
รายช่ือผลงานที่ไดรับเงินสนับสนุนในการจัดทำผลงานในรูปแบบโปสเตอร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ คร้ังที่ 11 

โดยไดรับเงินสนับสนุน จำนวน 400 บาท/ผลงาน 

 

1. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการบูรณาการความรูและความเช่ียวชาญดานการบริการวิชาการท่ีมุงเนนการแกไขปญหาของภาคอีสาน 

จํานวน  7 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

1.  วิจยัไปไหน? นางสาวจีรภา สิมะจารึก กองบริการงานวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

2.  โครงการบริการวิชาการทางพยาธิวิทยาสูชุมชน นายสมบูรณ มาตุม  คณะแพทยศาสตร 

3.  การศึกษาระยะเวลาท่ีผูปวยมีระดับ INR อยูในชวงเปาหมายของการ

ใชยาวารฟาริน ในผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและผูปวยหัวใจ

หองบนสั่นพลิ้ว 

นางสุภาพร ออนสนิท  คณะแพทยศาสตร 

4.  แนวทางปฏิบัติเพ่ือลดฝุนจากการกอสรางปรับปรุงอาคารหองสมุด

กลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ.ดร.ยุพรัตน หลิมมงคล คณะสาธารณสุขศาสตร  

5.  “ยางนา” พืชทองถ่ินกับการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน "ยางนา" พืชอนุรักษ 

ตําบลกุดเคา  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน 

นางสาวสาวิตรี  ศรีมงคล ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สํานักงานอธิการบดี 

6.  แบบพิพิธภัณฑมีชีวิต “หมูบานวัฒนธรรมอีสาน" นายกิตติพงษ จํารูญ ศูนยศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี 

7.  กระบวนการถายทอดองคความรูทางงานหัตถกรรมสูนวัตกรรม 

ผาไหมมอดินแดง  

นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง สํานักบริการวิชาการ 



 

2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

1.  ระบบการจัดการวัสดอุุปกรณกีฬา e-Service นายสิทธิชัย ยินดีชาต ิ กองการกีฬา สํานักงานอธิการบด ี

2.  การพัฒนาชองทางการสื่อสาร ขอมูลการใหบริการกับผูใชบริการ 

(นักศึกษาท่ีรับผิดชอบโครงการ) 

นายสิทธิชัย ยินดีชาติ กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี 

3.  ระบบคัดเลือกนักกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน นายเฉลิมพล แสงแกว กองการกีฬา สํานักงานอธิการบด ี

4.  กระบวนการจําหนายแบบรวมศูนย สํานักงานอธิการบดี นายอุดม  โลมาอินทร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

5.  ลดกระดาษดวย QR CODE นายอุดม  โลมาอินทร กองคลัง สํานักงานอธิการบด ี

6.  การรายงานขอมูลผลการดําเนินงานผานระบบ Google Drive และ

สรุปรายงานบน Google Data Studio 

นางสาวสดใส  พิมพทองงาม กองยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบด ี

7.  การพัฒนาแนวทางการนําสารละลายมาตรฐาน Bovine Serum 

Albumin (BSA) ท่ีเหลือจากการเรียนการสอนกลับมาใชใหม 

ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล คณะเทคนิคการแพทย  

8.  ฝก นศ.ทุกคน ใหไดทําจริงๆ รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด คณะเภสัชศาสตร 

9.  การสรรหาคัดเลือกในชวง  New Normal นางสาวนันทนภัส คงม่ันมงคล   คณะแพทยศาสตร 

10.  การพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงท่ี นางสาวชัญณัฐรัน คงม่ันมงคล คณะแพทยศาสตร 



2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

สูงข้ึนของบุคลากร  สังกัด ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

11.  โครงการ การบริหารจัดการหนวยขนสงกลาง แบบรวมศูนยยุค 

Covid19 Save cost save life    

นางสาวสายรุง  มูลวิชา คณะแพทยศาสตร 

12.  โครงการ เครื่องมือแพทยพรอมใช Trigger Line Daily Check ดวย

ระบบ QR Code 

นางสาวสายรุง  มูลวิชา คณะแพทยศาสตร 

13.  ผลการวิเคราะหขอสอบรวบยอดวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ป

