
ท ำเนียบโครงกำรท่ีได้รับทุนวิจัยสถำบันเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ปี 2557-2564
ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ

1 พรศิลป์  คุณศิลป์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่า
เคร่ืองช่วยหายใจท่ีมีพ้ืนฐานบนความรู้เชิง
ประจักษ์ในผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ 2557

2 เสาวณิต  ชัยรัตนภิวงศ์ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนแบบ
 Active learning ในช่ัวโมงปฏิบัติการ 
กระบวนวิชา 506212 (ภูมิคุ้มกันวิทยา
พ้ืนฐาน) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 2557

3 วราลี  ช่างย้อม การศึกษาความต้องการสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

4 กัฏติมา  ประสิทธ์ิอยู่ศีล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

5 สุทัศน์  ขันเลข การพัฒนาระบบวิเคราะห์งบประมาณเงิน
รายได้ท่ีมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

6 ปิยะมาศ  คงถึง ส ารวจความต้องการการใช้ซากสัตว์ เพ่ือ
การศึกษา วิจัย และฝึกทักษะผ่าตัดทาง
สัตวแพทย์ จากสถานศึกษาและคลินิกสัตว
แพทย์ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2557

7 ครรชิต  พิชัย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วน
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนา
ตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ 2557

8 ธันยา  พรหมบุรมย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตีพิมพ์บทความวิจัย/
วิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ 2557

9 นฤมล  น่วมอนงค์ การส ารวจความคิดเห็นคณาจารย์และ
นักวิจัยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ 2557



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
10 สุนัดดา  สงวนเดช การจัดการความรู้ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2557

11 วราภรณ์  เล้ารัตนานุรักษ์ การเทียบเคียงสมรรถนะการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการของ
สถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2557

12 วัชรี  นาคะป่า การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
"การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ / การ
ค้นคว้าแบบอิสระ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

13 ชนกนันท์  ตาจันทร์ดี 
(เปล่ียนช่ือผู้วิจัยเป็น นาง
นงนุช ไชยยศ)

การรับรู้ ทัศนคติ และความพร้อมของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรี
อาเซียน

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

14 ศรัญญา  ชัยแสง วัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
องค์การคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

15 อัมพิกา  สุวรรณบุตร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าวิจัยของคณาจารย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

16 เบญจพร จุฑาโรจน์ การพัฒนาระบบการเตือนเก่ียวกับปฏิทิน
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

17 ธันยาภรณ์ เหล่ียวตระกูล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือใหม่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

18 กริช ศรีธีระจิตต์ การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายส าหรับ
นักศึกษาในหอพักนักศึกษาพยาบาล 1

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

19 ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

20 อนุสรา ต๊ะพรหม การประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
21 ปริญญา คล่ีสกุล การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

การจัดเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติการ
พยาบาลพ้ืนฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์ 2557

22 สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยในคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2557

23 ทัดศรี ชัยเมคา การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและ
พัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2557

24 จตุพร เรืองฤทธ์ มูลเหตุท่ีส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด : กรณีศึกษา
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2557

25 ศักรินทร์ สุทธิสาร การพัฒนาระบบการจัดการการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ส าหรับนักศึกษา
สาขาส่ือศิลปการถ่ายภาพ ความพึงพอใจ
และประสิทธิภาพในการใช้งาน

คณะวิจิตรศิลป์ 2557

26 กนกลักษณ์ ทาสม ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ ากับ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา คณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ 2558

27 คหัชนันญ์ ภัทรกฤดา ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของ
ตลาดแรงงานต่อความคาดหวังการมีงาน
ท าของนักศึกษา สาขาวิชาส่ือศิลปะ และ
การออกแบบส่ือ (ภาควิชาส่ือศิลปะ และ
การออกแบบส่ือ) คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2558

28 นิวัติ บุญเลิศ การศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
บัณฑิตและนายจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2558

29 ทินกฤต นุตวงษ์ ระบบการสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ 2558

