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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จัดท าผลงานเข้าประกวดในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) 
โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 

“The 8th KKU SHOW and SHARE” 

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

1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.1 การจัดท าโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพและคลิปวิดีโอสั้น 
(อินสตาแกรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นายบริพัตร ทาสี 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

งานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร  
ส านักงานอธิการบดี 

1.2 ระบบยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
จรรยาบรรณในสัตว์ทดลองแบบออนไลน์ 

คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์และศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.3 การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงานด้วยกลยุทธ์การ
สื่อสารเชิงสัญลักษณ์  

นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์  
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี 

1.4 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ นางสาวสายรุ้ง มูลวิชา     
พยาบาล 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.5 การจัดการพ้ืนที่ด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
อย่างยั่งยืน “Creative Space of Sithan KKU”  

นางสาวคณิตตา  คลังทอง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 

 

ศูนย์วัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.6 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลการ
ด าเนินงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

1.7 อนุรักษ์น้ า นางนัยนา  ศรีสะอาด  
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วย 3ข 

1.8 ไม้กดขยะลดโลกร้อน นางนุชจรินทร์  ทองงาม   
คนงาน 

หอผู้ป่วย 3ข. ร.พ.ศรีนครินทร์ 

1.9 SPA หอม หอผู้ป่วยน่าอยู่ นางสุมาลี ส านักบ้านโคก   
คนงาน 

หอผู้ป่วย 3ข ร.พ.ศรีนครินทร์ 

1.10 วัสดุการแพทย์ มีพร้อมใช้ ใช้จริงไม่สูญเปล่า 
บุคลากรยิ้มได้ 

นางวิรัลพัชร สิทธิจันทร์เสน 
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 3ข งานบริการ
พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

1.11 Shampoo for all นางสาวสุพรรณ โมสืบแสน    
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 3ข แผนก
การพยาบาลศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
คณะแพทยศาสตร์ 

1.12 การเฝ้าระวังและป้องกันสายสวนปัสสาวะและสาย
ระบายเลื่อนหลุด 

นางสาวศรัญญา ติจะนา   
พยาบาล 

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 3ข แผนก
การพยาบาลศัลยกรรมออโธปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.13 ลุกจากเตียงได้ไว  สุขภาพสดใส  ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน 

นางสาวสุวรรณี พักชัย  
พยาบาล 

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 3ข  
แผนกการพยาบาลศัลยกรรม 

ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 

1.14 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความปวด 
โดยเน้นการประเมินซ้ า 

นางกาพย์ชวิน บุญเดช   
พยาบาล 

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 3ข แผนก
การพยาบาลศัลยกรรมและ 

ออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ 

1.15 โปสเตอร์มัลติมีเดียเสมือนจริง  
(โปสเตอร์ เทคโนโลยี AR) 

นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ  
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

หน่วยประชาสัมพันธ์ และชุมชน
สัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.16 บริหารข้อในผู้ป่วยแผลไหม้ นางสาวนิภาพร แก้วขอนแก่น  
พยาบาล 

หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวก แผนกการ
พยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์   

 คณะแพทยศาสตร์ 

1.17 ยางยืดเพื่อสุขภาพ นายศักดิ์ดา สงคลัง  
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวก แผนกการ
พยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์   

คณะแพทยศาสตร์ 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.18 การแสดงผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
ศึกษาทั่วไปแบบเรียลไทม์ 

นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน   
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

1.19 การจัดการพลังงานในหอผู้ป่วย 3ข นางสาววาสุณี ศรีพลัง 
พยาบาล 

งานบริการพยาบาล  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.20 บันทึกการขับถ่าย ถูกต้องได้ด้วยใส่ใจ นางสาวประกายจันทร์  เข็มแก้ว 
ผู้ช่วยพยาบาล 

งานบริการพยาบาล  
แผนกศัลยกรรม  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.21 3ข ใส่ใจใช้น้ ายา นางสาววิลาสิน ีบุญมานาง 
ผู้ช่วยพยาบาล 

งานบริการพยาบาล  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.22 ชั่งเค้าเถอะ….ส าคัญนะ นางสาวหทัยรัตน์ บุญพิฬา   
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต3ข แผนกการ
พยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

งานบริการพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์ 

1.23 3ข ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์การล้างมือ นางสาวสุพัตรา ใจทัด  
พยาบาล 

หอผู้ป่วย 3ข แผนกการพยาบาล
ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

1.24 การน าน้ าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ประโยชน์ 1.นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี /ช่างเขียนแบบ 
2.นายอภิวัฒน์ คงอุดม /นายช่างเขียนแบบ 

3.นายจันทร์ศรี ผุยโสภา / คนงาน 

งานบริหารและธุรการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.25 โครงการรีไซเคิลวัสดุ นายบัณฑิต  กาบไกรแก้ว   
ช่างเขียนแบบ 

งานบริหารและธุรการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1.26 High Performance Nursing Organization : 
Queen Sirikit Heart Center of the Northeast 

นางกุลธรา จงตระการสมบัติ  
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คณะแพทยศาสตร์ 

1.27 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ กองบริหารงานกลาง กองบริหารงานกลาง  
ส านักงานอธิการบดี 

 

1.28 การประยุกต์ใช้แนวคิด TQM เพ่ือการพัฒนาระบบ
จัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management 
System) ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ /บรรณารักษ์ 
2.นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย /นักเอกสารสนเทศ 

3.นายธีรยุทธ บาลชน/นักเอกสารสนเทศ 

ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 3 ปี (2560 - 2562)  คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายปริญญา รสร่าง   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.30 การยกระดับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วย 
Google drive 

นางสมพิศ  นามเปือย งานแผนและประกันคุณภาพ  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1.31 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสหกิจศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.นางสุจิรา ผิวบาง / นักวิชาการศึกษา 
2.นางสาวศิริญา ฤทธิพันธรักษ์  /นักวิชาการศึกษา 

กองบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.32 Achieving 3 Es โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.33 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย นางบัวลัย เกษารัตน์ 
พยาบาล 

หอผู้ป่วย 5ค งานบริการพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ 

1.34 การจัดการประชุมวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นายชัยมงคล เล่งตระกูล  
นักสารสนเทศ 

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

1.35 การพัฒนาระบบสื่อความรู้สุขภาพ เพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสายสมร  พลดงนอก 
พยาบาล 

งานเวชกรรมสังคม  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.36 การน าแนวคิดลีน (LEAN) มาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการส ารองยารอจ่าย 

นางสุภาพร อ่อนสนิท  
เภสัชกร 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

1.37 โครงการป้ายหน้าเตียง ลบได้ ใช้ซ้ า   นางเพ็ญประภา มีปากดี   
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วย 3ค แผนกการพยาบาล
ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

1.38 การพัฒนาระบบแสดงคิวรอรับยา งานบริการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอกเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

นายทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์  
เภสัชกร 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1.39 รู้รักษ์ รู้ใช้ ประหยัดได้พลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาวลลิดา เพชรไฝ  
พยาบาล 

หอผู้ป่วย 3ค แผนกการพยาบาล
ศัลยกรรมฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 



หน้า 7 จาก 11 

 

 

1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.40 ห่วงใยสาย คลายอุดตัน นางสาววรนุช  ปะกิรเค 
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วย 3ค แผนกการพยาบาล
ศัลยกรรมและ ออร์โธปิดิกส์  

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 

1.41 คลังข้อมูลภาษาท่ีใช้ในการเขียนสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU NEWS CORPUS 

นายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์  
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี 

1.42 ประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ กรณีศึกษา 
กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นางสถาพร นาวานุเคราะห์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี 

1.43 การบริหารจัดการรถ Emergency พร้อมใช้  นางสาวสายรุ้ง มูลวิชา   
พยาบาล 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.44 การพัฒนาระบบบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ 
 One Stop Service ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

นางประกาย พิทักษ์   
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

หน่วยระบาดวิทยาโรคิดต่อ งานเวช
กรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.45 การรับส่งภาพ Digital ทางการแพทย์ นางศศินันท์ ก าขันตี   
นักรังสีการแพทย์ 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.46 EdPEx200 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

1.47 การจัดการความรู้เรื่อง :  
“ท าอย่างไรดี… เมื่อมีเชื้อดื้อยา” 

แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ  
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.48 การบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ผ่านระบบโปรแกรม HRMS 

นางสาวจงกล พลตรี   
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

งานพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

คณะแพทยศาสตร์   

1.49 โครงการลดทรัพยากร ลดขั้นตอนเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการยาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจ าวัน 

นางเอวรินทร์  ยอดเพชร 
พยาบาล 

หน่วยไตและไตเทียม  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์

ศาสตร์ 

1.50 การบริหารจัดการความปวดหลังผ่าตัดทั่วทั้งองค์กร นางศศิวิมล  พงศ์จรรยากุล  
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

1.51 ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ กองบริหารงานกลาง กองบริหารงานกลาง 

1.52 การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (NUMIS)   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.53 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สาย
สนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานสนับสนุนการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.54 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

งานสนับสนุนยุทธศาสตร์และการคลัง คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.55 
 

อยากเล่า “ การลดควาามผิดพลาดในกระบวนการจัด
งานสัมมนาในหน่วยงาน”  

นางสุเจตนา ภูมิสวัสดิ์ 
พยาบาล 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.56 การพัฒนาระบบคุมยอดเพ่ือการบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ   

2.นายสุธน เจริญศิริ   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 

1.57 ระบบออกเอกสารส าหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเกษียณอายุราชการหรือ
พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

1.นางขวัญกมล สุดาพรรัตน์  
บุคลากรช านาญการ  
2.นายคณินท์ อุชชิน  

นักสารสนเทศปฏิบัติการ 

กองทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานอธิการบดี 

1.58 ขูดหินปูนด้วยแรง G (Scaling With G* force)  1.นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย  
2.นายภิญโญ นามพรมมา  

3.ทีมงานทันตกรรมพระราชทาน 

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
โรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์  

1.59 การจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานตัวชี้วัด (KPI)  
อย่างเป็นระบบ 

1.นายธนวัช แก้วค าสอน / นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
2.นางอุมาพร โพธิ์ชัย / พนักงานธุรการ  
3.นางสุลิพร ปานพรม / พนักงานธุรการ  

4.นางอังคณา หิรัญเกิด /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.60 Work based Learning (WBL)@COLA Library นางธณัชพร ยะปะตัง 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่น) 

1.61 การลงทะเบียนรับ-ส่งแลปทางทันตกรรมแบบออนไลน์ 1.นางสาวทิพวัลย์ ยงฤทธิปกรณ์  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2.นางศุกร์สวัสด์  แสนประเสริฐ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ  
คณะทันตแพทยศาสตร์   
โรงพยาบาลทันตกรรม 

1.62 การบริหารอัตราก าลังวิสัญญีพยาบาลในช่วงที่มี
อัตราก าลังน้อยกว่ามาตรฐาน 

นางทิพยวรรณ มุกน าพร   
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.63 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (Unit Cost) กรณีศึกษา : 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

1.นางยุวดี  อุปนันท์   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

2.นายเศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ 
นักสารสนเทศปฏิบัติการ 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1.64 Library For New Generation, My Next 
Customer 

1.นางสุดาวดี  ชัยเดชทยากุล / ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
2.นางรัดดา อุ่นจันที/  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
3.นางสมถวิล สว่างวงศ์/  พนักงานห้องสมุด 

 

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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1.ด้านสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน / ต าแหน่ง สังกัด 

1.65 การจัดระบบส่งเลือดไปยังหอผู้ป่วย คลังเลือดกลาง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวพุทธิดา ตันทนาภรณ์กุล   
นักเทคนิคการแพทย์ 

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ 
 

1.66 การพัฒนาใช้เทคโนโลยีในงานเตรียมส่วนแยกเลือด 
คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางนวลจันทร์ มุงคุณค าชาว 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ 

1.67 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการรับเวร-ส่งเวร  
หอผู้ป่วย 3ก 

1.นางพัสดา ภักดีก าจร 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

2.นางเกียรติพร เชื้อโพนทอง 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

3.นางสาวพิมพ์ชนก ทองค าจันทร์ 
พยาบาลปฏิบัติการ 

 

หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาล
ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์  

งานบริการพยาบาล 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

คณะแพทยศาสตร์ 

 


