
 

ก ำหนดกำรงำนเวทีคุณภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 วันที่ 2 กันยำยน 2565  ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น.  - กล่าวต้อนรับผูเ้ข้าร่วมโครงการโดย นพ.บุญประสิทธ์ิ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคลและพัฒนาคุณภาพ 
- กล่าวเปิดงานเวทีคณุภาพโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบด ี

09.15-10.15 น. เสวนาพิเศษหัวข้อ : แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30-10.45 น. น าเสนอเรื่อง กระบวนกำรพัฒนำอำจำรย์เพ่ือเข้ำสู่กรอบสมรรถนะอำจำรย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PSU-TPSF) 
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) โดย งานสนับสนุนวิชาการ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

11.00-11.15 น. น าเสนอเรื่อง พลิกโฉมกำรบริหำรจัดกำรด้วยกลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุก (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) 
 โดย ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละการทดสอบ 

11.30-11.45 น. น าเสนอเรื่อง ส ำนักวิทยบริกำร องค์กรต้นแบบกำรใช้พลังงำนสะอำดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (น าเสนอ 10 นาที 
ถามตอบ 5 นาที) โดย ส านักวิทยบริการ 

11.45-12.00 น. น าเสนอเรื่อง เคร่ืองร่อนมูลและคดัขนำดแมลง (หนอนและดักแด้มอดรำข้ำวสำลี/หนอนนก) (น าเสนอ 10 นาที  
ถามตอบ 5 นาที) โดย สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจดัการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

12.00-12.15 น. น าเสนอเรื่อง จำกห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ทั่วไปสู่กำรเป็นห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัยต้นแบบ
ระดับชำติ (น าเสนอ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที) โดย ห้องปฏิบัติการ 4 คณะสตัวแพทยศาสตร์  

12.15-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และรว่มชมนิทรรศการผลงาน (Poster Presentation) 
น ำเสนอห้องย่อยจ ำนวน 4 ห้อง น ำเสนอเร่ืองละ 5 นำที ถำมตอบ 5 นำท ี
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าฟังการน าเสนอไดต้ามห้องย่อยที่ท่านสนใจ และร่วมโหวตคะแนนส าหรบัการน าเสนอห้องย่อย 

13.30-14.30 น. 
 
 

ห้องที ่1 HR & Environment 
1. การขับเคลื่อนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พรอ้มระบบ ก.พ.อ. 03 online 

โดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

2. ระบบการบริหารมาตรฐานการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักวิทยบรกิาร 
โดย ส านักวิทยบริการ 

3. การพัฒนาระบบการให้คะแนนภาระงานท่ีส่วนงานก าหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
โดย กลุม่งานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. ระบบบรหิารจดัการภูมิทัศน์แบบยั่งยืน (Sustainable Landscape Management) 
โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5. ระบบสนบัสนุนการปฏิบตัิงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO 
building support system) 
โดย งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

13.30-14.30 น. 
 

ห้องที ่2 New Normal 
1. กระบวนการพัฒนานักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ (Student Development Process in The New Normal) 

โดย งานกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ คณะศลิปศาสตร์ 

2. โครงการจดัสอบ TOEFL ITP Online at home 
โดย ศูนยภ์าษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 

3. ระบบ SCI-ROUND เพื่อการคัดกรองความเสีย่งและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด–19 (Stop COVID-19 
with SCI-ROUND) โดย งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ร่วมกับงานเครือข่ายและประชาสมัพันธ์ และ
งานสนับสนุนการ จัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 



4. การให้ค าปรึกษาและส่งต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกสส์ารสนเทศ (E-consult) 
โดย ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบ าบดัโรคมะเร็ง หน่วยมะเร็งวทิยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร ์

5. การประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ในการบริหารจัดการกระบวนการสนบัสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
โดย งานสนับสนุนการวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ 

13.30-14.30 น. 
 

ห้องที่ 3 Healthcare  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ปว่ยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
โดย โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. แนวปฏิบัติการประเมินแรกรับและรายงาน โดยใช้ PAT and PEWS 
โดย หอผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต (PMCU) ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

3. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
โดย หอผู้ป่วยพิเศษสตู-ินรีเวช ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

4. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลผูป้่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ในระยะวิกฤตให้ปลอดภัยจากการตดิ
เชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ (device-associated infection) 
โดย หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหวัใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

5. การพัฒนาโทรเวชกรรมคลินิกรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
โดย  หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

13.30-14.30 น. 
 

ห้องที ่4 Research 
1. การรวมพลังเครือข่ายสันตภิาพชายแดนใต้กับการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัติภาพ

ชายแดนใต ้
โดย สถาบันสันติศึกษา 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปะนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑเ์กีย้วจ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด 
ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวดัปัตตานี 
โดย คณะศลิปกรรมศาสตร ์

3. THESIS ม.อ. ไม่มลีอกเลยีน… 
โดย บัณฑิตวิทยาลัย 

4. การลดระยะเวลากระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยป์ระเภท Expedited Reviews 
โดย ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

14.30-14.40 น. ร่วมโหวตคะแนนส าหรับ Oral Presentation (ห้องย่อย) 
14.40-15.00 น. ร่วมโหวตคะแนนส าหรับ Poster Presentation  

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.00 น. พิธีประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. รางวัล Popular Vote 
2. รางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
3. รางวัลแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

16.00-16.30 น. - กล่าวปิดงานเวทีคณุภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายภาพร่วมกับคณะ/หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