การศึกษา 2564 (สอบ online) 

นางสมปอง  จันทะคราม คณะแพทยศาสตร 

14.  การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลและนําเสนอดวย Power BI นางพวงพยอม แกวพิลา คณะแพทยศาสตร 

15.  รปภ.ตูแดง QR code.   นายบดินทรธร  กุตัน คณะแพทยศาสตร 

16.  เทคโนโลยี ดิจิทัลทันสมัย คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร 

ม ห า วิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก น  (Digital transformation in Blood 

Transfusion Center, Faculty of Medicine, Khon Kaen University) 

นางพูนทรัพย ศรีพารา คณะแพทยศาสตร 

17.  การปรับปรุงแนวทางการเบิกเงินชวยเหลือคาท่ีพักอาศัย นางอุไร ศรีชมภู คณะแพทยศาสตร 

18.  การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในดานระบบยาของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ภญ.ภัทรพร ตั้งสุจริต คณะแพทยศาสตร 



2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

19.  การพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียน รับ-สง ชุดเอกสารการแจงหนี้

คารักษาพยาบาลผูปวย ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

นางกนิภัทร  ศรีธรรมมา คณะแพทยศาสตร 

20.  การพัฒนาระบบสื่อความรูสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพในยุค

ดิ จิ ทั ล เทคโน โลยี  DEVELOPMENT OF HEALTH EDUCATION 

FOR HEALTH PROMOTION IN DIGITAL TECHNOLOGY ERA 

นางจันจิราภรณ  สิงหครุธ คณะแพทยศาสตร 

21.  การพัฒนาระบบติดตามอาการภายหลังเดินทางกลับจากประเทศท่ีมี

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ใน

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางสายสมร  ลีลดาภทัรกุล คณะแพทยศาสตร 

22.  “ระบบรายงานแจง การขาด-ลา-มาสาย-ไมอยู เพ่ือนรวมงานตอบได 

หัวหนารูงาน” 

นางสาวก่ิงกาญจน โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร 

23.  The assessment of platelet yield index from non-

leukocyte reduction set for transfusable platelet 

concentrates prepared by automatic machine compared 

to values from complete blood count 

นายเจตนิพัทธิ์ มาตรา คณะแพทยศาสตร 

24.  การเพ่ิมพูนทักษะความรู  การใช เครื่องพยุงหั วใจและระบบ

ไห ล เวี ยน  ด วยบ อลลู น  (IABP) ก าร ใช เค รื่ อ งก ระตุ กหั ว ใจ 

(Defibrillator)  และเครื่องชวยหายใจ (Ventilator) 

นายกันตภณ หันไชยโชติ และนางสาว

จรินทิพย เติมศิลป 

คณะแพทยศาสตร 



2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

25.  การพัฒนากระบวนการจายยาผูปวยใน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน

ทางยา ดวยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ 

นางสุภาพร ออนสนิท  คณะแพทยศาสตร 

26.  กลองยาพรอมใช รวดเร็วทันใจ เพ่ิมความปลอดภัย แถมไมเอ็คซไพร 

(EXP)  

 

นางสาวสินาธร  คชพันธ  คณะแพทยศาสตร 

27.  การพัฒนาระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส ประจํา

คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นางศุกรสวัสด  แสนประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร 

28.  การพัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติงานและการตรวจสอบขอมูลรายได

เฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ ประจําคลินิกทันตกรรมพิเศษ 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

นางศุกรสวัสด  แสนประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร 

29.  การพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณในระบบขอมูล

เวชระเบียนและฐานขอมูลผูปวย(DHIS) โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