30 ชัศวารี หมอยา แนวทางส่งเสริมการท าวิจัยสถาบันของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ 2558

31 เกศสินี สมพงษ์ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2558



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
32 สุภีฤทัย บัวแก้ว ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ 
PAHSA ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2558

33 รภัทรา หิรัญรังสิต ความเหมาะสมในการใช้ LINE 
Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน : กรณีศึกษาการใช้งาน LINE 
Application ในการท างานของกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2558

34 ณธชัย แจ๋วเจริญกุล การจัดรูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ส าหรับบริษัทเอกชนด้านการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ 2558

35 นัฏพันธ์ุ นันทวาศ การพัฒนาระบบทบทวนการสอนแบบ
ออนไลน์ โดยใช้วีดีทัศน์เชิงตอบโต้บน
เครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2558

36 สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ การพัฒนาส่ือเพ่ือการเรียนรู้การใช้
อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัช
กรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ 2558

37 ประภาส ภูเวียง การพัฒนาโปรมแกรมเบิกจ่ายเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ สารเคมี เคร่ืองแก้ว และวัสดุ
 ส าหรับห้องปฏิบัติการ

คณะเภสัชศาสตร์ 2558

38 บงกช บุปผา การศึกษาความต้องการเรียนกระบวนวิชา
ทรัพย์สินทางปัญญาและการน าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์ 2558

39 บุษบง กันทะลือ โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ
ของศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์
อิเล็กตรอน

คณะวิทยาศาสตร์ 2558

40 สุขแก้ว ค าเมืองสา การศึกษาเทคนิคสเปคโทรสโกปีเชิงแสง
ส าหรับการสอนและการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ 2558

41 กิตติกา กาญจนรัตนากร ความร่วมมือด้านการวิจัยกับนานาชาติต่อ
คุณภาพผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ 2558

42 รจนา เผือกจันทึก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการไม่ท างานวิจัยของ
อาจารย์บรรจุใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ 2558



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
43 พิมลพรรณ นิธิสุวรรณรักษา คุณภาพของผลงานวิจัยของคณาจารย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จากฐานข้อมูลมาตรฐาน

คณะแพทยศาสตร์ 2558

44 อุบลรัตน์ หยาใส ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของ
ส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สถาบันวิจัยสังคม 2558

45 โอภาส หม่ืนแสน การศึกษานโยบายด้านความปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐาน ISO27001 เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในบริบทของสถาบันการศึกษา:
 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2558

46 ไปรยา ฤทธาภรณ์ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะของวารสาร
ท่ีมีคุณภาพสูงกับวารสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ

ศูนย์บริหารงานวิจัย 2558

47 ไกรพล ปัญญาสุ การศึกษาระดับการด าเนินงานตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2559

48 กัฏติมา ประสิทธ์ิอยู่ศีล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียน ณ ต่างประเทศ 
กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี 
2554-2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559

49 สุวัฒน์ งามดี การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ตามเกณฑ์ EdPEx
 กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ 2559

50 กิตติกา กาญจนรัตนากร ผลความส าเร็จของการจัดต้ังหน่วยวิจัย
ทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ 2559

51 มนัสชนก ศรีธีระจิตต์ การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงาน
สอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2559



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
52 จิตราพรรณ รัตนวงษ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขอรับทุน

สนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการส่ือสารมวลชน 2559

53 ศุภลักษณ์ ล้อมลาย สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี 
2553-2557

บัณฑิตวิทยาลัย 2559

54 ณัฐนันท์ กองสีใจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงาน
อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย 2559

55 ชยุตม์ แสนหลวง วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อน 
หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรม
 TURNITIN

บัณฑิตวิทยาลัย 2559

56 นางสาววราภรณ์ เล้า
รัตนานุรักษ์

แนวทางการสร้างกลไกการบริหารงานวิจัย
ส าหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2560

57 นางสาวสุมนา ปริญญา
ปริวัฒน์

การจัดการความรู้ในงานด้านการเงิน การ
คลังและพัสดุ เพ่ือส่งเสริมในการท าวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2560

