สารบัญ
หน้า
สารบัญ
หมวดที่ ๑

หมวดที่ ๒

หมวดที่ ๓

๓
ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตรและรหัส
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
๑๒. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน

๗
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

๑๒
๑๒

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

๑๔
๑๔
๑๖
๓๕

ก

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ ๔

หมวดที่ ๕

หมวดที่ ๖

หมวดที่ ๗

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม
๒.๒ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๒.๕ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๖ ด้านทักษะพิสัย
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ภาคผนวก ค

๓๘
๓๙
๓๙
๔๒
๔๒
๔๔
๔๕
๔๗
๔๙
๕๑

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๕๔
๕๔
๕๔

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

๕๕
๕๕

การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๓. การบริหารคณาจารย์
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

๕๖
๕๖
๖๑
๖๒
๖๒
๖๓
๖๓

ข

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ ๘

การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม

๖๕
๖๕
๖๖
๖๖

๖๗

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ภาคผนวก ข รายชื่ออาจารย์
๑. รายชื่ออาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒. รายชื่ออาจารย์พิเศษที่ทาการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
ในวิชาเวชศาสตร์ชุมชนแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔
๓. รายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อทาการสอนและปฏิบัติงาน
ในโครงการโรงพยาบาลร่วมสอนแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖
ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา Curriculum Mapping

ค

๖๘
๗๖
๙๕
๑๐๒
๑๗๖
๑๙๓
๒๓๕

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร
สาขา/สาขาวิชา
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine Program
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
แพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine

พ.บ.
M.D.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๕๑ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย สัญชาติไทย
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๑/๖๐

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖
หลั ก สู ต รนี้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๕
และผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๕
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรับรองในการประชุมครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ................. / ๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ .................................
ที่ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย มหิ ด ลเห็ นชอบหลั กสู ต รในการประชุม ครั้ง ที่ ................. / ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ .................................
คณะกรรมการแพทยสภาได้รั บทราบ และรับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ............ / ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ .................................
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
แพทย์ อาจารย์แพทย์ หรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Medical engineering & Medical physics
Medical informatics, Medical illustrating, Medical education, Hospital management & Health
economics
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
๑

เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑X XX X
ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปีที่สาเร็จการศึกษา

สังกัด

- Fellow of the American College of Surgeons (F.A.C.S),
American College of Surgeons USA: ๒๕๔๑
- Ph.D.
University of London, United Kingdom: ๒๕๓๕
- Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh
(F.R.C.S.Ed)
Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed): ๒๕๓๔
- ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
แพทยสภา: ๒๕๓๐
- พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๔
- วท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๒

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒/๖๐

ภาควิชา
ศัลยศาสตร์

ลาดับ
๒

๓

เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
๓ ๑๐๐๑ ๐๐๖๘X XX X
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

๓ ๑๒๐๑ ๐๐๔๒X XX X
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปีที่สาเร็จการศึกษา

สังกัด

- Certificate in Medical Education
University of Dundee: ๒๕๔๓
- M.Sc. (Epidemiology)
London School of Hygiene and Tropical Medicine,
University of London: ๒๕๔๒
- M.Sc. (Respiratory Medicine)
Imperial College of Science, Technology and Medicine,
University of London: ๒๕๔๑
- ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ)
แพทยสภา: ๒๕๓๖
- ว.ว. (อายุรศาสตร์)
แพทยสภา: ๒๕๓๔
- พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
แพทยสภา: ๒๕๔๕
- Certificate Fellowship in Geriatric Medicine
Case Western Reserve University: ๒๕๓๙
- ว.ว. (ประสาทวิทยา)
แพทยสภา: ๒๕๓๓
- ว.ว. (อายุรศาสตร์)
แพทยสภา: ๒๕๓๑
- พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๕
- วท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๓

ภาควิชา
อายุรศาสตร์

ภาควิชา
อายุรศาสตร์

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๓ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๔ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๑๐.๕ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๓/๖๐

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การที่ประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้ วงการแพทย์
จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงนี้ โดยเฉพาะวิ ช าชี พ แพทย์ ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในเจ็ ด อาชี พ ที่ มี
ความตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน หรือ Mutual Recognition Arrangement (MRA)
ซึ่งความตกลงนี้จะช่วยให้นักวิชาชีพสาขาต่างๆ สามารถเข้าไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าแพทย์ไทยจะประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม โดยต้องแข่งขันกับแพทย์ จากประเทศอาเซี ยนอื่นๆ ที่ จะหลั่ งไหลเข้ามาทางานในประเทศ ดังนั้ น
คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่บัณฑิตแพทย์ไทย หลักสูตรที่มี
การสอนภาษาอังกฤษ (ซึ่งเป็นภาษากลางของประเทศอาเซียน) และการกระตุ้นให้นักศึกษาแพทย์เห็นความสาคัญ
ของการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมที่ส าคัญ คือ การที่ประเทศไทยก้าวสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ (aging society)
จากการที่โครงสร้างประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผลกระทบ
ที่ตามมาอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้ อรังต่างๆ
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
นอกจากนั้ น ปั ญหาพฤติกรรมสุ่ มเสี่ ยงทางสุ ขภาพของคนไทย เช่ น การรับประทานอาหารที่ไม่ถู ก
สุขลักษณะ การขาดการออกกาลังกาย รวมทั้งการสูบบุหรี่ การดื่มสุ รา และการใช้ยาเสพติด ยิ่งนับวันจะทวี
ปัญหารุนแรงมากขึ้น และเริ่มลุกลามไปสู่เยาวชน ผู้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ ขาดการศึกษาของประชาชน และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมจรรยา
ของคนไทย รวมถึงปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากร
๑๒. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงเห็นความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
๑. จัดหลักสูตรให้มีการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ และส่งเสริมให้มีการสอน
เป็นภาษาอังกฤษสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
๒. จัดหลักสูตรให้มีการสอนวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medicine) ในรายวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชา ศรวป ๓๐๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศาสตร์ครอบครัว
รายวิชา ศรวป ๔๐๕ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว รายวิชา ศรอย
๕๐๒ อายุรศาสตร์
๓. จัดหลักสูตรให้มีการสอนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ ความรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน เช่ น รายวิ ช า ศรสว ๒๐๔ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการแพทย์ ที่ มี
จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Health Promotion and Humanistic Medicine) และ
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จั ดประสบการณ์ การเรียนรู้ เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพด้ านทัก ษะชีวิต และทักษะที่ จาเป็ น
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในรายวิชา ศรสว ๒๐๕ ทักษะชีวิตและสังคม
(Life and Social Skills) และรายวิชา ศรสว ๓๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์
(Life and Social Skills in Medicine)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของแพทยสภา และมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ สากล
โดยเน้นให้บัณฑิตมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข และที่สาคัญ
บัณฑิตแพทย์ศิริราชจะยึดถือปฏิบัติตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของศิริราช และเป็นไปตามคาสอนของ
สมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง”
และ "True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind"
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ ๑ ได้รับการสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และกองบริหารการศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้จัดการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
๑๓.๓ การจัดโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ และอาจารย์ทันตแพทย์ (Medical Scholars Program)
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ หรือทางานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ในความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อันได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บัณฑิตวิทยาลั ย และกองบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งแพทย์และพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศ โดยเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถและเจตคติอันดี งามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพแพทย์ และที่เป็นพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(๒) มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
(๓) มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
(๔) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กาหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผนการ
ตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยที่เหมาะสม
(๕) มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน
(๖) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อธารง และพัฒนาความสามารถ
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ป่วย สังคม และการเปลี่ยนแปลง
(๗) มีทักษะในการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ตารางที่ ๑ แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ลาดับ แผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
๑ แผนการพัฒนาอาจารย์
๑ . ๑ ก า ร เ ดิ น ส า ย ชี้ แ จ ง
๑.๑ จ านวนภาควิ ช าที่ ไ ด้ รั บ
st
เกี่ยวกับ Medical education/ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและ 21 การเดินสายชี้แจง
Clinical teaching/
century skills ตามภาควิชา
st
21 century skills*
๑.๒ การพัฒนาอาจารย์ด้าน
๑.๒ ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่าน
การศึกษา (New staff workshop, การฝึกอบรม
Clinical teaching)
๑.๓ กิจกรรมบรรยาย Pearls in
๑.๓ จานวนของอาจารย์ที่เข้า
Medical Education
ร่วมกิจกรรม
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ลาดับ แผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

๒

กลยุทธ์
๑.๔ การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ
ด้ า น แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศึ ก ษ า ใ น
ต่างประเทศ
แผนพัฒนาหลักสูตรและ
๒.๑ การปรับปรุงหลักสูตร ตาม
การจัดการเรียนการสอนให้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เป็นแบบมาตรฐานสากล สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.๑)
๒.๒ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx
๒.๓ การพั ฒ นางานวิ จั ย ด้ า น
แพทยศาสตรศึกษา
๒.๔ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตแบบ outcome based ตามมาตรฐานสากล

๓

แผนพัฒนาโรงพยาบาล
เครือข่าย

การพัฒนาความร่วมมือทางด้าน
การศึกษา (ทั้งระดับก่อนปริญญา
และหลังปริญญา) การบริการ และ
การวิจัย ระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ
โรงพยาบาลร่วมสอน

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
๑.๔ จานวนของอาจารย์ที่ศึกษาต่อ
ด้ า น แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศึ ก ษ า ใ น
ต่างประเทศ
๒.๑ หลั ก สู ต รแพทยศาสตร
บัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษา สาขา
แพทยศาสตร์ (มคอ.๑)
๒.๒ คะแนนผลการประเมิ น ตรวจเยี่ยม
๒.๓ จานวนงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่/ ตีพิมพ์
๒.๔ พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตให้เป็นแบบ outcome-based
ตามมาตรฐานสากล โดยผ่านความเห็น
ของ peer review ภายใน ๔ ปี
จานวนโรงพยาบาลเครือข่าย ๒
โรงพยาบาลต่อปี

หมายเหตุ: 21st century skills* หรือทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยทักษะดังนี้
1. Learning and Innovation skills
• Creativity and innovation
• Critical thinking and problem solving
• Communication and Collaboration
2. Information, media and technology skills
3. Life and career skills
•
Flexibility and adaptability
•
Initiative and self-direction
•
Social and cross-cultural skills
•
Productivity and accountability
•
Leadership and responsibility
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หน้า ๗/๖๐

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
คณะฯ จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี โดย ๑ ปีการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน โดยมี
หลั ก ในการคิ ด หน่ ว ยกิ ต ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กล่าวคือ
๑.๑ ภาคทฤษฎี การบรรยาย การอภิปราย หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๑.๒ ภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึ ก หรือการศึกษาเทียบเท่ า คิด ๒-๓ ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๑.๓ การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕-๙๐ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา หรือ ๑ สัปดาห์เป็นปริมาณ
การศึกษา ๑ หน่วยกิต
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในวันเวลาราชการ สาหรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิกอาจมีการเรียนในช่วงนอกเวลาร่วมด้วย
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบ
การสอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือตามระเบียบของ
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษที่คณะฯ ดาเนินการสอบคัดเลือก
เอง และ/หรือระเบียบของโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยการอนุมัติของสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ ระดับความรู้และความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน
๒.๓.๒ ระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
๒.๓.๓ การปรับตัวในการเรียนร่วมกัน
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๔.๑ สอนเสริมให้นักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียน
๒.๔.๒ การสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ และโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
English Discoveries online
๒.๔.๓ มีการสอนรายวิช าการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ (ศรสว ๒๐๑) รายวิช า
ทักษะชีวิตและสังคม (ศรสว ๒๐๕) และรายวิชาทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ (ศรสว ๓๐๕)
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปี
ตารางที่ ๒ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปี
๒๕๕๖

๒๕๕๗

ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ชั้นปีที่ ๑

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

ชั้นปีที่ ๒

๒๙๘

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

ชั้นปีที่ ๓

๓๐๒

๒๙๘

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

ชั้นปีที่ ๔

๓๐๑

๓๐๒

๒๙๘

๒๙๒

๒๙๒

๒๙๒

ชั้นปีที่ ๕

๒๙๑

๓๐๑

๓๐๒

๒๙๘

๒๙๒

๒๙๒

ชั้นปีที่ ๖

๒๔๙

๒๙๑

๓๐๑

๓๐๒

๒๙๘

๒๙๒

รวมจานวน
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ

๑,๗๓๓
๒๔๙

๑,๗๗๖
๒๙๑

๑,๗๗๗
๓๐๑

๑,๗๖๘
๓๐๒

๑,๗๕๘
๒๙๘

๑,๗๕๒
๒๙๒

จานวนนักศึกษา

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ตารางที่ ๓ งบประมาณตามแผน
รวมชั้นปีที่ ๒ - ๖