นางสาวกนกวรรณ  วงศอินทรอยู คณะทันตแพทยศาสตร  

30.  ระบบขออนุมัติใชทุนสงเสริมประสิทธิภาพดานวิชาการสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา 

นางสาวคณิศร แปนจัตุรัส คณะบริหารธรกิจและการบญัชี 

31.  การสรางสรรคเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย เพ่ือเสริมสรางการรับรูแบ

รนดขององคกร 

นายวรัญู  ดอนเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 



2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

32.  การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ดวยวิธีดิจิทัล 

นายอิทธิวัฒน จันชัยชิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

33.  ระบบ เสนอคําของบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ  คณ ะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี 

นายธีรรักษ  ภารการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

34.  ระบบรายงานการบริหารจัดการสารสนเทศองคกรเพ่ือความเปนเลิศ 

(Power BI) 

นางสาวอรอินทุ บุญขนาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

35.  ระบบออกเลขคําสั่ง ประกาศ คณะวิทยาศาสตร ออนไลน นางวราภรณ  เงาะเศษ คณะวิทยาศาสตร 

36.  การพัฒนาฐานขอมูลรายงานผลนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ผานโปรแกรม Microsoft Power Business Intelligence 

นางสาวณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร                  คณะวิศวกรรมศาสตร 

37.  ระบบสํารวจอุปกรณครุภัณฑคอมพิวเตอรและการวิเคราะหขอมูล

ดวย Power BI 

นายสุภวัฒน คันทะพรม คณะวิศวกรรมศาสตร 

38.  ระบบบริหารจัดการงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร (ENSBM) 

นางสาวณัฐธิดา ทึนรถ คณะวิศวกรรมศาสตร 

39.   การศึกษาสภาวะโครมาโตกราฟของกรดอะมิโนในรายวิชา

ปฏิบัติการชีวเคมี 

นายวิทยา หอมหวาน คณะสหวิทยาการ 

40.  การพัฒนาระบบการดําเนินการจัดสอบออนไลน คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางสาวธิรดา บุญทองแพง คณะสาธารณสุขศาสตร 



2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

41.  ระบบติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะสาธารณสุขศาสตร  

นางสาวจิดาภา  พลางวัน คณะสาธารณสุขศาสตร 

42.  การจัดทําและมอบเกียรติบัตรดิจิทัล (Digital Certificate) กับงาน

บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางกรุณา โสฬสจินดา คณะสาธารณสุขศาสตร 

43.  การจางงานนักศึกษาในยุค New Normal คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางพรพิมล  คะโยธา คณะสาธารณสุขศาสตร 

44.  การพัฒนาระบบและกระบวนการรับเงินรายไดดวยวิธี Scan QR Code 

Online Payment คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางสาววีรินทณ ขันธะติวงศ คณะสาธารณสุขสาสตร  

45.  การพัฒนาระบบจัดการคํารองอิ เล็กทรอนิกสของวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการ 

1.นายภุชงค จกัรเสน 

2.นายวีระชัย อุสูงเนิน  

3.นายรังสฤษฎิ์ เวชสุวรรณ  

4.นายวีรวัฒน สุดหา 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

46.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพัสดุประเภทครุภัณฑดวย

เทคโนโลยี QR-code ผาน Smart Phone : กรณีศึกษาสถาบันการ

สอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายจักรินทร ศิลารัตน ส ถ าบั น ก า ร ส อ น วิ ช า ศึ ก ษ า ท่ั ว ไป 

สํานักงานอธิการบดี 

47.  การพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารกระบวนการจัดอบรมในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย สํานักบริการวิชาการ 



2. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานกระบวนการ (Process  Innovation) 