58 นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล ปัยจัยท่ีส่งผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ 2560

59 นางนฤมล น่วมอนงค์ การส ารวจเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีของคณะ
สังคมศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563)

คณะสังคมศาสตร์ 2560

60 นางสุธิดา วงษ์พันธ์ุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
การติดตามงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 2560

61 นางกัฏติมา ประสิทธ์ิอยู่ศีล การวิเคราะห์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา
 2549-2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2560

62 นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการบริหาร
จัดการการประชุมวิชาการและจัดการ
การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ 2560



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
63 นายเสถียร บุญก้ า การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้าน

การจัดการงานบริการของห้องสโตร์กลาง
สารเคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2560

64 นายกริช ศรีธีระจิตต์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบส ารวจ
ข้อมูลออนไลน์ เพ่ือรองรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

65 นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ การพัฒนาโปรแกรมก ากับและติดตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

66 นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง ภาพลักษณ์คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทรรศนะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2560

67 นางสาวเกตุดาว หลงลืม การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2560

68 นางนฐธิกานตร์ เจริญรัตน
เดชะกูล

การพัฒนาแนวทางส าหรับวิสัญญีพยาบาล
ในการดูแลทางวิสัญญีแก่ผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
การผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องท่ี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ 2560

69 นางเกศกนก ศรีวิทะ การพัฒนาและประเมินผลแนวทางส าหรับ
วิสัญญีพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับ
ยาท าให้สงบท่ีเข้ารับบริการทางวิสัญญีใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ 2560

70 ประภาส ภูเวียง ประสิทธิภาพในการใช้สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการผ่านโปรแกรมเบิกจ่ายใน
ระบบออนไลน์

คณะเภสัชศาสตร์ 2561

71 ปิยพร มานะกิจ การปรับปรุงกระบวนการรายงานข้อมูล
ตัวช้ีวัดโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ี
เชิงคุณภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ 2561



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
72 รสสุคนธ์ สุขสบาย การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการบริหาร

จัดการบทความวิชาการและคลังข้อสอบ
ออนไลน์ส าหรับการศึกษาต่อเน่ืองทาง
เภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ 2561

73 ณัฐินี สัสดี การส่งเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ 2561

74 ทัดศรี ชัยเมคา การศึกษาปัญหาในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัด
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ 2561

75 สุนัดดา สงวนเดช การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2561

76 เมวิสา วิศาลชุติมา การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเทียบเคียง
สมรรถนะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2561

77 สุนทรี โตวัฒน์นิมิต การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2561

78 รุ่งทิวา ปาลี การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ี
เหมาะสมส าหรับคนยุคดิจิตัล 
(Generation Z)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2561

79 บงกช บุปผา การศึกษาการเข้าถึงการให้บริการทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของคณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ 2561

80 บุษบง กันทะลือ การจัดการและพัฒนากระบวนการ
ให้บริการด้านจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน
แก่ผู้วิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

คณะวิทยาศาสตร์ 2561

81 อัทธยา เข็มเพ็ชร์ การศึกษาภาวะการมีงานท า บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
 2561

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี

2561



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
82 จงลักษณ์ สมร่าง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี

2561

83 ธรรมนูญ น่วมอนงค์ การส ารวจศักยภาพกลุ่มวิจัย เพ่ือก าหนด
แนวทางในการสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารงานวิจัย 2561

84 ชมพูนุช สราวุเดชา การศึกษาความต้องการใช้วารสารทาง
การแพทย์ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักหอสมุด 2562

85 ขนิษฐา ไชยพันธ์ุ การเพ่ิมการรับรู้จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส าหรับบุคลากร ส านักหอสมุด
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักหอสมุด 2562

86 เชาวเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์ ประสิทธิภาพของการท าความสะอาดด้วย
เคร่ืองล้างกรงสัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง 2562