ปี ๒๕๕๓
บาท/๑ นศ.
ค่าใช้จ่ายบริหาร
๒๔๕,๒๙๑
ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ๑,๐๕๖,๙๕๐
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
๖๕๐,๘๖๘
ค่าสาธารณูปโภค
๖๑,๑๗๙
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
๒๒๐,๙๓๔
รวม
๒,๒๓๕,๒๒๑

ปี ๒๕๕๔
บาท/๑ นศ.
๑๖๖,๕๑๘
๗๗๐,๒๓๑
๕๙๘,๒๗๑
๓๔,๘๒๒
๑๓๘,๕๕๖
๑,๗๐๘,๓๙๘

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ปี ๒๕๕๕
บาท/๑ นศ.
๑๙๕,๓๖๒
๗๑๔,๘๕๓
๕๑๙,๖๓๒
๔๐,๗๕๓
๓๒๓,๗๗๖
๑,๗๙๔,๓๗๗

หมายเหตุ: รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการผลิตแพทย์บางส่วน โดยแพทย์ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี
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๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
๒.๗.๑ จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
๒.๗.๒ ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในและนอกเวลาราชการ
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๒๕๑ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยที่กาหนด
๑๖ หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
๗ หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
๑๔ หน่วยกิต
o กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๘ หน่วยกิต
(ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป)
o กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ๔ หน่วยกิต
o กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
๒ หน่วยกิต
(ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป)
๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ
๒๑๕ หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑๗ หน่วยกิต
(ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพ)
o กลุ่มวิชาบังคับ
๑๘๖ หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาบังคับเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
การเรียงรายวิชาจะเรียงลาดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บส่วน
ตัวเลขในวงเล็บมีความหมายดังนี้
- แสดงจานวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เช่น
๓ (๒–๒–๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ และภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
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ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้
• ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/ สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ได้แก่
มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
วท และ SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science
ศร และ SI
หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Faculty of
Medicine Siriraj Hospital
ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts
สม และ SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Faculty
of Social Sciences and Humanities
• ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบจัด
การเรียนการสอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
◊ ใช้อักษร ๒ ตัวแรกของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ
◊ ใช้อักษร ๒ ตัว ตามเสียงที่เน้นของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ
◊ ใช้อักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ
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รหัสย่อภาษาไทยและรหัสย่อภาษาอังกฤษของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ ๔ รหัสย่อของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อักษรย่อ
ไทย
ศท

อังกฤษ
GE

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
ศึกษาทั่วไป/ General Education

รหัสย่อภาษาไทยและรหัสย่อภาษาอังกฤษของคณะวิทยาศาสตร์
ตารางที่ ๕ รหัสย่อของคณะวิทยาศาสตร์
อักษรย่อ
ไทย
คณ
คม
ชว
ฟส

อังกฤษ
MA
CH
BI
PY

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
คณิตศาสตร์ – Mathematics
เคมี – Chemistry
ชีววิทยา – Biology
ฟิสิกส์ – Physics

รหัสย่อภาษาไทยและรหัสย่อภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์
ตารางที่ ๖ รหัสย่อของคณะศิลปศาสตร์
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย
ภอ
ภท

อังกฤษ
EN
TH

ไทย-อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ – English
ภาษาไทย – Thai

รหัสย่อภาษาไทยและรหัสย่อภาษาอังกฤษของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตารางที่ ๗ รหัสย่อของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย
อังกฤษ
ไทย-อังกฤษ
มน
สค

HU
SS
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มนุษยศาสตร์ – Humanities
สังคมศาสตร์ – Social Sciences

หน้า ๑๒/๖๐

รหัสย่อภาษาไทยและรหัสย่อภาษาอังกฤษของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตารางที่ ๘ รหัสย่อของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อักษรย่อ
ไทย
กม
กว
จช
จว
จษ
ชค
ตจ
ทศ
ธล
นต
ปร
พค
พย
ภส
รส
วฉ
วป
วฟ
วภ
วส
ศศ
สต
สน
สร
สว
อธ
อย
พท

อังกฤษ
PD
AN
MI
PC
OP
BC
DE
ME
TM
FO
PR
CP
PA
PM
RD
EM
PV
RM
IM
AS
SU
OG
OT
PS
ID
OR
MD
TT

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
กุมารเวชศาสตร์ – Pediatrics
กายวิภาคศาสตร์ – Anatomy
จุลชีววิทยา - Microbiology
จิตเวชศาสตร์ – Psychiatry
จักษุวิทยา – Ophthalmology
ชีวเคมี – Biochemistry
ตจวิทยา – Dermatology
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์– Medical Education Technology
เวชศาสตร์การธนาคารเลือด – Transfusion Medicine
นิติเวชศาสตร์ – Forensic Medicine
ปรสิตวิทยา – Parasitology
พยาธิวิทยาคลินิก – Clinical Pathology
พยาธิวิทยา – Pathology
เภสัชวิทยา – Pharmacology
รังสีวิทยา – Radiology
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน- Emergency Medicine
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – Preventive and Social Medicine
เวชศาสตร์ฟื้นฟู – Rehabilitation Medicine
วิทยาภูมิคุ้มกัน – Immunology
วิสัญญีวิทยา - Anesthesiology
ศัลยศาสตร์ – Surgery
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – Obstetric and Gynecology
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา – Oto-Rhino-Laryngology
สรีรวิทยา – Physiology
สหวิทยาการ – Interdisciplinary
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด – Orthopedic Surgery
อายุรศาสตร์ – Medicine
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ – Applied Thai Traditional Medicine

รายวิชาที่เป็นการสอนร่วมระหว่างภาควิชา หรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใดโดยตรง รหัสย่อ
ภาษาไทยใช้ สว (สหวิทยาการ) และรหัสย่อภาษาอังกฤษใช้ ID (Interdisciplinary course)
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หน้า ๑๓/๖๐

ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ใช้ความหมายตามที่กาหนดโดย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ความหมายตามที่กาหนดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่ มวิช าภาษาใช้ความหมายตามที่กาหนดโดยคณะศิล ปศาสตร์ นอกจากนั้นมี
ความหมายดังนี้
• เลขตัวหน้า (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่กาหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
• เลขตัวกลางและเลขตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชาที่ภาควิชาหนึ่งหรือ
โครงการหนึ่งรับผิดชอบ
๓.๑.๔ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๘ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒–๐–๔)
2 (2-0-4)

วทคณ
SCMA

๑๘๑
181

สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Science

วทคม
SCCH

๑๑๑
111

เคมีทั่วไป
General Chemistry

๓
3

(๓–๐–๖)$๑
(3-0-6)

วทคม
SCCH

๑๒๒
122

เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

๓
3

(๓–๐–๖)$๑
(3-0-6)

วทชว
SCBI

๑๑๓
113

ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology

๒
2

(๒–๐–๔)
(2-0-4)

วทฟส
SCPY

๑๕๓
153

ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science

๒
2

(๒–๐–๔)
(2-0-4)

กลุ่มวิชาภาษา

๙ หน่วยกิต

ศศภท
LATH

๑๐๐
100

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒–๒–๕)
Arts of Using Thai Language for Communication
3 (2-2-5)

ศศภอ
LAEN

๑๐๓
103

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
English Level 1

๓
3

(๒–๒–๕) #๑
(2-2-5)

ศศภอ
LAEN

๑๐๔
104

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
English Level 2

๓
3

(๒–๒–๕) #๑
(2-2-5)

ศศภอ
LAEN

๑๐๕
105

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
English Level 3

๓
3

(๒–๒–๕) #๑
(2-2-5)

ศศภอ
LAEN

๑๐๖
106

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
English Level 4

๓
3

(๒–๒–๕) #๑
(2-2-5)

หมายเหตุ
$๑ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต ดังนั้น จึงโอนไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
๒ วิชา จานวน ๔ หน่วยกิต
#๑ ผ่านการจัดระดับตามคะแนน O-NET
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หน้า ๑๔/๖๐

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

๗ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑–๒–๓)

มมศท

๑๐๑

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

MUGE

101

General Education for Human Development

2

(1-2-3)

มมศท
MUGE

๑๐๒
102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development

๓
3

(๒–๒–๕)
(2-2-5)

มมศท
MUGE

๑๐๓
103

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

๒
2

(๑–๒–๓)
(1-2-3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน
SHHU

๑๑๘
118

มนุษยศาสตร์กับสังคม
Humanities and Society

สมสค
SHSS

๑๐๒
102

เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
Critical Review of Contemporary Thai Society

๔ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒–๐–๔)
2 (2-0-4)
๒
2

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ศรสว
SIID

๒๐๑
201

การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
Medical Education and Medical Profession

ศรสว
SIID

๔๐๘
408

เวชศาสตร์ชุมชนศรสว
Community Medicine

(๒–๐–๔)
(2-0-4)

๒ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑–๒–๓ )$๒
2 (1-2-3)
๓
3

(๐–๙–๕)$๓
(0–9-5)

หมายเหตุ
$๒ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๑ หน่วยกิต
$๓ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๑๕/๖๐

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

๒๑๕ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๑๗ หน่วยกิต

วทคณ
SCMA

๑๖๔
164

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
๓ (๓–๐–๖)
Calculus and System of Ordinary Differential Equations
3 (3-0-6)

วทคม
SCCH

๑๑๙
119

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory

๑
1

(๐–๓–๑)
(0-3-1)

วทชว
SCBI

๑๐๒
102

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I

๑
1

(๐–๓–๑)
(0-3-1)

วทชว
SCBI

๑๐๔
104

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II

๑
1

(๐–๓–๑)
(0-3-1)

วทชว
SCBI

๑๒๓
123

กระบวนการของชีวิต
Process of Life

๓
3

(๓–๐–๖)
(3-0-6)

วทฟส
SCPY

๑๑๐
110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

๑
1

(๐–๓–๑)
(0-3-1)

วทฟส
SCPY

๑๕๔
154

ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science

๓
3

(๓–๐–๖)
(3-0-6)

หมายเหตุ
รับโอนจากรายวิชา วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป จานวน ๒ หน่วยกิต และวิชา วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ จานวน ๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๔ หน่วยกิต จากหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาบังคับ

๑๘๖ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๖ (๐–๑๘–๙)
6 (0–18–9)

ศรกม
SIPD

๔๐๑
401

กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics

ศรกม
SIPD

๕๐๑
501

กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics

๖
6

(๐–๑๘–๙)
(0–18–9)

ศรกม
SIPD

๖๐๒
602

กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรกว
SIAN

๒๑๑
211

มหกายวิภาคศาสตร์
Gross Anatomy

๔
4

(๑–๖–๕)
(1–6–5)

ศรกว
SIAN

๒๑๒
212

มหกายวิภาคศาสตร์
Gross Anatomy

๔
4

(๑–๖–๕)
(1–6–5)

ศรกว
SIAN

๒๑๓
213

จุลกายวิภาคศาสตร์
Microscopic Anatomy

๓
3

(๑–๔–๔)
(1-4-4)

ศรกว
SIAN

๒๑๔
214

วิทยาเอ็มบริย์โอ
Embryology

๑
1

(๐–๒–๑)
(0-2-1)

ศรกว
SIAN

๒๑๕
215

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy

๒
2

(๑–๒–๓)
(1-2-3)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๑๖/๖๐

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศรจช
SIMI

๓๐๑
301

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
Microbiology and Immunology

๖
6

(๔–๔–๑๐)
(4-4-10)

ศรจว
SIPC

๓๐๑
301

จิตเวชศาสตร์
Psychiatry

๑
1

(๑–๐–๒)
(1-0-2)

ศรจว
SIPC

๕๐๑
501

จิตเวชศาสตร์
Psychiatry

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรจษ
SIOP

๕๐๑
501

จักษุวิทยา
Ophthalmology

๓
3

(๐–๙–๕)
(0–9–5)

ศรชค
SIBC

๒๑๑
211

ชีวเคมี
Biochemistry

๖
6

(๔–๔–๑๐)
(4-4-10)

ศรนต
SIFO

๕๑๒
512

นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรปร
SIPR

๓๑๑
311

ปรสิตวิทยา
Parasitology

๒
2

(๑–๒–๓)
(1-2-3)

ศรพค
SICP

๓๐๑
301

พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Pathology

๔
4

(๒–๔–๖)
(2-4-6)

ศรพย
SIPA

๓๑๑
311

พยาธิวิทยา
Pathology

๓
3

(๒–๒–๕)
(2-2-5)

ศรพย
SIPA

๓๑๒
312

พยาธิวิทยา
Pathology

๖
6

(๓–๖–๙)
(3-6-9)

ศรภส
SIPM

๓๑๑
311

เภสัชวิทยา
Pharmacology

๔
4

(๒–๔–๖)
(2-4-6)