จํานวน  49  ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

48.  การสรางเครือขายผูประกอบการชุมชน ตําบลวังสวาบแบบมีสวน

รวม ผาน แอพพลเิคชั่น VISITWANGSAWAB 

นางสาวเสาวลักษณ ราชํา สํานักบริการวิชาการ 

49.  ระบบลงทะเบียนเงินชวยเหลือนักศึกษา Covid-19 และการใช 

Digital Signature ในการอนุมัติ 

นายกฤษณพล  แสงประชุม สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

1.  ระบบขอใชสถานกีฬาไรกระดาษ นายเฉลิมพล  แสงแกว กองการกีฬา สํานักงานอธิการบด ี

2.  ระบบรับสมัครและจัดการขอมูลผูสมัครทุนการศึกษาสําหรับ

บุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค (ASEAN-

GMS Scholarship) 

นายสาขิน ขาวไชยมหา กองการตางประเทศ สํานักงานอธิการบด ี

3.  ระบบจัดการขอมูลหลักสูตรท่ีพรอมรับนักศึกษาชาวตางชาติ นายสาขิน ขาวไชยมหา กองการตางประเทศ สํานักงานอธิการบดี 

4.  KKU FIX IT  นางจุฑารัตน คําหวาน กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบด ี

5.  การพัฒนางานระบบติดตามเอกสารราชการเรงดวน  สําหรับ

เลขานุการผูบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยโปรแกรม Google 

Form และ QR Code 

นางสาวนฤมล ศักดิ์เสรีกุล กองบรหิารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 

6.  ระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาทุน ระดับปริญญาตร ี

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นางนิตยา พลศักดิ ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

สํานักงานอธิการบด ี

7.  ระบบรับสมัครและจัดสรรทุนการศึกษาออนไลน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางเจษฎาพร  ศรีรัตนประพันธ กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

สํานักงานอธิการบดี 

8.  ระบบติดตามกระแสงานดานบริการสารเคมี นายสุพล บอคุม คณะเภสัชศาสตร 

 



3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

9.   การพัฒนาระบบฐานขอมูล การบริหารจัดการโครงการโครงการ

พัฒนาหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางละมัย  ไวยโภชน  และ   

นายวันชัย  เรืองกาญจนไพศาล 

คณะแพทยศาสตร 

10.  ระบบจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกสภายใน ดวยโปรแกรม 

Google data studio 

นายอัศฎางค ดวงโพธิ์ทอง คณะแพทยศาสตร 

11.  แนวปฏิบัติการสังคมสงเคราะหเพ่ือการใหสิทธิ(คืนสิทธิ)ข้ันพ้ืนฐาน

ดานสาธารณสุขกับผูปวยท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ 

นางสาวนันทภัค เพชรศิริ คณะแพทยศาสตร 

12.  การบริหารจดัการรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตรแบบออนไลน  นางสาวอรอนงค โนนทิง คณะแพทยศาสตร 

13.  การดําเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการนักศึกษา 

โดยกระบวนการมีส วน ร วม  สาขาวิช าอายุ รศาสตร  คณ ะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทนพญ.กนกอร จูตะวิริยะสกุล คณะแพทยศาสตร 

14.  ระบบสารสนเทศการยื่นลาออนไลนผาน Line official นางพันเพชร นอยเมล   คณะแพทยศาสตร 

15.  โครงการ Smart Biomedical Management Program  นางสาวสายรุง  มูลวิชา คณะแพทยศาสตร 

16.  การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย ชั้นปท่ี 3 และ 5 ป

การศึกษา 2564 ในการจัดสอบรวบยอดวิทยาศาสตรการแพทยแบบ

ออนไลนบนเว็ปไซด KKU Exam 

นางสมปอง  จันทะคราม คณะแพทยศาสตร 



3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

17.  คลีนิคเลเซอร  (Noony Friday Laser Clinic) หนวยผาตัด2 งาน

พยาบาลหองผาตัด 

นางมัสวีร  แตงกวา คณะแพทยศาสตร 

18.  การพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป นางสาววีระวรรณ อ้ึงอราม  คณะแพทยศาสตร 

