
-ร่าง- 
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ  การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา  

ครั้งที่ 116(3/2564) เรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภารกิจด้านบริหารจัดการ/  
ระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชา 

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 
 

Moderator : รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน 

 

วิทยากรให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ :  
 รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และนวัตกรรมดิจิตอล และทีม DIDA  
 รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล (อ.ดร.พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช) 

 
 

วัตถุประสงค ์
1. สาขาวิชานําข้อมูลพ้ืนฐานมาใช้วิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการ  ในด้านการจัดการเรียน 

การสอน การทําวิจัย การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จของสาขาวิชา  
(โดยไม่อิงกับ หัวข้อที่สาขาวิชาทํา  DSC ) 

2. พัฒนาสาขาวิชาให้เป็น Data Driven organization/ Management by fact 
 

 
 

วิธีดําเนนิการ 
1. หัวหน้าสาขาหรือผู้แทนนําเสนอ 
2. ผู้เก่ียวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง 
3. ผู้ดําเนินการประชุมสรุปสาระสําคัญเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 

สาระในการนาํเสนอผลงานของสาขาวิชา  
1. นําเสนอแนวคิด และขั้นตอน ในการนําข้อมลูพ้ืนฐานมาใช้ในการบริหารจัดการสาขาวิชา 
2. ผลการดําเนินการ ในการนําข้อมูลพ้ืนฐานมาใช้ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค 
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง 

 
 

สถานที:่  ห้องประชุม A 501 ช้ัน 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 



-ร่าง- 
กําหนดการเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคณุภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 116 (3/2564) 

เรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภารกิจด้านบริหารจัดการ/  
ระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชา 

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องประชมุ A 501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

และผา่นระบบ Zoom meeting 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. คณบดีกล่าวเปิดประชุม   
09.00 - 09.40 น. นําเสนอ  โดย IT/ DIDA เรือ่ง Data Driven organization 
09.40 - 10.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร ์ 
10.00 - 10.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาจักษุวิทยา  
10.20 - 10.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร ์ 
10.40 - 11.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
11.00 - 11.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชารังสีวิทยา  
11.20 - 11.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  
11.40 - 12.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตรค์รอบครัวฯ  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
13.20 - 13.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาพยาธวิิทยา  
13.40 - 14.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาศัลยศาสตร์  
14.00 - 14.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาออร์โธปิดิกส ์ 
14.20 - 14.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา  
14.40 - 15.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
15.00 - 15.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาอายุรศาสตร ์ 
15.20 - 15.30 น. ข้อซักถาม/ คําแนะนํา/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   

 หมายเหตุ  :  เวลาสําหรับการนําเสนอสาขาวิชาละ 15 นาที  
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาท ี



ส่ง  หน่วยประกันคณุภาพงาน  ชั้น 4  อาคารบริหาร  คณะแพทยศาสตร ์ 
ภายในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 

เรียน  คณบดี 
 

การเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพงานสาขาวิชา เรื่อง  การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการภารกิจ
ด้านบริหารจัดการ/ ระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชา ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ห้องประชุม A 501 ช้ัน 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  

สาขาวิชา/ สถาบัน/ ศูนย์.......................................................................................................................  
โดย ........................................................................................................  เป็นผู้นําเสนอผลงาน 

 
และขอแจ้ง รายช่ือ/ Email ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานสาขาวิชา ครั้งที่ 116 ดังน้ี 

1. .......................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................... 
4. .......................................................................................................................................................... 
5. .......................................................................................................................................................... 
6. .......................................................................................................................................................... 
7. .......................................................................................................................................................... 
8. .......................................................................................................................................................... 

 
 

......................................................... 
หัวหน้าสาขาวิชา.............................. 

หรือสามารถแจ้งช่ือผู้เข้าร่วมได้ผ่านทาง  
Email: mwarunee@medicine.psu.ac.th 
Link:  https://kyl.psu.th/pconKdFBn 
QR Code:  

 
 


