
 

รายละเอียดและข้อเสนอแนะ  การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา 
ครั้งที่ 120 (3/2565) เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR 

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 
 
 

Moderator : รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ 

 

วิธีดําเนนิการและสาระในการนําเสนอผลงานของสาขาวิชา 
ให้สาขาวิชานําเสนอผลงานเด่นจากการดําเนินการตาม OKR ของสาขาวิชา โดยการลงรายละเอียด

ในเชิง Knowledge Sharing  
- ที่มาที่ไป (Rationale, Precondition) 
- กระบวนการที่ทํา (Process) 
- ผลลัพธ์ที่ได้ (Output/ Outcome/ Impact) 
- สิ่งที่ได้เรียนรู้/ ปัจจัยสู่ความสําเร็จ (Lesson learned/ Key Success) 

 

ให้สาขาวิชานาํเสนอเรื่องตามที่กําหนดใช้ใน OKR ดังนี ้
 

O1-O2:  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร,์ สาขาวิชาเวชศาสตรค์รอบครัวฯ, สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์, 
สาขาวิชาระบาดวิทยา 

  

O3: สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 

O4: DSC    สาขาวิชาจิตเวชศาสตร,์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา, สาขาวิชาจักษุวิทยา 
ผลการรักษาดีขึ้น  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา, สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

O6: Visiting Professor สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 

O7: สาขาวิชาอายุรศาสตร ์(Solid tumor),  
สาขาวิชารังสีวิทยา (ฉายแสง),  
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (MCH-12, Anomaly), 
สาขาวิชาเวชศาสตรฟ์ื้นฟ ู(Network) 

 

O8: (CoP): สาขาวิชาศัลยศาสตร ์(SICU) 
 

O10: สาขาวิชาพยาธิวิทยา (Core lab) 
 

 
สถานที่ ณ  หอ้งประชุม A 501 ช้ัน 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร ์และผ่านระบบ Zoom meeting 

  



กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพงานสาขาวิชา ครั้งที่ 120(3/2565) 
เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR 

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 
ณ ห้องประชมุ A 501 ชัน้ 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์  

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

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.  คณบดีกล่าวเปิดประชุม   20 น.
09.20 - 09.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร ์ 
09.40 - 10.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตรค์รอบครัวฯ 
10.00 - 10.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาออร์โธปิดิกส ์
10.20 - 10.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาระบาดวิทยา  
10.40 - 11.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
11.00 - 11.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร ์ 
11.20 - 11.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
11.40 - 12.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาจักษุวิทยา  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
13.20 - 13.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
13.40 - 14.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชากายภาพบําบัด  
14.00 - 14.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาอายุรศาสตร ์ 
14.20 - 14.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชารังสีวิทยา 
14.40 - 15.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 
15.00 - 15.20 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาเวชศาสตรฟ์ื้นฟ ู
15.20 - 15.40 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาศัลยศาสตร ์
15.40 - 16.00 น. นําเสนอผลงานสาขาวิชาพยาธิวิทยา 
16.00 - 16.30 น. ข้อซักถาม/ คําแนะนํา/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   

 หมายเหตุ  :  เวลาสําหรับการนําเสนอสาขาวิชาละ 15 นาที  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/  ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาท ี

  



ส่ง  หน่วยประกันคณุภาพ  ชั้น 4  อาคารบริหาร  คณะแพทยศาสตร ์ภายในวันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2565 
 

เรียน  คณบดี 
 

การเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา เรื่อง  การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR  
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม A 501 ช้ัน 5 อาคารบริหาร  
คณะแพทยศาสตร์ และผ่านระบบ Zoom meeting 
  

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

 
และขอแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา  ครั้งที่  120   ดังน้ี 

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

 
 
 

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

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

 