19.  การพัฒนาและศึกษาผลลัพธของการจัดระบบบริการสําหรับหญิง

ตั้ งครรภ ท่ีติด เชื้ อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการมีสวนรวมของทีมสห

สาขาวิชาชีพ 

นางสาวลัดดาภรณ ชนิทอง คณะแพทยศาสตร 

20.  ผลของการพัฒนาโปรแกรมปองกันการใหยาคลาดเคลื่อนในหอ

อภิบาลผูปวย 

นางสาวสุจิตรา รัตนจุทานนท คณะแพทยศาสตร 

21.  การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยท่ีมีทวารเทียม นางสาวพิมพชนก ทองคําจันทร คณะแพทยศาสตร 

22.  โครงการ Easy PrEP โรงพยาบาลศรีนครินทร  นางสาวพรนิภา  หาญละคร  คณะแพทยศาสตร 

23.  ผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเฝาระวังและปองกันการ

เกิดภาวะ ICU delirium ของผูปวยสูงอายุในหอผูปวย CVT-ICU 

นางสาววัชรี  พิมสา คณะแพทยศาสตร 

24.  ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพ่ือปองกันภาวะเศราโศกผิดปกติใน

บิดามารดาท่ีสูญเสียบุตรจากการเจ็บปวย 

นางสุธีรา ยาทองไชย คณะแพทยศาสตร 

25.  การพัฒนาระบบการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมารดาสงสัยติดเชื้อ นางสาววรางรัตน เพชราเวช คณะแพทยศาสตร 



3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

และติดเชื้อ COVID19 ในหอผูป วยก่ึงวิกฤตทารกแรกเกิด 2ค 

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

26.  Remote pace clinic นางสาวสุดาวรรณ นุศาสตรเลิศ คณะแพทยศาสตร 

27.  Best practices and best services : การตรวจคัดกรองทารกกลุม

อาการดาวนในสตรีตั้งครรภ เครือขายโรงพยาบาลศรีนครินทร 

นางทิพาพร จรูญศิริมณีกุล คณะแพทยศาสตร 

28.  Orientation Development ระบบปฐมนิเทศท่ีดี นําไปสูการมี

เปาหมายเดียวกันในองคกร  

นางสาวจิราพร คําปอม คณะแพทยศาสตร 

29.  โครงการพัฒนาเครื่องมือชวยคํานวณสัดสวนการเพ่ิมแคลอรี่ในนม

แมดวยนมผสมแบบเขมขน 

นางสาวปตนี แสนคํามูล คณะแพทยศาสตร 

30.  การพัฒนาระบบการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนปองกันโควิด-19 สําหรับ

ประชาชน ในมหาวิทยาลยัขอนแกน และเขต อ.เมือง จังหวัดขอนแกน 

นางสายสมร  ลีลดาภัทรกุล คณะแพทยศาสตร 

31.  Quality Improvement by Offline-Online Hybrid Kidney 

Transplantation Waiting list Clinic in the New Normal in 

Srinagarind Hospital. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดย

ใหบริการแบบก่ึงนัดติดตามการรักษาและก่ึงติดตามทางไกล 

เชื่อมตอผานระบบสื่อสังคม ในภาวะปกติวิถีใหมในคลินิกรอปลูก

ถายไต โรงพยาบาลศรีนครินทร 

นางสาวศศิพร ยงเยื้องพันธุ คณะแพทยศาสตร 



3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

32.  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยใหบริการแบบก่ึงนัดติดตาม

การรักษาและก่ึงติดตามทางไกล เชื่อมตอผานระบบสื่อสังคม ใน

ภาวะปกติ วิ ถี ใหม ในคลินิ กรอปลู กถ าย ไต  โรงพยาบาลศรี

น ค ริ น ท ร Quality Improvement by Offline-Online Hybrid 

Kidney Transplantation Waiting list Clinic in the New 

Normal in Srinagarind Hospital. 