ศรภส
SIPM

๔๐๑
401

เภสัชวิทยาคลินิก
Clinical Pharmacology

๑
1

(๑–๐–๒)
(1-0-2)

ศรรส
SIRD

๔๐๑
401

รังสีวิทยา
Radiology

๓
3

(๐–๙–๕)
(0–9–5)

ศรวป
SIPV

๒๑๔
214

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine

๑
1

(๑–๐–๒)
(1-0-2)

ศรวป
SIPV

๓๐๔
304

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine

๒
2

(๑–๒–๓)
(1-2-3)

ศรวป
SIPV

๔๐๕
405

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรวป
SIPV

๖๐๔
604

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรวฟ
SIRM

๕๐๖
506

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)
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หน้า ๑๗/๖๐

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศรวส
SIAS

๕๐๑
501

วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรศศ
SISU

๔๐๑
401

ศัลยศาสตร์
Surgery

๖
6

(๐–๑๘–๙)
(0–18–9)

ศรศศ
SISU

๕๐๒
502

ศัลยศาสตร์
Surgery

๘
8

(๐–๒๔–๑๒)
(0–24–12)

ศรศศ
SISU

๖๐๑
601

ศัลยศาสตร์
Surgery

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรสต
SIOG

๔๐๑
401

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology

๖
6

(๐–๑๘–๙)
(0–18–9)

ศรสต
SIOG

๕๐๑
501

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology

๖
6

(๐–๑๘–๙)
(0–18–9)

ศรสต
SIOG

๖๐๑
601

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรสน
SIOT

๕๐๑
501

โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา
Oto-Rhino-Laryngology

๓
3

(๐–๙–๕)
(0–9–5)

ศรสร
SIPS

๒๑๑
211

สรีรวิทยา
Physiology

๗
7

(๕–๔–๑๒)
(5–4–12)

ศรสร
SIPS

๓๑๒
312

พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology

๑
1

(๐–๒–๑)
(0–2–1)

ศรสว
SIID

๒๐๑
201

การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
Medical Education and Medical Profession

๒
2

(๑–๒–๓)$๒
(1-2-3)

ศรสว
SIID

๒๐๒
202

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก
Applied Preclinical Knowledge

๒
2

(๐–๔–๒)
(0-4-2)

ศรสว
SIID

๒๐๔
204

สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
Health Promotion and Humanistic Medicine

๒
2

(๐–๔–๒)
(0-4-2)

ศรสว
SIID

๒๐๕
205

ทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills

๒
2

(๐–๔–๒)
(0-4-2)

ศรสว
SIID

๓๐๒
302

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก
Applied Preclinical Knowledge

๒
2

(๐–๔–๒)
(0-4-2)

ศรสว
SIID

๓๐๓
303

เวชพันธุศาสตร์
Medical Genetics

๑
1

(๑–๐–๒ )
(1-0-2)

ศรสว
SIID

๓๐๕
305

ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์
Life and Social Skills in Medicine

๒
2

(๐–๔–๒)
(0-4-2)

ศรสว
SIID

๔๐๔
404

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
Basic Clinical Skills

๒
2

(๑–๒–๓)
(1-2-3)

ศรสว
SIID

๔๐๕
405

การแก้ปัญหาทางคลินิก
Clinical Problem Solving

๔
4

(๑–๖–๕)
(1-6-5)

หมายเหตุ
$๒ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๑ หน่วยกิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๑๘/๖๐

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศรสว
SIID

๔๐๘
408

เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine

๓
3

(๐–๙–๕)$๓
(0–9–5)

ศรสว
SIID

๖๐๑
601

เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine

๑
1

(๐–๓–๒)
(0–3–2)

ศรสว
SIID

๖๐๓
603

อุบัติเหตุ
Casualty

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรสว
SIID

๖๐๗
607

เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
Ambulatory Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรอธ
SIOR

๕๐๒
502

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Surgery

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรอธ
SIOR

๖๐๑
601

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Surgery

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

ศรอย
SIMD

๔๐๑
401

อายุรศาสตร์
Medicine

๖
6

(๐–๑๘–๙)
(0–18–9)

ศรอย
SIMD

๕๐๒
502

อายุรศาสตร์
Medicine

๘
8

(๐–๒๔–๑๒)
(0–24–12)

ศรอย
SIMD

๖๐๑
601

อายุรศาสตร์
Medicine

๔
4

(๐–๑๒–๖)
(0–12–6)

หมายเหตุ
$๓ แบ่งหน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๑๙/๖๐

กลุ่มวิชาบังคับเลือก ชั้นปีที่ ๖

๑๒ หน่วยกิต #๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๐–๙–๕)
3 (0–9–5)

ศรกม
SIPD

๖๒๒
622

กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics

ศรศศ
SISU

๖๒๑
621

ศัลยศาสตร์
Surgery

๓
3

(๐–๙–๕)
(0–9–5)

ศรสต
SIOG

๖๒๑
621

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology

๓
3

(๐–๙–๕)
(0–9–5)

ศรอย
SIMD

๖๒๑
621

อายุรศาสตร์
Medicine

๓
3

(๐–๙–๕)
(0–9–5)

หมายเหตุ
#๒ เป็ น กลุ่ ม รายวิ ช าที่ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสถานที่ ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามความสนใจ /ความต้ อ งการจากรายการที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๐/๖๐

ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ ๒
ศรสว
SIID

๒๒๑
221

๖

หน่วยกิต

๒ หน่วยกิต#๓
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
๒ (๑–๒–๓)
Selected Topics in Medical Education and Medical Profession
2 (1-2-3)

และรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควร
ชั้นปีที่ ๓
ศรสว
SIID

๓๒๑
321

๒ หน่วยกิต #๓
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
๒ (๐–๔–๒)
Selected Topics in Medical Education and Medical Profession
2 (0-4-2)

และรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควร
หมายเหตุ
#๓ เป็นรายวิชาที่ให้นกั ศึกษาเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาตามความสนใจโดยอาจารย์ทปี่ รึกษาให้ความเห็นชอบ

ชั้นปีที่ ๖
ศรกม
SIPD

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์
Clinical Experiences in Pediatrics

๒
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)

ศรจว
SIPC

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์
Clinical Experiences in Psychiatry

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรจษ
SIOP

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา
Clinical Experiences in Ophthalmology

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรตจ
SIDE

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา
Clinical Experiences in Dermatology

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรตจ
SIDE

๖๓๒
632

โรคเส้นผมและการปลูกถ่ายเส้นผม
Hair Disorders and Hair Transplantation

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรตจ
SIDE

๖๓๓
633

โรคเชื้อราที่ผิวหนังและหัตถการเพื่อการวินิจฉัย
Fungal Skin Infection and Diagnotic Procedure in Dermatology

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรตจ
SIDE

๖๓๔
634

โรค
Dermatoimmunology and Contact Dermatitis

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรตจ
SIDE

๖๓๕
635

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัส/แบคทีเรียที่ผิวหนัง
Sexually Transmitted Diseases and Viral / Bacterial Skin Infections

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรรส
SIRD

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Clinical Experiences in Nuclear Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรรส
SIRD

๖๓๒
632

ประสบการณ์คลินิกทางรังสีรักษา
Clinical Experiences in Radiotherapy

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๑/๖๐

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)

ศรวฟ
SIRM

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine

ศรวส
SIAS

๖๓๑
631

วิสัญญีวิทยา: ระงับปวด
Anesthesiology : Pain Therapy

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรวส
SIAS

๖๓๒
632

วิสัญญีวิทยา: หออภิบาล (การดูแลผู้ป่วยวิกฤต)
Anesthesiology: Intensive Care Unit

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรวส
SIAS

๖๓๓
633

วิสัญญีวิทยา: วิสัญญีวิทยาคลินิก
Anesthesiology : Clinical Anesthesiology

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรศศ
SISU

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์
Clinical Experiences in Surgery

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรสต
SIOG

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรสน
SIOT
ศรสว
SIID

๖๓๑
631
๖๓๖
636

ประสบการณ์คลินิกทางโสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา
Clinical Experiences in Oto-Rhino-Laryngology
ประสบการณ์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ภายในหรือต่างประเทศ
Clinical Experiences in Thai or Overseas Medical Institutes

๒
2
๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)
(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรอธ
SIOR

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Clinical Experiences in Orthopedic Surgery

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรอย
SIMD

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์
Clinical Experiences in Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรวฉ
SIEM

๖๓๑
631

ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Clinical Experiences in Emergency Medicine

๒
2

(๐–๖–๓)
(0–6–3)

ศรพท

๑๖๖

การแพทย์แผนไทยขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒

(๑–๓–๓)

SITT

166

Introductory Thai Traditional Medicine for Student in Medical and
Health Science Professions

2

(1–3–3)

ศรพท
SITT

๑๖๗
167

การแพทย์แผนไทยกับการสร้างเสริมสุขภาพ
Thai Traditional Medicine and Health Promotion

๒
2

(๑–๒–๓)
(1–2–3)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๒/๖๐

๓.๑.๕ แผนการศึกษา
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary
Differential Equations

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคณ ๑๘๑
SCMA 181

วทคม ๑๑๑
SCCH 111
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๓
SCPY 153
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

วทคม ๑๒๒
SCCH 122
วทชว ๑๒๓
SCBI 123
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทฟส ๑๕๔
SCPY 154

เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
Arts of Using Thai Language for
Communication

ภาษาอังกฤษ (รายวิชาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖)
English
(course from LAEN 103-106)
level

วทคม ๑๑๙
SCCH119
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ภาษาอังกฤษ
English
level

ภาคการศึกษาที่ ๒
สถิติศาสตร์สาหรับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical
Science
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
กระบวนการแห่งชีวิต
Process of Life
ปฏิบัติการชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย์
Physics for Medical
Science
(รายวิชาจากกลุ่ม ศศภอ
๑๐๓ – ๑๐๖)
(course from LAEN 103106)

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

รวม ๑๘ หน่วยกิต
18 credits
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปะวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
รวมทั้งสิ้น ๔๑ หน่วยกิต
41 credits

รวม ๑๕ หน่วยกิต
15 credits
๑ (๐-๓-๑) #๔
1 (0-3-1)
๒ (๑-๒-๓) #๔
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕) #๔
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓) #๔
2 (1-2-3)

หมายเหตุ
#๔ เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้งสองภาคการศึกษาหรือการศึกษาไปสิ้นสุดในภาคปลาย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๓/๖๐

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ปีที่ ๒
ศรกว ๒๑๑
SIAN 211
ศรกว ๒๑๔
SIAN 214
สมมน ๑๑๘
SHHU 118

ภาคการศึกษาที่ ๑
มหกายวิภาคศาสตร์
Gross Anatomy
วิทยาเอ็มบริโอ
Embryology
มนุษยศาสตร์กับสังคม
Humanities and
Society

๔ (๑-๖-๕)
4 (1-6-5)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ศรกว ๒๑๕
SIAN 215
ศรกว ๒๑๒
SIAN 212
ศรวป ๒๑๔
SIPV 214

วิชาเลือก
Electives

ศรกว ๒๑๓
SIAN 213
ศรชค ๒๑๑
SIBC 211
ศรสร ๒๑๑
SIPS 211
ศรสว ๒๐๑
SIID 201
ศรสว ๒๐๒
SIID 202
ศรสว ๒๐๔
SIID 204
ศรสว ๒๐๕
SIID 205

รวม ๗ หน่วยกิต
7 credits
จุลกายวิภาคศาสตร์
Microscopic Anatomy
ชีวเคมี
Biochemistry
สรีรวิทยา
Physiology
การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
Medical Education and Medical Profession
การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก
Applied Preclinical Knowledge
สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์
Health Promotion and Humanistic Medicine
ทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
รวมทั้งหมด ๔๐ หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
มหกายวิภาคศาสตร์
Gross Anatomy
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
– เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social
Medicine - Family Medicine
(หมวดวิชาเลือกเสรี)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๔ (๑-๖-๕)
4 (1-6-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๒ หน่วยกิต
2 credits

รวม ๙ หน่วยกิต
9 credits
#๔
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)
๖ (๔-๔-๑๐) #๔
6 (4-4-10)
๗ (๕-๔-๑๒) #๔
7 (5-4-12)
๒ (๑-๒-๓) #๔
2 (1-2-3)
๒ (๐-๔-๒) #๔
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒) #๔
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒) #๔
2 (0-4-2)

หมายเหตุ
#๔ เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้งสองภาคการศึกษาหรือการศึกษาไปสิ้นสุดในภาคปลาย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๔/๖๐

ปีที่ ๓
ศรพย ๓๑๑
SIPA 311

ภาคการศึกษาที่ ๑
พยาธิวิทยา
Pathology

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศรพย ๓๑๒
SIPA 312
ศรสร ๓๑๒
SIPS 312
ศรสว ๓๐๓
SIID 303
สมสค ๑๐๒
SHSS 102

