
รหัสเข้าใช้งานระบบ ZOOM โครงการเวทคีุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูปแบบออนไลน์ (ระบบZOOM) 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 

 

 

 

กรรมการให้ข้อเสนอแนะแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศห้องย่อย จ านวน 4 ห้อง 

ห้องที ่1 
หัวข้อห้องปฏิบัติการ และบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ห้องที ่2 
หัวข้อ IT ด้านบริหารจัดการ 

ห้องที่ 3 
หัวข้อ IT ด้านการเรียนการสอน 

ห้องที ่4 
หัวข้อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1. รศ.ดร.ศุภศลิป์ มณีรัตน ์
2. ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สตุตาพงค ์
3. รศ.ดร.วรายุ บญุปกครอง 

1. ผศ.ดร.ธรรมรตัน์ พนิชยากุล 
2. รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ ์
3. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ์

1. ดร.ชัยยา น้อยนารถ 
2. รศ.สุชาดา ทิพย์มนตร ี

1. รศ.พญ.กรณัฑร์ัตน์ สุนทรพันธ ์
2. ผศ.ค ารณ พิทักษ์ 
3. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสร ี

 

เวลา 
ก าหนดการโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูปแบบออนไลน์ (ระบบZOOM)  

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 
รหัส ZOOM 

08.30-09.00 น.  - กล่าวต้อนรับผูเ้ข้าร่วมโครงการโดย นพ.บุญประสิทธ์ิ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
และพัฒนาคณุภาพ 
- กล่าวเปิดงานเวทีคณุภาพโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบด ี

Meeting ID  
: 915 1644 1194 
Passcode 
: 5833 
 
ลิ้งค์เข้า ZOOM 

กดท่ีนี ่

 

 

09.00-10.30 น. บรรยายพิเศษ : เรื่อง การขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 1 (Frontier Research) โดย 
1. อธิการบด ี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ (ผู้ด าเนินการบรรยายพิเศษ) 

10.30-10.45 น. น าเสนอเรื่อง เรื่องของเลือด ขาดเหลือ...ต้องเกื้อกูลกัน (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที)  
โดย หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต รพ.สงขลานครินทร ์ 

10.45-11.00 น. น าเสนอเรื่อง ระบบบรหิารจดัการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบ (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที)  โดย ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 

11.00-11.15 น. น าเสนอเรื่อง แอลกอฮอล์เหลวฆา่เชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะ วทท.สูชุ่มชน (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที)  
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

11.15-11.30 น. น าเสนอเรื่อง ระบบช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างยั่งยืน PSU Sustainable Emergency 
Care and Transfer System (PSU-SECATS) (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) โดย ศูนย์บริการฉุกเฉิน
และบรรเทาสาธารณภยั กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

11.30-11.45 น. น าเสนอเรื่อง การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานบริหารคณะ 
 “HUSO 5 Smarts”  (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

11.45-12.10 น. ร่วมโหวตคะแนน 
12.10-13.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
 น าเสนอห้องย่อยจ านวน 4 ห้อง (น าเสนอเร่ืองละ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที)  

คณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
1. ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สตุตาพงค ์
2. ผศ.ดร.ธรรมรตัน์ พนิชยากุล 
3. ดร.ชัยยา น้อยนารถ 
4. ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ ์

https://zoom.us/j/91516441194?pwd=N3JKRmttRUx5L0QvU1EwQVJTcEZnZz09
https://zoom.us/j/91516441194?pwd=N3JKRmttRUx5L0QvU1EwQVJTcEZnZz09


 

13.10-14.40 น. 
  

ห้องที ่1 หัวข้อห้องปฏิบัติการ และบริหารทรัพยากรบุคคล (จ านวน 5 โครงการ)  
1.1 การบรหิารจดัการห้องปฏบิัตกิารของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
โดย สาขาวิชาเภสัชเคม ีคณะเภสชัศาสตร ์
1.2 การพัฒนากลไก และเครื่องมอืการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ โดย ศูนย์บริหารจดัการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1.3 โครงการจัดท าคูม่ือส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหเ้ข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (One Month Challenge 
to Complete Work Manual) โดย สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตาน ี
1.4 ขอต าแหน่งวิชาการยุค 4.0 โดย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์คณะแพทยศาสตร ์
1.5 กระบวนการติดตามการขอต าแหน่งวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดย 
ส านักงานบริหารคณะ กลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Meeting ID 
: 951 1604 2810 
Passcode 
: 6722 
 

ลิ้งค์เข้าZOOM 
กดท่ีนี ่

13.10-14.40 น. 
 

