
 

รายละเอียดและขอเสนอแนะ  การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา  

ครั้งท่ี 115(2/2564) เรื่อง แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพ่ือตอบสนองตอทิศทางของประเทศ 

ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

Moderator : รองศาสตราจารยแพทยหญิงสุภาภรณ เต็งไตรสรณ (รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา) 

 

วิทยากรใหความเห็น/ขอเสนอแนะ :  

• ดร.กวินพัฒน สิริกานติโสภณ (ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร) 

• รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ บางโชคดี (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร) 
 
 

วัตถุประสงค 
1. แนวทางการจัดการหลักสูตรระยะสั้นของสาขาวิชา ท่ีตอบสนองตอทิศทางของประเทศ 
2. ผลการจัดการหลักสูตร เพ่ิม Upskill & Reskill 
3. ปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการหลักสูตร 

 
 

วิธีดําเนินการ 
1. สาขาวิชานําเสนอการจัดการหลักสูตรและผลลัพธการดําเนินการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิชี้แนะหลักสูตรและภาพรวมของคณะแพทยศาสตร 
3. รวบรวม best practice เพ่ือจัดการเปนแผนของคณะแพทยศาสตร 

 
 

สาระในการนําเสนอผลงานของสาขาวิชา  
1. ทิศทางท่ีสาขาวิชาดําเนินการจัดการหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศและ

หนวยงาน 
2. หลักสูตรท่ีไดดําเนินการผานมาแลว 
3. ผลลัพธการดําเนินการ 
4. ปญหาและวิธีแกไข 

 
 

สถานท่ี: จากเดิม A 501 ชั้น 5 อาคารบริหาร  เปล่ียนแปลงเปน หองประชุมเกษม ล่ิมวงศ  
อาคารเรียนรวมฯ  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
(ประชุมผานระบบ Zoom meeting) 
 

 



-ราง- 

กําหนดการเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งท่ี 115 (2/2564) 

เรื่อง แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพ่ือตอบสนองตอทิศทางของประเทศ 

ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 

ณ หองประชุมเกษม ล่ิมวงศ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประชุมผานระบบ Zoom meeting 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 - 09.00 น. คณบดีกลาวเปดประชุม   

09.00 - 09.40 น. นําเสนอ  โดย รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 

09.40 - 10.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร  

10.00 - 10.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาจักษุวิทยา  

10.20 - 10.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร  

10.40 - 11.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  

11.00 - 11.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชารังสีวิทยา  

11.20 - 11.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  

11.40 - 12.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัวฯ  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาชีวเวชศาสตรและวิศวกรรมชีวการแพทย 

13.20 - 13.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาพยาธิวิทยา  

13.40 - 14.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาศัลยศาสตร  

14.00 - 14.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาออรโธปดิกส  

14.20 - 14.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  

14.40 - 15.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

15.00 - 15.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาอายุรศาสตร  

15.20 - 15.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู 

15.40 - 16.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาระบาดวิทยา  

16.00 - 16.15 น. บรรยายพิเศษ  โดย ดร.กวินพัฒน สิริกานติโสภณ  

(ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร) 

16.15 - 16.30 น. บรรยายพิเศษ  โดย รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ บางโชคดี  

(ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร) 

16.30 - 17.00 น. ขอซักถาม/ คําแนะนํา/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   

 หมายเหตุ  :  เวลาสําหรับการนําเสนอสาขาวิชาละ 15 นาที  

      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ใหขอเสนอแนะ 5 นาที 

 



สง  หนวยประกันคุณภาพงาน  ช้ัน 4  อาคารบริหาร  คณะแพทยศาสตร  

ภายในวันศุกรท่ี 23 เมษายน 2564 

 

เรียน  คณบดี 
 

การเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพงานสาขาวิชา เรื่อง  แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพ่ือ

ตอบสนองตอทิศทางของประเทศ  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หองประชุม

เกษม ล่ิมวงศ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  

สาขาวิชา/ สถาบัน/ ศูนย.......................................................................................................................  

โดย ........................................................................................................  เปนผูนําเสนอผลงาน 

 

และขอแจงรายชื่อผูเขารวมการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานสาขาวิชา ครั้งท่ี 115 ดังนี้ 

1. .......................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................................................... 

6. .......................................................................................................................................................... 

7. .......................................................................................................................................................... 

8. .......................................................................................................................................................... 

 

 

 

......................................................... 

หัวหนาสาขาวิชา.............................. 

หรือสามารถแจงชื่อผูเขารวมไดผานทาง  

Email: mwarunee@medicine.psu.ac.th 

Link:  https://kyl.psu.th/G1701dLe- 

QR Code: 
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