วิชาเลือก
Electives
รวม ๓ หน่วยกิต
3 credits
ศรจช ๓๐๑
SIMI 301
ศรจว ๓๐๑
SIPC 301
ศรปร ๓๑๑
SIPR 311
ศรพค ๓๐๑
SICP 301
ศรภส ๓๑๑
SIPM 311
ศรวป ๓๐๔
SIPV 304
ศรสว ๓๐๒
SIID 302
ศรสว ๓๐๕
SIID 305

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคมุ้ กัน
Microbiology and Immunology
จิตเวชศาสตร์
Psychiatry
ปรสิตวิทยา
Parasitology
พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Pathology
เภสัชวิทยา
Pharmacology
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine
การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก
Applied Preclinical Knowledge
ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์
Life and Social Skills in Medicine
รวม ๓๘ หน่วยกิต #๕
38 credits

ภาคการศึกษาที่ ๒
พยาธิวิทยา
Pathology
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เวชพันธุศาสตร์
Medical Genetics
เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
Critical Review of
Contemporary Thai
Society
(หมวดวิชาเลือกเสรี)

๖ (๓-๖-๙)
6 (3-6-9)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒ หน่วยกิต
2 credits

รวม ๑๒ หน่วยกิต
12 credits
๖ (๔-๔-๑๐) #๔
6 (4-4-10)
๑ (๑-๐-๒) #๔
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓) #๔
2 (1-2-3)
๔ (๒-๔-๖) #๔
4 (2-4-6)
๔ (๒-๔-๖) #๔
4 (2-4-6)
๒ (๑-๒-๓) #๔
2 (1-2-3)
๒ (๐-๔-๒) #๔
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒) #๔
2 (0-4-2)

หมายเหตุ
#๔ เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้งสองภาคการศึกษาหรือการศึกษาไปสิ้นสุดในภาคปลาย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๕/๖๐

ปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ #
ศรกม ๔๐๑
SIPD 401
ศรภส ๔๐๑
SIPM 401
ศรรส ๔๐๑
SIRD 401
ศรวป ๔๐๕
SIPV 405
ศรศศ ๔๐๑
SISU 401
ศรสต ๔๐๑
SIOG 401
ศรสว ๔๐๔
SIID 404
ศรสว ๔๐๕
SIID 405
ศรสว ๔๐๘
SIID 408
ศรอย ๔๐๑
SIMD 401

กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
เภสัชวิทยาคลินิก
Clinical Pharmacology
รังสีวิทยา
Radiology
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine
ศัลยศาสตร์
Surgery
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology
ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
Basic Clinical Skills
การแก้ปัญหาทางคลินิก
Clinical Problem Solving
เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine
อายุรศาสตร์
Medicine
รวม ๔๑ หน่วยกิต
41 credits

๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๔ (๑-๖-๕)
4 (1-6-5)
๓ (๐-๙-๕)$๓
3 (0-9-5)
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)

หมายเหตุ
# แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียน เพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน (rotation) ตลอดปีการศึกษา
$๓ แบ่งหน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๖/๖๐

ปีที่ ๕
ศรกม ๕๐๑
SIPD 501
ศรจว ๕๐๑
SIPC 501
ศรจษ ๕๐๑
SIOP 501
ศรวฟ ๕๐๖
SIRM 506
ศรศศ ๕๐๒
SISU 502
ศรสต ๕๐๑
SIOG 501
ศรสน ๕๐๑
SIOT 501
ศรอธ ๕๐๒
SIOR 502
ศรอย ๕๐๒
SIMD 502

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ #
กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
จิตเวชศาสตร์
Psychiatry
จักษุวิทยา
Ophthalmology
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine
ศัลยศาสตร์
Surgery
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology
วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์
Oto-Rhino-Laryngology
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Surgery
อายุรศาสตร์
Medicine
รวม ๔๔ หน่วยกิต
44 credits

ภาคฤดูร้อน
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๘ (๐-๒๔-๑๒)
8 (0-24-12)
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๘ (๐-๒๔-๑๒)
8 (0-24-12)

ศรนต ๕๑๒
SIFO 512
ศรวส ๕๐๑
SIAS 501

นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology

๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

รวม ๔ หน่วยกิต
4 credits

หมายเหตุ
# แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียน เพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน (rotation) ตลอดปีการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๗/๖๐

ปีที่ ๖
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ #
ศรกม ๖๐๒
SIPD 602
ศรวป ๖๐๔
SIPV 604
ศรศศ ๖๐๑
SISU 601
ศรสต ๖๐๑
SIOG 601
ศรสว ๖๐๑
SIID 601
ศรสว ๖๐๓
SIID 603
ศรสว ๖๐๗
SIID 607
ศรอธ ๖๐๑
SIOR 601
ศรอย ๖๐๑
SIMD 601

กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine - Family Medicine
ศัลยศาสตร์
Surgery
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology
เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine
อุบัติเหตุ
Casualty
เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
Ambulatory Medicine
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Surgery
อายุรศาสตร์
Medicine
วิชาเลือก (บังคับเลือก)#๘
Electives (compulsory) #8
วิชาเลือกเสรี
Electives
รวม ๔๓ หน่วยกิต
43 credits

๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๑ (๐-๓-๒)
1 (0-3-2)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๑๒ (๐-๓๖-๑๘)
12 (0-36-18)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

หมายเหตุ
# ไม่แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียน เพราะทุกรายวิชาเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน (rotation) ตลอดปีการศึกษา
#๘ ประกอบด้วยวิชาบังคับเลือกอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาและกุมารเวชศาสตร์ วิชาละ ๓ หน่วยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๒๘/๖๐

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดภาคผนวก ข)
๓.๒.๒ อาจารย์ประจา (รายละเอียดภาคผนวก ข)
อาจารย์จากคณะต่าง ๆ ดังนี้
(๑) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลสมทบและหน่วยงานภายนอก (รายละเอียดภาคผนวก ข)
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการพิเศษ
(๒) ผู้อานวยการและแพทย์ประจาโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) ผู้อานวยการและแพทย์ประจาโรงพยาบาลชุมชน
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิตกาหนดให้ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ถึง ๖ ศึกษาและฝึ กปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ในสถานที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจริง ได้แก่ ตึกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย
และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบ ภายใต้การดูแลให้คาปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดจากอาจารย์แพทย์
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความคาดหวังเสริมสร้างความรู้ความสามารถและ
เจตคติอันดีงามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพแพทย์และที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มี
คุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งแพทย์และพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศ โดยมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและ
เน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(๒) มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
(๓) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กาหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน
การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยที่เหมาะสม
(๔) มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน
(๕) มีทักษะในการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
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หน้า ๒๙/๖๐

๔.๒ ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตารางที่ ๘ ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อวิชา
เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine
อายุรศาสตร์
Medicine
จิตเวชศาสตร์
Psychiatry
วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม- เวชศาสตร์ครอบครัว
Preventive and Social Medicine- Family Medicine
ศัลยศาสตร์
Surgery
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology
เวชศาสตร์ชุมชน
Community Medicine
อุบัติเหตุ
Casualty
เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
Ambulatory Medicine
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Surgery
อายุรศาสตร์
Medicine
กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
ศัลยศาสตร์
Surgery
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology
อายุรศาสตร์
Medicine
รายวิชาเลือกเสรีชั้นปีที่ ๖
ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์
Clinical Experiences in Pediatrics
ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์
Clinical Experiences in Psychiatry
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ศรสว ๔๐๘
SIID 408
ศรอย ๔๐๑
SIMD 401
ศรจว ๕๐๑
SIPC 501
ศรวส ๕๐๑
SIAS 501
ศรกม ๖๐๒
SIPD 602
ศรวป ๖๐๔
SIPV 604
ศรศศ ๖๐๑
SISU 601
ศรสต ๖๐๑
SIOG 601
ศรสว ๖๐๑
SIID 601
ศรสว ๖๐๓
SIID 603
ศรสว ๖๐๗
SIID 607
ศรอธ ๖๐๑
SIOR 601
ศรอย ๖๐๑
SIMD 601
ศรกม ๖๒๒
SIPD 622
ศรศศ ๖๒๑
SISU 621
ศรสต ๖๒๑
SIOG 621
ศรอย ๖๒๑
SIMD 621

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๑ (๐-๓-๒)
1 (0-3-2)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)
๓ (๐-๙-๕)
3 (0-9-5)

ศรกม ๖๓๑
SIPD 631
ศรจว ๖๓๑
SIPC 631

๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)

รหัสวิชา

หน้า ๓๐/๖๐

ลาดับ

ชื่อวิชา
ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา
Clinical Experiences in Ophthalmology
ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา
Clinical Experiences in Dermatology
โรคเส้นผมและการปลูกถ่ายเส้นผม
Hair Disorders and Hair Transplantation
โรคเชื้อราที่ผิวหนังและหัตถการเพื่อการวินิจฉัย
Fungal Skin Infection and Diagnotic Procedure in Dermatology
โรค
Dermatoimmunology and Contact Dermatitis
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัส/แบคทีเรียที่ผิวหนัง
Sexually Transmitted Diseases and Viral / Bacterial Skin Infections
ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Clinical Experiences in Nuclear Medicine
ประสบการณ์คลินิกทางรังสีรักษา
Clinical Experiences in Radiotherapy
ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Clinical Experiences in Emergency Medicine
ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Clinical Experiences in Rehabilitation medicine
วิสัญญีวิทยา: ระงับปวด
Anesthesiology: Pain Therapy
วิสัญญีวิทยา: หออภิบาล (การดูแลผู้ป่วยวิกฤต)
Anesthesiology: Intensive Care Unit (Critical care)
วิสัญญีวิทยา: วิสัญญีวิทยาคลินิก
Anesthesiology: Clincal Anesthesiology
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์
Clinical Experiences in Surgery
ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology
ประสบการณ์คลินิกทางโสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา
Clinical Experiences in Oto-Rhino-Laryngology
ประสบการณ์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ภายในหรือต่างประเทศ
Clinical Experiences in Thai or Overseas Medical Institutes
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Clinical Experiences in Orthopedic Surgery
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์
Clinical Experiences in Medicine
การแพทย์แผนไทยขั้นแนะนาสาหรับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Introductory Thai Traditional Medicine for Student in Medical and
Health Science Professions
การแพทย์แผนไทยกับการสร้างเสริมสุขภาพ
Thai Traditional Medicine and Health Promotion
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ศรจษ ๖๓๑
SIOP 631
ศรตจ ๖๓๑
SIDE 631
ศรตจ ๖๓๒
SIDE 632
ศรตจ ๖๓๓
SIDE 633
ศรตจ ๖๓๔
SIDE 634
ศรตจ ๖๓๕
SIDE 635
ศรรส ๖๓๑
SIRD 631
ศรรส ๖๓๒
SIRD 632
ศรวฉ ๖๓๑
SIEM 631
ศรวฟ ๖๓๑
SIRM 631
ศรวส ๖๓๑
SIAS 631
ศรวส ๖๓๒
SIAS 632
ศรวส ๖๓๓
SIAS 633
ศรศศ ๖๓๑
SISU 631
ศรสต ๖๓๑
SIOG 631
ศรสน ๖๓๑
SIOT 631
ศรสว ๖๓๖
SIID 636
ศรอธ ๖๓๑
SIOR 631
ศรอย ๖๓๑
SIMD 631
ศรพท ๑๖๖

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๐–๖–๓)
2 (0–6–3)
๒ (๑–๓–๓)

SITT 166
ศรพท ๑๖๖
SITT 167

2 (1–3–3)
๒ (๑–๒–๓)
2 (1–2–3)

