธารนิี เพชรรัตน์  

2.นางพัสดา ภักดีก าจร 
4. ผศ.นพ. องอาจ โสมอินทร ์

คณะแพทยศาสตร์  

22 การติดเชื้อในโรงพยาบาลแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์ 1.น.ส.พรสวรรค์ ค ายางจ้อง 2.นางพัสดา ภักดีก าจร 
4.ผศ.นพ.พลากร สุรกลุประภา 

คณะแพทยศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

โธปิดิกส ์: หอผู้ป่วย 3ก 3.น.ส.ธารนิี เพชรรัตน ์   

23 IoT เพื่อการยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นายนิกร ชีวาจร  คณะแพทยศาสตร์ 

 

 

3.ด้านสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 
3.1 “ลานไทร” ลานวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกิตติพงษ์ จ ารูญ  ศูนย์วัฒนธรรม  

3.2 โครงการ “ชวนกันฟิต พิชิตพุง Fight for Fat off” 1.น.ส.พันธกานต์ รัศเสียร 

3.นางสายสมร พลดงนอก

5.น.ส.จุฑามาศ สรรพ์สมบัติ  

2.น.ส.วรีะวรรณ อ้ึงอร่าม 
4.น.ส.โสภิดา สวุรรณบุผา
6.น.ส.ชุติมา วรรณูปถัมภ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

3.3 กีฬาสร้างสุข งานสร้างสรรค์ นายจักรินทร์ ศิลารัตน์  สถาบันการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไป 

3.4 โครงการ “ลดน้ าหนัก สร้างสุข บุคลากรคลังเลือดกลาง” 1.น.ส.จุฑามาศ มีด้วง  

3.น.ส.รจนี หารทวี  

5.นางพูนทรัพย์ ศรีพารา  

2.นางอารี อินหล้า 
4.น.ส.ยุภาภรณ์ สดุวิลัย 
6. รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 
3.5 การพัฒนาร้านอาหารต้นแบบ “เมนูรักษ์ ไต” ในโรงอาหาร

ของคณะกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์อาหารและ

บริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นางสายสมร พลดงนอก 

3. น.ส.เพียงทิฆัมพร นิลเพชร์  

7.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ บุตตะพล 

2.น.ส.จันจิราภรณ์ วิชัย 
4.น.ส.ณัฐภรณ์ หาดี 
5.น.ส.ลัดดาวัลย ์นาสถิตย ์
6.น.ส.นนัทรัตน์ จิตระการ 

คณะแพทยศาสตร์  

3.6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรหอผู้ป่วย3ข นางสาวสุพัตรา สังข์ชาตี  คณะแพทยศาสตร์  

3.7 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินสิ่งแวดล้อมที่เป็นความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560-2562 

1.นส.อรวรรณ ปรันเสน  

3.นส.เมริษา สุทธาธิวงษ์  

2.นส.พจนีย์ ขันศรีมนต์ 
4. นางประกาย พิทักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

3.8 KKU Library Happy Together 1.นางละออ ข้อยุ่น 
3.น.ส.นิติยา ชุ่มอภัย 

2.นางสีรุ้ง พลธานี 
 

ส านักหอสมุด 

3.9 DT HAPPY WORKPLACE “งานเห็นผล คนเป็นสุข” 1.นางประทุมมา ทาแดง  

3.นางหญิง โพธิสุวรรณ  

2.น.ส.นวรัตน์ ชนะบัว 
4.บุคลากรคณะทันต
แพทยศาสตร์ มข. 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

3.10 กระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการท างานที่ดี 

กองทรัพยากรบุคคล 

1.นางวรัญญ์ภร กาบไกรแก้ว  2.คณะท างานการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green Campus) 
รักษาสิ่งแวดล้อม และ
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี 

กองทรัพยากรบุคคล 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  สังกัด 

(Happy workplace) 
3.11 อบรมแลกเปลี่ยน ขีดเขียนร่วมกัน สร้างความสุขสันต์ ครบ

ครันเรื่องงาน 

1.น.ส.ศิริรัตน์ แสงพันธ์  

3.น.ส.วรรณภา หินวิเศษ 

2.นางปฏิมาพร โยโส  คณะแพทยศาสตร์  

3.12 มหัศจรรย์ แห่งพลังทีม 1.น.ส.ภัทรพร ตั้งสุจริต  
3.น.ส.สุนสิา แก้วชมภู      
5.นายณฐาภพ สอนศักดา 

2.น.ส.เนาวคุณ อริยพิมพ์ 
4.นางเกศรินทร์ แสงตา 

คณะแพทยศาสตร์ 

3.13 สุนทรียสยทนา…วาจาแห่งรัก นางสาวจันจิรา ปะทิเก  คณะแพทยศาสตร์ 

3.14 โฮมพาข้าวอาหารเพ่ือสุขภาพชาว 3ก. นางพัฒนา ภูงามเชิง  คณะแพทยศาสตร์ 

3.15 โครงการออกก าลังกาย 5 นาทีเพ่ือชีวีที่ดีกว่า นางทิพวรรณ์ อนุรักษ์  คณะแพทยศาสตร์  

3.16 เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา 1.นางดวงดาว ประทิพย์อาราม 

3.นายยุทธพงษ์ จักรคม 

2.น.ส.สวุรรณนภา สุ่ยวงษ ์ คณะแพทยศาสตร์  

3.17 โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยเป็นสุข สมาชิกเครือข่ายแปลงผักพอเพียง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองบริหารงานกลาง 
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