ห้องที ่2 หัวข้อ IT ด้านบริหารจัดการ (จ านวน 4 โครงการ) 
2.1 ระบบสารสนเทศช่วยเหลือการบริหารงานและจัดการงานองค์กรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
โดย วิทยาลยัการคอมพิวเตอร ์
2.2 Smart System ส าหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัด
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์
2.3 ระบบรายงานผลดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI online) โดย กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
และฝา่ยคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมูลงานบริการวิชาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดย ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์

Meeting ID 
: 936 2404 6983 
Passcode 
: 1141 
 
ลิ้งค์เข้า ZOOM 

กดท่ีนี ่

13.10-14.40 น. 
 

ห้องที่ 3 หัวข้อ IT ด้านการเรียนการสอน (จ านวน 4 โครงการ) 
3.1 เตรียมความพรอมการสอนออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ (Preparation Online Teaching for The New 
Normal ) โดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร ์
3.2 จัดสอบแบบ 5G ส าหรับ Smart Scientist โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์
3.3 โลกไร้พรมแดนกับเพื่อนเรียนชาวต่างชาติในรายวิชาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Online course English taught, Faculty of Science, Prince of Songkla University  
โดย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร ์
3.4 การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน ์โดย ส านกัการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู้ 

Meeting ID 
: 965 6206 2902 
Passcode 
: 1696 
 
ลิงค์เข้า ZOOM 

กดท่ีนี ่

13.10-14.40 น. 
 

ห้องที ่4 หัวข้อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ (จ านวน 5 โครงการ) 
4.1 อุปกรณ์กดห้ามเลือด โดย หนว่ยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต รพ.สงขลานครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์
4.2 นวัตกรรมแผลจ าลอง โดย คณะพยาบาลศาสตร ์
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูป้ว่ยท่ีต้องใส่เฝือกด้วยมีดตกแต่งเฝอืก (PSU cast cutting knife)  
โดย คลินิกเฝือก หอผูป้่วยนอก2 คณะแพทยศาสตร ์
4.4 การออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์ช่วยถอดเฝือกมาจากบ้านของเด็กโรคเท้าปุก  
โดย คลินิกเฝือกหอผู้ป่วยนอก2 คณะแพทยศาสตร ์
4.5 จากหนึ่งกลายเป็นสอง กับการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อกดนมผสมและน้ าสเตอรีไรส์ ส าหรบัผู้ป่วยเด็ก 
โดย งานโภชนาการ รพ.สงขลานครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์

Meeting ID 
: 916 3299 0638 
Passcode 
: 5942 
 
ลิงค์เข้า ZOOM 

กดท่ีนี ่

14.40-15.00 น. ร่วมโหวตคะแนนส าหรับห้องย่อย Meeting ID  
: 915 1644 1194 
Passcode 
: 5833 
ลิงค์เข้า ZOOM 

กดท่ีนี ่

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. - พิธีประกาศผลการคดัเลือก  

1. Popular Vote  
2. รางวัลแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

-  กล่าวปิดงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

https://zoom.us/j/95116042810?pwd=K05Zb01CbWxVUnd3MnF4T0lFZmdYdz09
https://zoom.us/j/95116042810?pwd=K05Zb01CbWxVUnd3MnF4T0lFZmdYdz09
https://zoom.us/j/93624046983?pwd=bUVuVHJ2c0dvVHFFRDZmQzdlc1NRQT09
https://zoom.us/j/93624046983?pwd=bUVuVHJ2c0dvVHFFRDZmQzdlc1NRQT09
https://zoom.us/j/96562062902?pwd=MnVLVTlWTG5DeHVYbWlyUTZUQlIvQT09
https://zoom.us/j/96562062902?pwd=MnVLVTlWTG5DeHVYbWlyUTZUQlIvQT09
https://zoom.us/j/91632990638?pwd=TGNZc3VMc1IydXRxNUZUQXNTRkkwZz09
https://zoom.us/j/91632990638?pwd=TGNZc3VMc1IydXRxNUZUQXNTRkkwZz09
https://zoom.us/j/91516441194?pwd=N3JKRmttRUx5L0QvU1EwQVJTcEZnZz09
https://zoom.us/j/91516441194?pwd=N3JKRmttRUx5L0QvU1EwQVJTcEZnZz09