รหัสวิชา

หน้า ๓๑/๖๐

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ตารางที่ ๙ คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เก่ง
๑. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามี ความเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของวิ ช าชี พ รวมทั้ ง ทั ก ษะการสื่ อ สารและการสร้ า ง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น
๒. สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ต้องตระหนักว่าการ
เรีย นไม่ใช่เรียนเพียงเพื่อให้ สาเร็จการศึกษา แต่ต้องเรียนเพื่อให้ มีความรู้
ความสามารถมากพอที่จะนาไปช่วยดูแลรักษาคนไข้และเพื่อนมนุษย์
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามใฝ่ รู้ อยากเรี ย นรู้ ต ลอดเวลา
ทั้งในขณะที่อยู่ในศิริราชและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว เพื่อให้ศิษย์ศิริราช
สามารถปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น
๔. จัดการเรียนการสอนให้เป็นบูรณาการ (integration) ทั้ง horizontal และ
vertical จัดรายวิชาให้มีการประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฎีให้นาไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น ประยุกต์ความรู้ เตรียมแพทย์ให้นาไปใช้ทางปรีคลินิกและคลินิก
ประยุกต์ความรู้ทางปรีคลินิกให้นาไปใช้ในคลินิก จัดให้มีการสอนแบบ early
clinical exposure มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
๕. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง อาจารย์สอน
ลูกศิษย์ จัดสอนเสริมพิเศษให้นักศึกษากลุ่มพิเศษ
๖. จั ด สื่ อ เอื้ อ อ านว ยในการเรี ย นรู้ มี ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ มี computer
มี specimen เพียงพอ เปิดหอสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าทั้งในและนอกเวลา
ราชการ
๗. ประกาศเกียรติคุณยกย่องและให้รางวัลนักศึกษาที่เรียนเก่ง เป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการเรียน
ดี
๑. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้ ง ด้ า นของความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละของความเป็ น แพทย์ เช่ น การเห็ น แก่
ประโยชน์ส่ ว นรวมมากกว่าประโยชน์ส่ ว นตน ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลา รวมทั้ งการมีบุคลิกภาพที่น่าศรัทธา
การปลูกฝังให้มีจริยธรรมทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต่อคนไข้ เพื่อน
แพทย์ และต่อสั งคม ซึ่งคณะฯ มีจุดแข็งในเรื่องนี้อยู่มากทั้งอาจารย์และ
บุคลากรที่สามารถเป็นบุคคลต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร (SIRIRAJ culture)
ที่เข้มแข็ง
๒. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ สื บ สาน พระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๓๒/๖๐

คุณลักษณะพิเศษ

มีหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๓. จัดสอนรายวิชา / หัวข้อที่เน้นเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรม เช่นรายวิชา
ศรสว ๒๐๑ การศึก ษาวิ ช าแพทย์ และวิ ช าชี พแพทย์ และรายวิ ช า ศรสว
๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
รายวิช า ศรสว ๒๐๕ ทั ก ษะชี วิต และสั งคม อาจารย์จ ะนาวั ฒ นธรรมศิ ริ
ราชมาสอดแทรกในการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลั กสูตร พร้อม
ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (role model)
๑. น้อมนาพระราชดารัสของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ ที่ว่า “I don’t want
you to be only a doctor, but I also want you to be a man.” เป็น
หลักปฎิบัติในการดูแลผู้ป่ว ยของนักศึกษา เพื่อให้แพทย์ รวมทั้งบุ คลากร
สาธารณสุขทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่จะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน
๒. สอนนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ทราบว่า “สุขภาวะ” ประกอบด้วย กาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ มองให้เห็นความเป็นองค์รวมมากกว่าแยกส่วน ดูแล
รักษาคนไข้และญาติ โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง รักษาทั้ง “คน” และ “ไข้”
เข้าใจทั้งโรค (disease) ความเจ็บป่วย (illness) และความทุกข์ (suffering)
ของคนไข้และญาติ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ในภาพรวม
๒.๑.๑ คาอธิบายกลยุทธ์การสอน
ใช้กลยุทธ์การสอนที่ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (learning
centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ (learning) และการ
พัฒนาความสามารถที่สาคัญและจาเป็น (real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง โดยใช้รูปแบบการสอนและสื่ออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับวิเคราะห์ (analysis) สังเคราะห์ (synthesis) และประเมิน (evaluation) และ
ให้ความสาคัญกับการฝึกปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง เป็นต้น สาหรับรูปแบบ
หรือวิธีการสอนตามกลยุทธ์ดังกล่าว ได้สรุปไว้ไนตารางที่ ๑๐
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หน้า ๓๓/๖๐

ตารางที่ ๑๐ กลยุทธ์การสอน
ลาดับ
วิธีสอน
บรรยาย
๑

๒

มอบหมายงานบุคคล
(ตอบคาถาม
แบบทดสอบ)

๓

มอบหมายงานบุคคล
(ค้นคว้าข้อมูล รายงาน
โครงงาน)

๔

นาเสนอข้อมูล

ลักษณะกิจกรรม
อธิบายประเด็นหรือสาระต่างๆ ระหว่างนั้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษา เช่น การซักถามหรือให้ตอบคาถามสั้นๆ เพื่อทดสอบความ
เข้าใจของนักศึกษา
การใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ช่วงเวลาศึกษา
ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษาแต่ละคนประยุกต์ความรู้และประสบการณ์
เพือ่ วิเคราะห์ปัญหาที่เป็นคาถาม หรือแบบทดสอบที่ได้รับมอบหมาย
หรือสังเคราะห์คาตอบ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหานั้น
การใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ช่วงเวลาศึกษา
ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นคาถาม หรือ
แบบทดสอบที่ได้รับมอบหมาย หรือสังเคราะห์คาตอบ หรือเสนอ
แนวทางแก้ปัญหานั้น และจัดทาเอกสาร/รายงาน
นาเสนอข้อมูล/ ผลงานที่รวบรวมด้วยวาจา (ส่วนมากมีสื่อประกอบ)

๕

สาธิต/ ดูงาน

การจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ (ในและนอกสถานศึกษา)

๖

ฝึกการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม
การอภิปรายกลุ่ม
(group discussion)
การเรียนรู้โดยการ
กากับตนเอง
(self-directed
learning)
การฝึกปฏิบัติทาง
ห้องปฏิบัติการ
(laboratory study)
การฝึกทาโครงการ/วิจัย
(project)

ให้นักศึกษาฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ความ
ตรงต่อเวลา การไม่พูดคุยในชั้นเรียน แต่งกายถูกระเบียบ
กลุ่มนักศึกษาประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อหาข้อสรุปสาหรับเรื่องที่อภิปรายกันนั้น
การใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ช่วงเวลาศึกษา
ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา ค้นคว้ารวบรวม และประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐาน และประชุมกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปสาหรับงานที่
ได้รับมอบหมาย และจัดทาเอกสาร/รายงาน
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมความรู้ความ
เข้าใจภาคทฤษฎี และ/หรือให้ทาหัตถการได้

๗
๘

๙

๑๐

๑๑

นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุม
ทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล
การฝึกปฏิบัติใน
ฝึกแสดงพฤติกรรมต่างๆ ในสถานการณ์ที่จาลองใกล้เคียง
สถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริง เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎี และ/หรือให้
(simulated situation) ทาหัตถการได้
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หน้า ๓๔/๖๐

ลาดับ
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

วิธีสอน
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย
(clinical practice)

ลักษณะกิจกรรม
นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา/การปฏิบัติกับผู้ป่วยด้วยตนเอง
ตามสาขาวิชาที่ศึกษามาหรือด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาคิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาได้ การที่นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้นั้น
นักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
วินิจฉัย หรือตั้งสมมติฐาน และวางแผนการรักษา
การสอนข้างเตียง
ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ป่วยเพื่อสอนข้างเตียงโดยมีแนวปฏิบัติ
(bedside teaching) เช่น ให้นักศึกษานาเสนอประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกายต่างๆ ผู้สอน
จะเป็นผู้ชี้นาเสนอปัญหาที่สาคัญ เพื่อให้นักศึกษาอภิปราย หรือตอบ
คาถาม นักศึกษาจะได้เรียนรู้และวินิจฉัยจากผู้ป่วยจริงร่วมกับผู้สอน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ถามปัญหาที่สงสัย
การฝึกประสบการณ์ใน นักศึกษาได้พบกับสภาพที่เป็นจริง ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยและบุคลากร
ชุมชน (community ประจาหน่วยบริการนั้น มีกิจกรรมทางการศึกษาให้ทา เช่น โครงการ
experience)
กลุ่ม การรับผิดชอบดูแลติดตามครอบครัวผู้ป่วย การจัดนิทรรศการ
กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน
ผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
ผู้สอนเป็นตัวอย่างของการเป็นแพทย์ที่ดีในขณะดาเนินการสอน/
แบบอย่าง
เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ป่วย/ขณะปฏิบัติงาน และในสถานการณ์อื่น
(role model)

๒.๑.๒ คาอธิบายกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุทธ์ที่เน้นการประเมินความรู้ที่สาคัญสาหรับการประกอบวิชาชีพ การประเมินการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในวิช าชีพ การประเมิน ความรู้ ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง และการ
ประเมินพัฒนาการเรียนรู้และ/หรือประเมินเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการพัฒนา
สาหรับรูปแบบหรือวิธีการประเมินตามกลยุทธ์ดังกล่าว ได้สรุปไว้ในตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๑ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ
วิธีประเมิน
๑ บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
๒
๓

การสอบปรนัย
การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

๔
๕

การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖

การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
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ลักษณะกิจกรรม
ผู้สอนบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียน และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการใช้ข้อสอบปรนัย
ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการข้อสอบอัตนัย/อัตนัย
ดัดแปลง
ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน
ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน โดยการจัดสอบ
ปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน โดยการจัดสอบ
ปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
หน้า ๓๕/๖๐

ลาดับ
วิธีประเมิน
๗ การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก
(OSCE)
๘ การสอบปากเปล่า
๙ การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)
๑๐ การประเมินตนเอง
๑๑

การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน

๑๒

การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร
รายงาน)
การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร
รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการ
ปฏิบัติงาน
การสังเกตการทางานกลุ่ม
การสังเกตในสถานการณ์จริง (จาก
ผู้ร่วมงาน)

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ลักษณะกิจกรรม
ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน โดยการจัดสอบ
ปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยให้ตอบปากเปล่า
ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์
ผู้เรียนประเมินผลงานตนเองที่เป็นเอกสาร/รายงาน/
การปฏิบัติ/พฤติกรรม
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงานประเมินผลงานที่เป็น
เอกสาร/รายงาน/การปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้เรียน
เป็นบุคคล
ผู้สอนตรวจผลงานที่เป็นเอกสาร รายงานของผู้เรียน
ซึ่งนาเสนอเป็นบุคคล
ผู้สอนตรวจผลงานที่เป็นเอกสาร รายงานของผู้เรียน
ซึ่งนาเสนอเป็นกลุ่ม
ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียน
ผู้สอนสังเกตการทางานกลุ่มและบันทึกข้อมูล
การสังเกตจากผู้ร่วมงาน

๒.๒ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน
๒.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(ก) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒.๑.๑ แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
๒.๒.๑.๒ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ผู้ป่วยและสังคม
๒.๒.๑.๓ แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒.๒.๑.๔ มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
๒.๒.๑.๕ มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒.๑.๖ เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
๒.๒.๑.๗ เคารพในสิทธิของผู้ป่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และคานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
๒.๒.๑.๘ มี ค วามเข้ า ใจและสามารถให้ ก ารบริ บ าลสุ ข ภาพโดยมุ่ ง เน้ น คนเป็ น
ศูนย์กลาง
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หน้า ๓๖/๖๐

(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตารางที่ ๑๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ลาดับ
วิธีสอน

๑
บรรยาย
๒
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคาถาม แบบทดสอบ)
๓
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล รายงานโครงงาน)
๔
นาเสนอข้อมูล
๕
สาธิต / ดูงาน

๖
ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

๗
การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

๘
การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)
๙
การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)

๑๐ การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)

๑๑ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)

๑๒ การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

๑๓ การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

๑๔ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

๑๕ ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริยธรรม
ตารางที่ ๑๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ลาดับ
วิธีประเมิน

๑
บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
๒
ข้อสอบปรนัย
๓
ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
๔
การสอบปฏิบัติ
๕
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
๗
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
๘
การสอบปากเปล่า

๙
การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)
๑๐ การประเมินตนเอง

๑๑ การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน

๑๒ การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)

๑๓ การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)

๑๔ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน

๑๕ การสังเกตการทางานกลุ่ม

๑๖ การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน)
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๒.๒.๒ ด้านความรู้
(ก) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
๒.๒.๒.๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพื้นฐาน
๒.๒.๒.๒ วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
๒.๒.๒.๓ การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
๒.๒.๒.๔ เวชจริยศาสตร์
๒.๒.๒.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒.๒.๒.๖ การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
๒.๒.๒.๗ หลักการด้านวิทยาการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ และ
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
๒.๒.๒.๘ หลักการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่จาเป็น
สาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม
๒.๒.๒.๙ หลักการด้านบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข
๒.๒.๒.๑๐ หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย
(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ตารางที่ ๑๔ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ลาดับ
วิธีสอน

๑
บรรยาย

๒
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคาถาม แบบทดสอบ)

๓
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล รายงานโครงงาน)

๔
นาเสนอข้อมูล

๕
สาธิต / ดูงาน

๖
ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

๗
การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

๘
การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)

๙
การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)

๑๐ การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)

๑๑ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)

๑๒ การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

๑๓ การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

๑๔ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)
๑๕ ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
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(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ตารางที่ ๑๕ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ลาดับ
วิธีประเมิน
๑
บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม

๒
ข้อสอบปรนัย

๓
ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

๔
การสอบปฏิบัติ

๕
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว

๗
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)

๘
การสอบปากเปล่า
๙
การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)
๑๐ การประเมินตนเอง
๑๑ การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน

๑๒ การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)

๑๓ การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)

๑๔ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน

๑๕ การสังเกตการทางานกลุ่ม
๑๖ การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน)
๒.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๓.๑ ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการ
ในการเรียนรู้และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็น
๒.๒.๓.๒ สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ
และพฤติกรรมที่เหมาะสม
๒.๒.๓.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓.๔ สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ
ทางคลินิก ไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
๒.๒.๓.๕ สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๒.๒.๓.๖ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
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๒.๒.๓.๗ เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
๒.๒.๓.๘ เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลื อกเข้ากับ ระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลื อกใช้แนวทาง หรือส่ งต่อผู้ ป่วยได้อย่ าง
เหมาะสม
๒.๒.๓.๙ เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการ
ความรู้
๒.๒.๓.๑๐ สามารถประยุ กต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ านสุ น ทรีย ศาสตร์ ชี วิ ตและความตาย
วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ตารางที่ ๑๖ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ลาดับ
วิธีสอน
๑
บรรยาย

๒
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคาถาม แบบทดสอบ)

๓
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล รายงานโครงงาน)

๔
นาเสนอข้อมูล

๕
สาธิต / ดูงาน

๖
ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

๗
การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

๘
การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)

๙
การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)

๑๐ การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)

๑๑ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)

๑๒ การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

๑๓ การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

๑๔ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)
๑๕ ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
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(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ตารางที่ ๑๗ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ลาดับ
วิธีประเมิน
๑
บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม

๒
ข้อสอบปรนัย

๓
ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

๔
การสอบปฏิบัติ

๕
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว

๗
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)

๘
การสอบปากเปล่า

๙
การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)
๑๐ การประเมินตนเอง
๑๑ การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน

๑๒ การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)

๑๓ การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)

๑๔ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน

๑๕ การสังเกตการทางานกลุ่ม

๑๖ การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน)
๒.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๔.๑ สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น
๒.๒.๔.๒ สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้ นาและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีม
สุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
๒.๒.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ
องค์กร และสังคม
๒.๒.๔.๔ สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนให้มีบทบาทในการ
ดูแล สร้างเสริมสุขภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
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(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที่ ๑๘ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลาดับ
วิธีสอน
๑
บรรยาย
๒
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคาถาม แบบทดสอบ)
๓
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล รายงานโครงงาน)
๔
นาเสนอข้อมูล
๕
สาธิต / ดูงาน

๖
ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

๗
การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
๘
การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)
๙
การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)

๑๐ การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)

๑๑ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)

๑๒ การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

๑๓ การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

๑๔ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

๑๕ ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
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(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ตารางที่ ๑๙ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ลาดับ
วิธีประเมิน

๑
บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
๒
ข้อสอบปรนัย
๓
ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
๔
การสอบปฏิบัติ
๕
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
๖
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
๗
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
๘
การสอบปากเปล่า
๙
การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)
๑๐ การประเมินตนเอง

๑๑ การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน
๑๒ การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)

๑๓ การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)

๑๔ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน

๑๕ การสังเกตการทางานกลุ่ม

๑๖ การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน)
๒.๒.๕ ด้ า นทัก ษะในการวิ เ คราะห์เ ชิ งตั วเลข การสื่อสาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ก) ผลการเรียนรู้ ด้า นทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๕.๑ สามารถประยุกต์ใช้ห ลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้
อย่างเหมาะสม
๒.๒.๕.๒ สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง การพู ด การฟั ง การอ่ า น
การเขียน การนาเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งสามารถ
อ่านตารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
๒.๒.๕.๓ สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจเรื่องการคงความลับของผู้ป่วย
๒.๒.๕.๔ มี ทั ก ษะการสื่ อ สารในสถานการณ์ เ ฉพาะ ได้ แ ก่ การแจ้ ง ข่ า วร้ า ย
การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง
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หน้า ๔๓/๖๐

๒.๒.๕.๕ มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของ
ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม
๒.๒.๕.๖ สามารถค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งมี วิจ ารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้ว ยหลั กการของวิทยาการระบาดคลิ นิก และเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์
๒.๒.๕.๗ มี ทัก ษะในการรั บข้ อ มู ล อย่ า งมีวิ จ ารณญาณ และแปลงข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
สารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
๒.๒.๕.๘ สามารถเลื อ กและใช้ รู ป แบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
๒.๒.๕.๙ สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง
โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
๒.๒.๕.๑๐ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ ๒๐ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
วิธีสอน

๑ บรรยาย

๒ มอบหมายงานบุคคล (ตอบคาถาม แบบทดสอบ)

๓ มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล รายงานโครงงาน)

๔ นาเสนอข้อมูล

๕ สาธิต / ดูงาน
๖ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

๗ การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
๘ การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)
๙ การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)

๑๐ การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)

๑๑ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)

๑๒ การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

๑๓ การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

๑๔ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

๑๕ ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
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หน้า ๔๔/๖๐

(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ ๒๑ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
วิธีประเมิน
๑ บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม

๒ ข้อสอบปรนัย

๓ ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

๔ การสอบปฏิบัติ

๕ การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖ การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว

๗ การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)

๘ การสอบปากเปล่า
๙ การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)
๑๐ การประเมินตนเอง
๑๑ การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน

๑๒ การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)

๑๓ การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)

๑๔ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน

๑๕ การสังเกตการทางานกลุ่ม

๑๖ การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน)
๒.๒.๖ ด้านทักษะพิสัย
(ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
๒.๒.๖.๑ มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ
๒.๒.๖.๒ มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม
และเหมาะสม
๒.๒.๖.๓ มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐาน และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จาเป็นได้ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
๒.๒.๖.๔ มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และทาหัตถการที่จาเป็น
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หน้า ๔๕/๖๐

(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ตารางที่ ๒๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ลาดับ
วิธีสอน

๑ บรรยาย

๒ มอบหมายงานบุคคล (ตอบคาถาม แบบทดสอบ)

๓ มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล รายงานโครงงาน)

๔ นาเสนอข้อมูล

๕ สาธิต / ดูงาน
๖ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

๗ การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

๘ การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง (self-directed learning)

๙ การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)
๑๐ การฝึกทาโครงการ/วิจัย (project)

๑๑ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (simulated situation)

๑๒ การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical practice)

๑๓ การสอนข้างเตียง (bedside teaching)

๑๔ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience)

๑๕ ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model)
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หน้า ๔๖/๖๐

(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ตารางที่ ๒๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ลาดับ
วิธีประเมิน
๑ บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
๒ ข้อสอบปรนัย
๓ ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

๔ การสอบปฏิบัติ

๕ การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖ การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว

๗ การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
๘ การสอบปากเปล่า

๙ การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (log book)

๑๐ การประเมินตนเอง
๑๑ การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน

๑๒ การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
๑๓ การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)

๑๔ การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
๑๕ การสังเกตการทางานกลุ่ม

๑๖ การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน)
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ค)
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หน้า ๔๗/๖๐

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
(ภาคผนวก ง)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ กาหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา ดาเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียน
การสอน ได้ แ ก่ การประเมิ น แผนการสอน การประเมิ น ข้ อ สอบ การประเมิ นรายงาน การประเมิ น เชิ ง
พฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดาเนินการจัดประชุมหลักสูตร
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษาโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิต เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตร โดยการ
ประเมินผล ดังนี้
๒.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๒.๒.๒ รางวัล หรือ คาชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
๓.๒ สอบผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร
๓.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓.๔ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive examination) เป็นไปตามประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง)
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หน้า ๔๘/๖๐

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อบรมอาจารย์ใหม่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สู่ความเป็นเลิศอาจารย์แพทย์ศิ ริราช” ในด้าน
แพทยศาสตรศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ความรู้และทักษะสาหรับการปฏิบัติงาน
๑.๒ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน
๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติดา้ นแพทยศาสตรศึกษาและการสอนทางคลินิก
๒.๑.๒ จัดการบรรยายวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่องตลอดปี (Pearls in Medical Education)
๒.๑.๓ จัดอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ให้คาแนะนาด้านทักษะการสอน การประเมินผล และอื่นๆ
๒.๑.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๕ สนับสนุนให้มีงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
๒.๑.๖ มีระบบจัดการความรู้ (knowledge management) ด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ เป็นต้น
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม/ ประชุมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษา ดูงาน อบรม ในต่างประเทศ
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๒.๒.๔ เปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะฯ หรือภายนอกคณะฯ
๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๖ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
๒.๓.๑ สนั บ สนุ น ให้ ไ ด้ รั บ การอบรมด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการท างานแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
๒.๓.๒ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรในด้านที่จาเป็นต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการทางานที่ทันสมัย
๒.๓.๔ ให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าประชุม ดูงาน อบรมทักษะ ตามสายงาน
๒.๓.๕ ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management)
๒.๓.๖ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานและนาผลงานเข้าประกวด
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หน้า ๔๙/๖๐

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ มีคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลดังนี้
๑.๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
๑.๒.๓ คณะกรรมการรายวิชา
๑.๒.๔ คณะกรรมการดาเนินการจัดการสอบประมวลความรอบรู้ MCQ, MEQ และ OSCE
๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีหน้าที่กากับดูแล ทบทวน พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๑.๔ คณะกรรมการพัฒนาการเรีย นการสอนเป็นผู้ดูแลภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตร
๑.๕ คณะกรรมการรายวิชาซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาควิชา/ สถาน/ โรงเรียน/ ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่กาหนด
๑.๖ คณะกรรมการดาเนินการจัดการสอบประมวลความรอบรู้ MCQ, MEQ และ OSCE มีหน้าที่จัดหา
พัฒนาข้อสอบ จัดทาคลังข้อสอบ จัดการสอบ และตัดสินผลการสอบ สาหรับการสอบประมวลความรอบรู้
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จั ดสรรงบประมาณ ทั้ง งบประมาณแผ่ น ดิน และงบประมาณเงิ นรายได้ สนั บสนุน การจั ด
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอเพื่อสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดซื้อ
ตาราทั้งรูป แบบสิ่ งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดหาสื่ อการสอน หุ่น จาลอง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็น
สาหรับการฝึกทักษะหัตถการ การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยายครบทุกห้อง จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อการสืบค้นข้อมูล การจัดสอบและการประเมินผล
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญ
และมีคุณค่าในระบบการศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ ด้านสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ดังนี้
๒.๒.๑.๑ มหาวิทยาลั ยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑
๒.๒.๑.๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒-๖
๒.๒.๑.๔ โรงพยาบาลชุมชน จานวนทั้งหมด ๗๕ โรงพยาบาล ๑๔ จังหวัด ดังนี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๕๐/๖๐

๒.๒.๑.๔.๑ จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนท่าม่วง
(๒) โรงพยาบาลชุมชนเจ้าคุณไพบูลย์
(๓) โรงพยาบาลชุมชนด่านมะขามเตี้ย
(๔) โรงพยาบาลชุมชนบ่อพลอย
(๕) โรงพยาบาลชุมชนเลาขวัญ
(๖) โรงพยาบาลชุมชนไทรโยค
(๗) โรงพยาบาลชุมชนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
(๘) โรงพยาบาลชุมชนทองผาภูมิ
(๙) โรงพยาบาลชุมชนสังขละบุรี
(๑๐) โรงพยาบาลชุมชนท่ากระดาน
๒.๒.๑.๔.๒ จังหวัดนครปฐม
(๑) โรงพยาบาลชุมชนห้วยพลู
(๒) โรงพยาบาลชุมชนกาแพงแสน
(๓) โรงพยาบาลชุมชนบางเลน
๒.๒.๑.๔.๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนบางปลาม้า
(๒) โรงพยาบาลชุมชนเดิมบางนางบวช
(๓) โรงพยาบาลชุมชนอู่ทอง
(๔) โรงพยาบาลชุมชนศรีประจันต์
(๕) โรงพยาบาลชุมชนดอนเจดีย์
(๖) โรงพยาบาลชุมชนด่านช้าง
(๗) โรงพยาบาลชุมชนสามชุก
(๘) โรงพยาบาลชุมชนหนองหญ้าไซ
๒.๒.๑.๔.๔ จังหวัดสิงห์บุรี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนท่าช้าง
(๒) โรงพยาบาลชุมชนบางระจัน
(๓) โรงพยาบาลชุมชนค่ายบางระจัน
(๔) โรงพยาบาลชุมชนพรหมบุรี
๒.๒.๑.๔.๕ จังหวัดเพชรบุรี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนเขาย้อย
(๒) โรงพยาบาลชุมชนบ้านลาด
(๓) โรงพยาบาลชุมชนบ้านแหลม
(๔) โรงพยาบาลชุมชนแก่งกระจาน
(๕) โรงพยาบาลชุมชนหนองหญ้าปล้อง
(๖) โรงพยาบาลชุมชนท่ายาง
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หน้า ๕๑/๖๐

