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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
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ั ้ คลินค
พัฒนาการใช ้ไอแพดเพือการเรียนแพทย์ชน
ิ แบบบูรณาการ individual learning
พัฒนาระบบเครือข่ายด ้วยสายและไร ้สาย คณะแพทยศาสตร์ มศว และโรงพยาบาลศุนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
พัฒนาระบบวิเคราะห์งานบริหารโรงพยาบาลด ้วย Business Inteligence software (Pentaho)