นางสาวศศิพร ยงเยื้องพันธุ คณะแพทยศาสตร 

33.  การพัฒนาระบบตัวสงสัญญาณเพ่ือคนหาและปองกันอาการไมพึงประสงค

จากการใชยาของผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

นางสาวธิติมา สามแกว คณะแพทยศาสตร 

34.  คลินิกดูแลและใหคําปรึกษาผูบริจาคโลหิตทางไกล คลังเลือดกลาง 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Telemedicine in 

Donor clinic of Blood Transfusion Center, Faculty of 

Medicine, Khon Kaen University) 

นางพูนทรัพย ศรีพารา คณะแพทยศาสตร 

35.  ลดการบงชี้ผูปวยเกาผิดพลาดดวยระบบElectronic ท่ีคัดกรองดานหนา นางศิรินทร  นาบุดดา คณะแพทยศาสตร 

36.  แมอยูขางกายหนูหลับเองไดโดยไมใชยานอนหลับ ( โครงการการ

พัฒนาการเตรียมผูปวยเด็กโรคหัวใจโดยใช “อู”ไมใชยา SEDATE )  

นางบุญเบญญา รักษาเคน  คณะแพทยศาสตร 

37.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชถังออกซิเจนรวมกับเครื่องชวยหายใจ

สําหรับการเคลื่อนยาย 

นายรณชัย พิมพสวสัดิ์ และคณะ คณะแพทยศาสตร 



3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

38.  ประสิทธิภาพของระบบการติดตามสถานะการจองเลือด (Digital 

platforms)ของผูปวยธาลัสซีเมีย 

นางสาวพุทธิดา ตันทนาภรณกุล คณะแพทยศาสตร 

39.   โครงการพัฒนาระบบการรับ-สงตอผูปวย Covid-19 ในระยะกอน

ถึงโรงพยาบาล 

นางพรเพียร วชิราเจียรนนท คณะแพทยศาสตร 

40.  การพัฒนาระบบการจัดการยาเดิมผูปวย ปองกันปญหาการใชยา

ซ้ําซอน และประหยัดคาใชจายดานยา 

นางสาวจุฑารัตน หาญสุริย  คณะแพทยศาสตร 

41.  “ระบบบํ ารุ งรักษา ไม ได ดี แค รักษาบํ ารุ ง”   High Potential 

Maintenance System 

นางสาวก่ิงกาญจน โนนศรีชัย และ

นางสาวสุปรียา นนตา 

คณะแพทยศาสตร 

42.  การพัฒนาระบบการสง SMS ยืนยันการนัดหมายผูปวยคลินิกทันตก

รรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

นางสาวทิพวัลย ยงฤทธิกรณ คณะทันตแพทยศาสตร 

43.  Vijai Dent แอพพลิเคชั่นเพ่ือบริการงานวิจัย นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร 

44.  การพัฒนาระบบยื่นคํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธออนไลน Version 2 นางสาวคณิศร แปนจัตุรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

45.  กลองรักษยาและระบบบริการสุขภาพทางไกล รศ.ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร 

46.  One Stop Service Website for International Clients นางสาวหทัยชนก ลี้วิชัย คณะพยาบาลศาสตร 

47.  การพัฒนาระบบการยื่นคํารองขอสอบเคาโครงวทิยานิพนธออนไลน  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

นางอรวรรณ ดีสุรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 



3. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจํา ดานการบริการ (Service Innovation) จํานวน 54 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

48.  การพัฒนาชองทางการใหบริการดานการศึกษา คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ คณะสาธารณสุขศาสตร 

49.  ระบบจองหอง Smart Classroom & Studio ของศูนยนวัตกรรม

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางสาวนาราภัทร คําสวาท ศู น ย น วั ต ก ร รม ก าร เรี ย น ก ารส อ น 

สํานักงานอธิการบดี 

50.  ระบบการยื่นคํารองดานงานทะเบียนออนไลน(KKU-REQ) นายสมโภชน ถิ่นปรุ และทีมงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

51.  ระบบการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาฉบับดิจิทัล และการ

ตรวจสอบยอนกลับอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยี Digital Signature 

นายกฤษณพล  แสงประชุม สํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ 

52.  พัฒนาตูออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KAD : KKU 

Academic Document) Version 2 

นายสุนทร  กุลจันส ี สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

53.  WE KKU คนหาสิ่งท่ีชอบ หลักสูตร คณะ/สาขาท่ีโดนใจ นางหทัยรัตน บุณยรัตพันธุ เงินทอง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

54.  การพัฒนาระบบจองหองประชุม หองสมุดสมนึก พูนทรัพย  คณะ

ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน สํานักหอสมุด  

 

 

 

 



4. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ดานผลิตภัณฑ/ส่ิงประดิษฐ/IT(Product Innovation)  

จำนวน 31 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

1.  พัด Two in one นายอุดม  โลมาอินทร กองคลัง สํานักงานอธิการบด ี

2.  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัช

ศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จากใชคนสูระบบอัจฉริยะ 

นายเจตนา วีระกุล คณะเภสัชศาสตร 

3.  อุปกรณบริหารขอเทาสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 1.กภ.สุปรียา ราชสีห 2.กภ.ปริญญา

พร มะธิปะโน 

คณะแพทยศาสตร 

4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานและติดตามตัวชี้วัดทางการ

พยาบาล 

นายสุดถนอม กมลเลิศ คณะแพทยศาสตร 

5.  การพัฒนาระบบติดตามทักษะประสบการณชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ใน

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (MDKKU-Life) 

และตอยอดสูระบบ KKU-Life ในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารยนายแพทยนราทัศพล ลิขิตด ี คณะแพทยศาสตร 

6.  โครงการพัฒนางานการสงเอกสารนัดตรวจพิเศษนอกศูนยหัวใจ

สิริกิติ์ฯ เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย 

นางสาวสายรุง  มูลวิชา คณะแพทยศาสตร 

7.  โครงการ การบริหารจัดการ Syringe pump and Infusion pump 

โดยนวัตกรรมการ Clear memory effect     

นางสาวสายรุง  มูลวิชา คณะแพทยศาสตร 

 

8.  “RED STOCK”การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการบริหารจัดการพัสดุ

ค ลั ง เลื อ ด ก ล า ง   (“RED STOCK” Development of Mobile 

Application for blood bank inventory  management) 

นางสาวจุฑามาศ  มีดวง คณะแพทยศาสตร 



4. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ดานผลิตภัณฑ/ส่ิงประดิษฐ/IT(Product Innovation)  

จำนวน 31 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

9.  ผลการใชนวัตกรรมถุงกรองสําหรับการสงตรวจชิ้นเนื้อ ในผูปวยท่ี

ไดรับการผาตัดการผาตัดผาน กลองโพรงมดลูก (TruClear™ 

Hysteroscopic Tissue Removal) 

นางสาวอภิญญา เกษพิมพ คณะแพทยศาสตร 

10.  ระบบบริหารจัดการหนังสือคณะแพทยศาสตร (E-Office) นางสาวอภิญญา จันทุมา คณะแพทยศาสตร 

11.  นวัตกรรมการผลิตและจัดทํา ซิลิโคนเจลรองขอเขาและขอเทา 

สําหรับทําหัตถการนวัตกรรมการผลิตและจัดทํา ซิลิโคนเจลรองขอ

เขาและขอเทา สําหรับทําหัตถการผาตัดดาน   ศัลยกรรมประสาท 

สมองและไขสันหลัง 

นางพิกุล  นนทภา   คณะแพทยศาสตร 

12.  แอปพลิเคชั่น PharmaGO: ชองทางการเขาถึงขอมูลยาท่ีสําคัญ

สําหรับผูปวย 

ดร.ภก.ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน  คณะแพทยศาสตร 

13.  ระบบไปรษณียออนไลน (Online postal system) นายเจตจรินทร พระริต คณะแพทยศาสตร 

14.  ไครโอพรีซิพิ เตทแบบพรอมใชงาน ของคลังเลือดกลาง คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย  