87 ศราวุธ ยะมา การวิเคราะห์และการเฝ้าระวังเช้ือก่อโรค
ในสัตว์ฟันแทะตามธรรมชาติ โดยรอบ
อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สัตว์ทดลอง 2562

88 สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
ส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานส านักงานบริการ
และประกันคุณภาพ

2562

89 อนุสรา ต๊ะพรหม ระบบการติดตามโครงการภายหลังการ
เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ 2562

90 สุภาณี พิศวง การวัดความพึงพอใจของการให้บริการ
ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในการ
ขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัยภายหลัง
การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ กับคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 2562

91 ไปรยา ฤทธาภรณ์ การศึกษาแนวโน้มด้านการตลาดของการ
จัดจ าหน่ายหนังสือแบบ E-book กับแวด
วงวิชาการของประเทศไทย: กรณีศึกษา 
E-book ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารงานวิจัย 2562



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
92 เยาวภา จรัสสันติจิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC กับ

โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ ของระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2563

93 สารัตถ์ ขัตติยะ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือศึกษาความ
เช่ือมโยงงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ร่วมกัน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

2563

94 ถนอม กองใจ ระบบแจ้งผลคะแนนสอบรายบุคคลแบบ
ออนไลน์ด้วย CMU OAuth

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

2563

95 ณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน ภาพลักษณ์องค์กรของศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร ในทัศนะของ
ผู้รับบริการ

ศุนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

2563

96 ศิริพร เลิศวัฒนวิลาศ การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์เร่ืองการป้องกันการ
ติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาส าหรับบุคลากร
สุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์
ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563

97 ขนิษฐา ไชยพันธ์ุ การวิเคราะห์กระบวนการจัดการครุภัณฑ์
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเปล่ียนผ่านเชิง
ดิจิทัล และน าเสนอรูปแบบบิสิเนสอินเทลลิ
เจนซ์ ส าหรับส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563

98 นางสาววริภัทร จีนโน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขอรับทุนวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ 2564

99 นายมานพ  เป้ียพรรณ์ การวิเคราะห์ผลงานวิชาการของคณาจารย์
 นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และระดับชาติ 
ในปี 2554-2563

คณะเกษตรศาสตร์ 2564

100 นายสมโภชน์ อริยจักร์ ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ 2564

101 นายสมพงษ์ ตันติเพ
ชราวรรณ์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการและรายงานผลการเบิก
ค่าใช้จ่าย คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 2564

102 นางวาสนา พิโลนพงศธร การพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัยและ
จัดการเอกสารออนไลน์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 2564



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
103 นายสุรินทร์  กันทะโน การพัฒนาระบบเบิกเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการสาธารณสุข คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 2564

104 นายณัฐพงษ์ มังกร การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง และ
การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองแผนงาน 2564

105 นางสาวจุฑามาศ บัวเงา การศึกษาการจัดการ การบริการ และการ
สงวนรักษา (digital preservation) 
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส านักหอสมุด 2564

106 นางสาวขนิษฐา ไชยพันธ์ุ แนวปฏิบัติการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขต
งาน (TOR) ส าหรับส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการแบบอไจล์

ส านักหอสมุด 2564

107 นายธนะพันธ์ุ การคนซ่ือ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการสอนการรู้
สารสนเทศรูปแบบออนไลน์ ส าหรับ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักหอสมุด 2564

108 นางชมพูนุช สราวุเดชา ความสัมพันธ์ระหว่างค่าด าเนินการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงของ
บทความในวารสาร Open Access 
Journals

ส านักหอสมุด 2564

109 นางเพียงขอบฟ้า ปัญญา
เพ็ชร

การพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักหอสมุด 2564

110 นางสาวกุลประวีณ์  พรหม
อารีย์

การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2558–2562 ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักหอสมุด 2564

111 นางปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการทักษะ
ของตลาดแรงงานและความต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถของประชากรเพ่ือ
ประกอบการพัฒนาเน้ือหาการอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 2564



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
112 นางปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ การส ารวจกระบวนวิชาเรียนร่วมท่ีผู้เรียน

