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หัวหน ้าภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วท
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แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545-2548
รองคณบดี ฝ่ ายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2548-2555
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วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 2561
ผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ 2547-ปั จจุบัน
ผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
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มหาวิทยาลัย (ระดับภาควิชาและคณะ) 2557
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นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประเมิน
หลักสูตร วทบ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว หลักสูตร
ประเมินหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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กรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะฯ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มศว 2550-ปั จจุบัน
กรรมการสมาคมวิศวกรรมชีวภาพ 2551-2554
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วิทยากรพีเ่ ลีย
้ งโครงการพัฒนาคุณภาพตามกรอบการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ สกอ (Edpex) 2558-2559
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้ งโครงการพัฒนาคุณภาพตามกรอบการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ สกอ (Edpex) 2560-2561
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การตรวจคัดกรองการได ้ยินในทารกแรกเกิดในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
้ ารประเมินคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศ่าสตร์ มศว
วิเคราะห์ตัวบ่งชีก
การประเมินบุคลากรด ้วยผลปฏิบัตริ าชการ ผ่านระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
มศว

PRESENTATIONS
-

Parent’s anxiety about Newborn hearing Screening test at Mahachakri
Sirindhorn Medical Center (poster presentation) in 11th Asia-Oceania ORL Head &
Neck Congress 21 – 25 November 2007.
- Evaluation of alginate-carboxymethylchitosan effect on packing rabbit nasal
mucosa in 2nd Biomedical Engineering International Conference 2009, 13-14
August 2009.
- Apply Computational Fluid Dynamics for improving the nose surgery
technique. Biomedical Engineering International Conference 2010, Kyoto Japan,
26 August 2010.
- Human capital management is a critical success factor, leading to sustainable
high performance medical school. AMEE 2010, Glasgow England, September
2010.
- Triple loop of PDSA on curricular development to achieve customer’s
satisfaction. AMEE 2011, Vienna Austria, August 2011.
- Correlation between internal quality assurance scores and national license
passing scores: A case study of Thai medical school. AMEE 2012, Lyon France,
August 2012.
- Use of Computational Fluid Dynamics Nasal Airflow Measurement to Design
Septoplasty: A Pilot Study. FMOS 2012, Soul Korea, 2012.

- Significant of the only one side supine roll test in diagnosis geotropic
horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo. The 16th ASEAN ORL Head
& Neck Congress 2015, Chiangmai, Thailand 2015.
- Differences of Dizziness Handicap Inventory scores between Horizontal and
Posterior canal Benign paroxysmal positional vertigo. The 8th Asia-Pacific Otology
Neurotology Conference. King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok,
Thailand, Feb 5-8 2018.

ประสบการณ์ด ้านสารสนเทศ
งานด ้านสารสนเทศ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์และรองผู ้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ฝ่ ายสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนา ระบบบริหารงานโรงพยาบาล electronic medical record ของโรงพยาบาลศุนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบรายงานตัวชีว้ ัดรายบุคคล individual key performance indicators
โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบประเมินคุณภาพภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ electronic self assessment report
ิ แพทย์ electronic portfolio
โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบข ้อมูลนิสต
พัฒนาระบบบันทึกการเคลือ
่ นไหวลูกตาด ้วยคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ ้ค (videonystagmography) เพือ
่ การวินจ
ิ ฉั ยโรคเวียนศีรษะ
ั ้ คลินค
พัฒนาการใช ้ไอแพดเพือการเรียนแพทย์ชน
ิ แบบบูรณาการ individual learning
พัฒนาระบบเครือข่ายด ้วยสายและไร ้สาย คณะแพทยศาสตร์ มศว และโรงพยาบาลศุนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
พัฒนาระบบวิเคราะห์งานบริหารโรงพยาบาลด ้วย Business Inteligence software (Pentaho)