นางจงกล อรรคฮาต คณะแพทยศาสตร 

15.  โครงการ กลองสะดวกเติม Mini plate & Screw หนวยผาตัด2 งาน

การพยาบาลหองผาตัด1 

นางมัสวีร  แตงกวา คณะแพทยศาสตร 

16.  บทเรียนออนไลนสํ าหรับภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพแพทย  

(Structured online learning courses for Medical English) 

นายศราวุธ วงศใหญ คณะแพทยศาสตร 



4. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ดานผลิตภัณฑ/ส่ิงประดิษฐ/IT(Product Innovation)  

จำนวน 31 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

17.  M-ERROR โปรแกรมใหมสําหรับการเก็บ และวิเคราะหขอมูลความ

คลาดเคลื่อนทางยา (medication error) 

นางสาวอาภัสรา อภิชาติหิรัญไพศาล คณะแพทยศาสตร 

18.  การกํากับติดตามปริมาณรังสีสะสมของผูปวยคนเดียวกันท่ีมีการ

ตรวจทางรังสีของท้ัง 2 โรงพยาบาล คือ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายมนูญ  ตนัยโชติ คณะแพทยศาสตร 

19.  Transport Drain Holder นางสาวศุภางค สุปะติ 

และนายจตุพล วัดเวียงคํา 

คณะแพทยศาสตร 

20.  การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริกจากกากถ่ัวเหลือง สําหรับผูปวยท่ี

ตองการโปรตีนสูงและเสนใยอาหารสูง  

นายธีรวัฒน ขันหนองโพธิ์ คณะแพทยศาสตร  

21.  HELLO HUSO นางสาวภาวดี มาพันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

22.  ระบบ Multisite บริหารเว็บไซต 7 สาขาวิชา  นายสุรวุฒิ สุพร คณะวิศวกรรมศาสตร 

23.  ENKKU HRM  ระบบเว็บสําหรับวิเคราะหขอมูลบุคลากรเพ่ือการ

บริหารภายใน (REAL TIME) 

นายสุรวุฒิ สุพร คณะวิศวกรรมศาสตร   

24.  SmartNKC Digital ID Signer on Web Application  

(ระบบลงนามดิจิทัล) 

นายทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล คณะสหวิทยาการ 



4. ประเภทผลงานและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ดานผลิตภัณฑ/ส่ิงประดิษฐ/IT(Product Innovation)  

จำนวน 31 ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูสงผลงาน/เจาของผลงาน สังกัด 

25.  การจัดทําระบบยืมเครื่องมือวิทยาศาสตรแบบออนไลน นางสาวขนิษฐกุล คูณเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร 

26.  รูปแบบสื่อสารภาษาอังกฤษดานการทํางานสําหรับบุคลากร

สถาบันการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

นางสาวขวัญหทัย สินเธาว คณะสาธารณสุขศาสตร 

27.  ระบบการทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล บุคลากรและ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

วาท่ี ร.ต.ชินาธิป ชาติพุดซา ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สํานักงานอธิการบดี 

28.  การพัฒนาดิจิทัลแพล็ตฟอรม KKUx เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน นางสาวมณฑิชา  พิทยาเสถียร ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน  

สํานักงานอธิการบดี 

29.  การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานดวยระบบควบคุมไฟฟาอัตโนมัติ 

: กรณีศึกษาอาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายจักรินทร ศิลารัตน สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

 สํานักงานอธิการบด ี

30.  ระบบขออนุมัติใชหองประชุม สํานักบริการวิชาการ นายประหยัด สืบเมืองซาย สํานักบริการวิชาการ 

31.  ระบบสนทนาอัตโนมัติสําหรับใหบริการของสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ ผานทาง Line Application (REGKKU LINE CHATBOT) 

นางสาวนัฏฐา ทองดา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 