มีความสนใจ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
ล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) และการจัด
กลุ่มด้วยเทคนิค Cluster Analysis

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 2564

113 นางรจนา เผือกจันทึก การส ารวจผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล Scopus ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 
2560-2563 กับการมีบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ 
เพ่ือดูคุณภาพงานวิจัยในด้านค่า Journal 
Impact factor และจ านวนการอ้างอิง 
Citations

คณะแพทยศาสตร์ 2564

114 นางสาววริสรา ไกรจิตเมตต์ การพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังภาวะ
ซึมเศร้าของนักศึกษาท่ีพักในหอพัก
นักศึกษา สังกัดส านักงานหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักงานหอพักนักศึกษา 2564

115 นางอริษา ทาทอง การพัฒนาระบบปฏิทินกิจกรรมและการ
นัดหมายประชุม โดยประยุกต์ใช้ Google
 Application และ Line Bot 
Notification เพ่ือแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์

คณะวิทยาศาสตร์ 2564

116 นายถนอม กองใจ ระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บและสืบค้น
ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และ
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ 2564

117 นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ปัจจัยพยากรณ์การเกิดภาวะความเครียด
ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ 2564

118 นางอัมพิกา สุวรรณบุตร การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The 
Development of Research and 
Innovation Management System, 
Faculty of Nursing Chiang Mai 
University)

คณะพยาบาลศาสตร์ 2564



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
119 นางมะลิวรรณ  ชัยชนะ การยกระดับขีดความสามารถบุคลากร

สายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านการศึกษา

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี

2564

120 นางสาววราภรณ์ มหาไม้ การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี

2564

121 นางสาวมธุรส กัลยา การศึกษาอัตราการได้งานท าของบัณฑิต
หลักสูตรสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564

122 นางสาวปาริสสา กาญจนกุล การส ารวจความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์จากรายการห้องข่าวFM100 
สถานีวิทยุเสียงส่ือสารมวลชน เอฟเอ็ม 
100 เมกะเฮิร์ต

คณะการส่ือสารมวลชน 2564

123 นางปิยะวัน จันทราภานนท์ การศึกษาแนวทางในการน าแนวคิดลีนมา
ใช้ในส านักงานคณะการส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการส่ือสารมวลชน 2564

124 นางกฤษฎี รัตนธรรมเมธี โครงการจัดท า  All for One database 
เพ่ือจัดท าระบบสารเคมี ระบบการจัดการ
ของเสียอันตราย และรายการครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

2564

125 นาวสาวมัลลิกา  กัญญธ์
พาณิชย์

การวัดสมรรถนะความสามารถสู่ผลลัพธ์
ของการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ 2564

126 นายถาวโรจน์ ทองค า การตัดสินใจเลือกมาศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษา
ชาวต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
 COVID-19

คณะเศรษฐศาสตร์ 2564

127 นางจินตนา  เสียมภักดี อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี 
และการคาดคะเนจ านวนนักศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีคาดว่าจะมีในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

กองแผนงาน 2564

128 นางเอษณา สุริยวงค์ การวิเคราะห์ “การติดตามประเมินผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ” 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

กองแผนงาน 2564

129 นายบรรณสรณ์ มโนรส การพัฒนาระบบติดตามประสิทธิภาพการ
ใช้งบประมาณเงินรายได้ด้านยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองแผนงาน 2564



ล ำดับ รำยช่ือ โครงกำร สังกัด ปีงบประมำณ
130 นางสาววิลาสินี ไกรมาก การประเมินผลการจัดสรรอัตราก าลังสาย

วิชาการ(อาจารย์) แบบ FTES Plus 
ปีงบประมาณ 2552-2558 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองแผนงาน 2564

131 นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ โครงการจัดท าแบบจ าลองสารสนเทศทาง
กายภาพ พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค

2564

132 นายณัฐพล มอญเพชร์ การศึกษาทัศนคติและความสัมพันธ์ของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ 2564
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