๒.๒.๑.๔.๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑) โรงพยาบาลชุมชนสามร้อยยอด
(๒) โรงพยาบาลชุมชนปราณบุรี
(๓) โรงพยาบาลชุมชนบางสะพาน
(๔) โรงพยาบาลชุมชนบางสะพานน้อย
๒.๒.๑.๔.๗ จังหวัดชัยนาท
(๑) โรงพยาบาลชุมชนหันคา
(๒) โรงพยาบาลชุมชนมโนรมย์
(๓) โรงพยาบาลชุมชนสรรพยา
(๔) โรงพยาบาลชุมชนวัดสิงห์
(๕) โรงพยาบาลชุมชนสรรคบุรี
๒.๒.๑.๔.๘ จังหวัดราชบุรี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนปากท่อ
(๒) โรงพยาบาลชุมชนเจ็ดเสมียน
(๓) โรงพยาบาลชุมชนบางแพ
(๔) โรงพยาบาลชุมชนสวนผึ้ง
(๕) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
(๖) โรงพยาบาลชุมชนวัดเพลง
๒.๒.๑.๔.๙ จังหวัดอ่างทอง
(๑) โรงพยาบาลชุมชนวิเศษชัยชาญ
(๒) โรงพยาบาลชุมชนป่าโมก
(๓) โรงพยาบาลชุมชนแสวงหา
(๔) โรงพยาบาลชุมชนโพธิ์ทอง
๒.๒.๑.๔.๑๐ จังหวัดสมุทรสาคร
(๑) โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพ้ว
(๒) โรงพยาบาลชุมชนกระทุ่มแบน
๒.๒.๑.๔.๑๑ จังหวัดสมุทรสงคราม
(๑) โรงพยาบาลชุมชนนภาลัย
(๒) โรงพยาบาลชุมชนอัมพวา
๒.๒.๑.๔.๑๒ จังหวัดลพบุรี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนท่าวุ้ง
(๒) โรงพยาบาลชุมชนโคกสาโรง
(๓) โรงพยาบาลชุมชนหนองม่วง
(๔) โรงพยาบาลชุมชนพัฒนานิคม
(๕) โรงพยาบาลชุมชนท่าหลวง
(๖) โรงพยาบาลชุมชนลาสนธิ
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๒.๒.๑.๔.๑๓ จังหวัดอุทัยธานี
(๑) โรงพยาบาลชุมชนทัพทัน
(๒) โรงพยาบาลชุมชนหนองฉาง
(๓) โรงพยาบาลชุมชนบ้านไร่
(๔) โรงพยาบาลชุมชนลานสัก
(๕) โรงพยาบาลชุมชนสว่างอารมณ์
(๖) โรงพยาบาลชุมชนห้วยคต
๒.๒.๑.๔.๑๔ จังหวัดนครสวรรค์
(๑) โรงพยาบาลชุมชนตาคลี
(๒) โรงพยาบาลชุมชนตากฟ้า
(๓) โรงพยาบาลชุมชนโกรกพระ
(๔) โรงพยาบาลชุมชนแม่วงก์
(๕) โรงพยาบาลชุมชนลาดยาว
(๖) โรงพยาบาลชุมชนเก้าเลี้ยว
(๗) โรงพยาบาลชุมชนบรรพตพิสัย
(๘) โรงพยาบาลชุมชนชุมแสง
(๙) โรงพยาบาลชุมชนหนองบัว
๒.๒.๑.๕ โรงพยาบาลร่วมสอน จานวนทั้งหมด ๑๘ โรงพยาบาล ๙ จังหวัด ดังนี้
๒.๒.๑.๕.๑ กรุงเทพมหานคร
(๑) โรงพยาบาลเลิดสิน
(๒) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
(๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๔) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๕) โรงพยาบาลตากสิน
(๖) โรงพยาบาลกลาง
(๗) โรงพยาบาลสิรินธร
๒.๒.๑.๕.๒ จังหวัดนนทบุรี
(๑) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๒.๒.๑.๕.๓ จังหวัดนครปฐม
(๑) โรงพยาบาลนครปฐม
๒.๒.๑.๕.๔ จังหวัดสมุทรสาคร
(๑) โรงพยาบาลสมุทรสาคร
(๒) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(๓) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
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๒.๒.๑.๕.๕ จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
๒.๒.๑.๕.๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑) โรงพยาบาลหัวหิน
๒.๒.๑.๕.๗ จังหวัดราชบุรี
(๑) โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
(๒) โรงพยาบาลบ้านโป่ง
๒.๒.๑.๕.๘ จังหวัดนครสวรรค์
(๑) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
๒.๒.๑.๕.๙ จังหวัดพิษณุโลก
(๑) โรงพยาบาลพุทธชินราช
๒.๒.๒ แหล่งสืบค้นความรู้
๒.๒.๒.๑ หอสมุดกลาง สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒.๒ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒.๓ หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ ๒๔ ข้อมูลหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)
ลาดับที่
ประเภท
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
รวม
หน่วยนับ
1
หนังสือ/ ตารา
56,185 30,255 86,440
เล่ม
2
วิทยานิพนธ์
7,563
6,562 14,125
เล่ม
3
รายงานการวิจัย
498
3,869
4,367
เล่ม
4
รายงานประจาปี
401
1,576
1,977
เล่ม
5
ซีดี-รอม วิชาการ
1,251
675
1,926 ชื่อเรื่อง
6
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
38,778
ชื่อ
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9,699
ชื่อ
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9,110
ชื่อ
- สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19,969
ชื่อ
7
วารสารฉบับพิมพ์
1,203
277
1,480
ชื่อ
8
วารสารฉบับเย็บเล่ม
51,568
2,736 54,304
เล่ม
9
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
7 ฐานข้อมูล
10
ฐานข้อมูลวารสาร
50 ฐานข้อมูล
11
ฐานข้อมูล E-Book
18 ฐานข้อมูล
๒.๒.๒.๔ ห้องสมุดของภาควิชา/ สถาน / ศูนย์ / โรงเรียน
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๒.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
๒.๒.๓.๑ หุ่นจาลองและอุปกรณ์สาหรับฝึกทักษะหัตถการต่างๆ
๒.๒.๓.๒ อุปกรณ์สาหรับฝึกทักษะการตรวจร่างกาย
๒.๒.๓.๓ ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
๒.๒.๓.๔ ห้องบรรยาย ห้องเรียนกลุ่มย่อย ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องฝึกทักษะ
และหอผู้ป่วย
๒.๒.๓.๕ สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม เช่น โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
๒.๒.๓.๖ หอพักสาหรับนักศึกษาแพทย์ทุกคน
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดซื้อตาราและสื่อต่างๆ
๒.๓.๒ คณะฯ มีหน่วยงานได้แก่ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรและระบบ
สนับสนุน สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และงานหอสมุดศิริราช วางแผน จัดหา และติดตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ
๒.๓.๓ คณะฯ มีแบบสารวจและมีระบบรับฟังความต้องการการใช้โสตฯ อุปกรณ์สื่อ หุ่นจาลอง
ตารา วารสาร ฯลฯ จากภาควิชา หน่ วยงาน อาจารย์ผู้ สอนและผู้ เรียน และมอบหมายให้ห น่วยงานในข้อ
๒.๓.๒ ไปจัดหาตามความต้องการตามปีงบประมาณ

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หน่วยงานในข้อ ๒.๓.๒ ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอ ความต้องการใช้ทรัพยากร ร่วมกับ
ภาควิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามปีงบประมาณ
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มี ก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ต ามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข องคณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ การศึกษาและคุณสมบัติตามที่ ภาควิชา และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการรายวิชา โดยมีการประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การวั ดและประเมินผล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชาหรือคณะกรรมการรายวิชาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นรายปีการศึกษา
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๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเป็นไปตามความต้องการของคณะฯ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๑ คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและ/หรือดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทางาน
๔.๒.๒ ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยรวบรวมเป็นแผนประจาปี
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ
๔.๒.๓ มีกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management)
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ หลั ง จากผู้ ผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย นเข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ และตรวจร่ า งกายแล้ ว
ฝ่ายการศึกษาจะจัดแยกชื่อแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้านสุขภาพกาย
สุ ข ภาพจิ ต สั ง คม และเศรษฐฐานะ โดยจะส่ ง ประวั ติ แ ละผลการสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ง านกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
คอยดู แลสนั บ สนุน หรื อชักชวนให้ เข้าร่ว มกิจกรรมที่เหมาะสม หรือให้ ทุนสนับสนุน เพื่อช่ว ยส่ งเสริมให้ มี
ความพร้อมที่จะเข้าศึกษาด้วยความราบรื่น
๕.๑.๒ แต่ละภาควิชากาหนดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบการศึกษาซึ่ง ทาหน้าที่ทั้งการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาทีร่ ับผิดชอบและดูแลช่วยเหลือให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑.๓ ฝ่ายการศึกษาของคณะฯ จัดทาแฟ้มประวัตินักศึกษาทุกคน โดยบันทึกประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ความต้องการในการขอคาปรึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษา
๕.๑.๔ ผู้บริหารการศึกษาของคณะฯ ทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาจะติดตามผล
การศึกษาของนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ที่รับผิดชอบการศึกษาของภาควิชา และนัดพบนักศึกษา ผู้ปกครอง
ให้คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษาทั้งส่วนรวมและรายบุคคลเป็นระยะๆ
๕.๑.๕ เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ทั้งด้านการเรียนการสอน
และชีวิตความเป็นอยู่
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
คณะฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถาม ขอคาอธิบายในเรื่องผลการศึกษารายวิชาต่างๆ
ผ่านผู้บริหารฝ่ายการศึกษา ดาเนินการประสานงานกับ คณะกรรมการรายวิชา ในการชี้แจงข้อมูลเพื่อความ
กระจ่างตลอดจนแก้ไขข้อมูลตามความถูกต้อง
สาหรับกรณีปัญหาที่อยู่ในอานาจของอธิการบดี นักศึกษาสามารถร้องขอต่ออธิการบดีเพื่อให้
ใช้อานาจวินิจฉัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง)
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หน้า ๕๖/๖๐

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๖.๑ คณะฯ ดาเนินการสารวจ อัตราการได้งานทาหรือการศึกษาต่อของบัณฑิต
๖.๒ คณะฯ ดาเนินการสารวจ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม
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๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๗.๑.๑ อาจารย์ป ระจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร ทุกปีการศึกษา
๗.๑.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
ที่สอดคล้ องกั บมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาตรี สาขา
แพทยศาสตร์ในทุกประเด็น
๗.๑.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชาหลัก
๗.๑.๔ จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๗.๑.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๗.๑.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗.๑.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ในปีที่ผ่านมา
๗.๑.๘ อาจารย์ประจาทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
กาหนดในมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาเป็ น อย่า งน้ อ ย
หรื อสั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ า ต้ องเป็ น ไปตามกาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา

๒๕๕๖

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย













































































































หน้า ๕๗/๖๐

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๗.๑.๙ อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศ
ภายในระยะเวลา ๑
ปี และผ่ า นการฝึ ก อบรมด้ า น
แพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน ๓ ปี หลังจากเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งอาจารย์
๗.๑.๑๐ อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
๗.๑.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคน ในแต่ละปีไม่น้อย
กว่าคนละ ๑๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
๗.๑.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
หรื อบั ณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลั กสู ตร คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๗.๑.๑๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม
๕.๐๐
๗.๑.๑๔ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์แพทย์ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๗.๑.๑๕ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ
ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน คะแนนเฉลี่ ย ตั้ ง แต่
๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐

ปีการศึกษา
๒๕๕๖

ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย













































































หน้า ๕๘/๖๐

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ มีการประเมินแผนการสอน กลยุทธ์การสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดย
คณะกรรมการรายวิชาจะพิจารณาและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุด
แข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
๑.๑.๒ มีการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาความเห็นมาพัฒนากลยุทธ์
การสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ มีการประเมินทักษะการสอนโดยกลุ่มอาจารย์ และนาความเห็นมาพัฒนาทักษะการสอน
๑.๒.๒ นาผลประเมินทักษะการสอนไปใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๒.๓ นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการสอน และการใช้สื่อ จะมีการ
ส่งผลการประเมินโดยตรงต่ออาจารย์และคณะกรรมการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต
๒.๑.๑ ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี
๒.๑.๒ นักศึกษาประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร
๒.๑.๓ การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยผู้สาเร็จการศึกษาเป็นประจาทุกปี
๒.๒ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/ หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากผลสารวจของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
๒.๓ โดยผูใ้ ช้บัณฑิต และ/ หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง/ ผู้ปกครอง/ ผู้บังคับบัญชา โดยใช้แบบสอบถาม
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หน้า ๕๙/๖๐

ตารางที่ ๒๕ แสดงการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี - การประเมินรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชา

๒. บัณฑิตแพทย์จบใหม่ - วันปัจฉิมนิเทศ
(ศิษย์เก่า)
- วันรับปริญญา
๓. ผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้ปกครอง - ภายหลังจากบัณฑิต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปฏิบัติงาน

ประเด็น
- การจัดการเรียน
การสอน
- การสอนของอาจารย์
- ความพึงพอใจต่อการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน
โดยรวมในแต่ละชั้นปี
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โดยรวม
- ความพึงพอใจต่อความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
และอื่นๆ ของบัณฑิต
- มนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อน
ร่วมงาน การทางานเป็นทีม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน โดยนักศึก ษา บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.๕, ๖, ๗ เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา แต่ละชั้นปี และนาไปทบทวน พิจารณา เพื่อดาเนินการปรับปรุงการจัดการศึกษาในรายวิชาให้มีความ
เหมาะสม สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะดาเนินการตามวงรอบหลักสูตร
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หน้า ๖๐/๖๐

ร่าง

โครงสร้ างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่ นรหัส 5501_ _ _
สัปดาห์ วัน เดือน ปี

52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5

ชั ้นปี ที่ 1

วัน เดือน ปี

29 เม.ย.- 5 พ.ค.55

28 เม.ย. - 4 พ.ค.56

6 - 12
13 - 19
20 - 26

5 - 11
12 - 18
19 - 25

29 ก.ค.- 4 ส.ค.

5 - 11
12 - 18
19 - 25

30 มิ.ย. - 6 ก.ค.

ภาคที่ 1
(16)

26 ส.ค. -1 ก.ย.

2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 29

30 ก.ย.- 6 ต.ค.

7 - 13
14 - 20
21 - 27

28 ต.ค.- 3 พ.ย.

สอบ
(2)
ปิ ดภาค
(3)

25 พ.ย.- 1 ธ.ค.

7 - 13
14 - 20
21 - 27

28 ก.ค. 3 ส.ค.

4 - 10
11- 17
18 - 24
25 - 31
1 - 7 ก.ย.
8 - 14
15 - 21
22 - 28

29 ก.ย. - 5 ต.ค

6 - 12
13 - 19
20 - 26

ภาคที่ 1
(20)

ภาคที่ 2
(16)

3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 30
1 - 7 ธ.ค.
8 - 14
15 - 21
22 - 28

6 - 12
13 - 19
20 - 26

27 ก.ค. - 2 ส.ค.

3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 30

7 - 13
14 - 20
21 - 27

ปิ ดภาค (1)

28 ก.ย. - 4 ต.ค.

5 - 11
12 - 18
19 - 25
2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 29
7 - 13
14 - 20
21 - 27

28 ธ.ค.57 - 3 ม.ค.58

5 - 11
12 - 18
19 - 25

4 - 10
11 - 17
18 - 24
25 - 31
1 - 7 ก.พ.
8 - 14
15 - 21
22 - 28
1 - 7 มี.ค.
8 - 14
15 - 21
22 - 28

3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 30

26 ม.ค. - 1 ก.พ.

สอบ
(2)
ปิ ดภาค (3)

31 มี.ค. - 6 เม.ย.

7 - 13
14 - 20
21 - 27

ภาคฤดูร้อน
(7)

5 - 11
12 - 18
19 - 25

บทนากศ.(1)
สอบ //

28 เม.ย. - 4 พ.ค.

26 พ.ค. - 1 มิ.ย.

2-8
9 - 15
16 - 22

23 ก.พ. - 1 มี.ค

2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 29

ภาคที่ 2
(18)

วัน เดือน ปี
24 - 30 เม.ย.59

ชั ้นปี ที่ 5

1 - 7 พ.ค. สูติฯ - นรีเวชฯ
(6)
8 - 14
เวชศาสตร์ คลินิก 15 - 21
(5)
22 - 28
บทนา

วัน เดือ@
น ปี
ชันปี
้ ที่ 6
23 - 29 เม.ย.60 ปฐมนิเทศ(1)
30 เม.ย. - 6 พ.ค. วิชาบังคับเลือก
7 - 13
2 สูตฯิ -นรี เวชฯ

14 - 20
21 - 27

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. กุมารเวชศาสตร์ 28 พ.ค. - 3 มิ.ย.

7 - 13
14 - 20
21 - 27

5 - 11
12 - 18
19 - 25

4 - 10
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หมายเหตุ
1. ตัวเลขในวงเล็บเป็ นจานวนสัปดาห์ที่จดั การเรี ยนการสอน
3. // สอบ Repeat/Regrade ภาคฤดูร้อนที่คณะวิทย์ฯ
5. @ ปี 5 สอบประมวลความรอบรู้ ภาคทฤษฎี ประมาณ ส.1 เม.ย.60
ปี 6 ผู้ที่สอบประมวลความรอบรู้ ภาคทฤษฎี ไม่ผา่ นต้ องสอบประมาณ ส.21 เม.ย.61
6. MEQ ปี 6 สอบประมาณ ส. 10 มี.ค. 2561
7. สอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครัง้ ที่ 1

29 พ.ค. - 4 มิ.ย.

(6)

28 พ.ค. - 3 มิ.ย.

27 พ.ค.-2 มิ.ย.

2. รอตรวจสอบกาหนดประชุมวิชาการเป็ นรายปี
4. © ปี 3 สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive) ประมาณ ศ.3 เม.ย.58

*

ขั ้นตอนที่ 1 ปรี คลินิก ครัง้ ที่ 1 ประมาณ ส. 2 พ.ค.58
ขั ้นตอนที่ 2 คลินิก ครัง้ ที่ 1 ประมาณ อา. 7 พ.ค.60
8. ® สอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครัง้ ที่ 2
ขั ้นตอนที่ 1 ปรี คลินิก ครัง้ ที่ 2 ประมาณ ส. 12 ธ.ค.58
ขั ้นตอนที่ 2 คลินิก ครัง้ ที่ 2 ประมาณ อา.10 ธ.ค.60
9. #1, #2, #3 ประมาณกาหนดสอบเพื่อประเมินและรับรองฯ ขั ้นตอนที่ 3 OSCE รอบที่ 1 อา.11 ก.พ.61 รอบที่ 2 อา.25 มี.ค.61 รอบที่ 3 อา.20 พ.ค.61
10. ปี 6 รอตรวจสอบกาหนดสอบประมวลความรอบรู้ ภาคปฏิบตั ิ (OSCE) คณะฯ เป็ นรายปี

9 เม.ย.56

คำอธิบำยรำยวิชำ
ก.

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
วทคณ
SCMA
เงื่อนไข :

๓๐หน่วยกิต
๘ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒–๐–๔)
2 (2–0–4)

๑๘๑ สถิติศำสตร์สำหรับวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
181 Statistics for Medical Science
–
Prerequisite: –
แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์หลากหลาย การตีความค่าสถิติ
สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนาไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
การนาเสนอบทความหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events;
interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and
its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published research according to groups
of student’s interest by statistical method
๑๑๑ เคมีทั่วไป
๓ (๓–๐–๖)$๑
111 General Chemistry
3 (3–0–6)
–
Prerequisite: –
โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี แก๊สและทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส สมดุลระหว่างวัฏภาค สารละลายและ
คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี
วทคม
SCCH
เงื่อนไข :

Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of gases, phase
equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, ionic equilibria,
electrochemistry
๑๒๒ เคมีอินทรีย์
๓ (๓–๐–๖) $๑
122 Organic Chemistry
3 (3–0–6)
สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๑๑
Prerequisite: Passed SCCH 111
โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจาแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ สเตอริโอ
เคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริยา และการทดสอบสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือสารออร์ก าโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และ อะมีน โครงสร้างโมเลกุลและปฏิกิริ ยาของสารชีวโมเลกุลจาพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ลิปิด
Molecular structure and general properties of organic compounds, classification and nomenclature
of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis, reactions
and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines; molecular
structure and properties of biomolecules: carbohydrates, proteins, and lipids
วทคม
SCCH
เงื่อนไข :

หมายเหตุ
$๑
หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต ดังนั้น จึงโอนไปอยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะ ๒ วิชา จานวน ๔ หน่วยกิต
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๑/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒–๐–๔)
2 (2–0–4)

๑๑๓ ชีววิทยำสำระสำคัญ
113 Essential Biology
–
Prerequisite: –
แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกั บโรค เซลล์และพลังงาน การสื่อสารของเซลล์
หลักการสืบทอด พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รีคอมบิแนนต์ ดีเอ็นเอ การบาบัดทางพันธุศาสตร์
และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกและวิวัฒนาการของมนุษย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และการอนุรักษ์
วทชว
SCBI
เงื่อนไข :

Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell
communication, principles of inheritance, microbial genetics and modern techniques (such as recombinant
DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of human evolution, ecology, population,
environmental world problems, and conservation

วทฟส
SCPY
เงื่อนไข :

๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐำนสำหรับวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
153 Basic Physics for Medical Science
2 (2-0-4)
–
Prerequisite: –
กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการมองเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เบื้องต้น กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic
electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒/๓๔

๙ หน่วยกิต#๑

กลุ่มวิชำภำษำ

ศศภท
LATH
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
ศิลปะกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3 (2–2–5)
Art of Using Thai Language for Communication

๑๐๐
100
–
Prerequisite: –
ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพู ด การฟั ง การอ่ าน การเขียน และการคิด เพื่ อการสื่ อสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for accurate
and appropriate communication

ศศภอ ๑๐๓ ภำษำอังกฤษ ระดับ ๑
๓ (๒–๒–๕)
LAEN
103 English Level 1
3 (2–2–5)
เงื่อนไข : –
Prerequisite: –
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของ
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับ
ใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with
integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, sentence writing, listening for
the gist, pronunciation and classroom communication

ศศภอ ๑๐๔ ภำษำอังกฤษ ระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN
104 English Level 2
3 (2-2-5)
เงื่อนไข : –
Prerequisite: –
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย
การทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้าและเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆ
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative
skills in small groups; simulations in various situations; writing practice at a paragraph level; and reading and
listening from various sources

หมายเหตุ
#๑
รายวิชา ศศภอ. ๑๐๓-๑๐๖ นักศึกษาจะต้องผ่านการจัดระดับตามคะแนน O-NET และ A-NET

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๓/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ
๑๐๕ ภำษำอังกฤษ
ศศภอ
ระดับ ๓
LAEN
105 English Level 3
เงื่อนไข : –
Prerequisite: –
กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ในทั ก ษะการใช้ ภ าษาทั้ ง สี่ การอ่ า นและการฟั ง จากแหล่ ง ต่ า งๆ การพู ด ในชี วิ ต ประจ าวั น และ
การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in

everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., grammar,
pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and world
knowledge issues

ศศภอ ๑๐๖ ภำษำอังกฤษ ระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN
106 English Level 4
3 (2-2-5)
เงื่อนไข :
–
Prerequisite: –
บู ร ณาการทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยการฝึ ก อ่ า นข่ า ว บทความวิ จั ย ความคิ ด เห็ น และเนื้ อ หาทางวิ ช าการ
เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การ
บรรยาย และสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การ
นาเสนอและการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะ
ย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม
Integrating English skills by practicing reading news, research articles, commentary, and academic
texts, for comprehension and critical thinking, from various sources focusing on the issues that enhance
students’ world knowledge; listening to news, lecture, and speech via multimedia and the Internet; making
conversations in various situations including speaking in public, giving oral presentations and making
simulations; and writing essays in various types using citations and references; also practicing sub-skills such
as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context

หมายเหตุ
#๑
รายวิชา ศศภอ. ๑๐๓-๑๐๖ นักศึกษาจะต้องผ่านการจัดระดับตามคะแนน O-NET และ A-NET
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๔/๓๔

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ (ส่วนที่มหำวิทยำลัยกำหนด)

มมศท
MUGE
เงื่อนไข :

๑๐๑
101
–

๗ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)
กำรศึกษำทั่วไปเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
2 (1-2-3)
General Education for Human Development

Prerequisite: –
Prerequisite:
ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือ
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of general education to other vocational / specific subjects; the
relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies
๓ (๒-๒-๕)
๑๐๒ สังคมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
3 (2-2-5)
102 Social Studies for Human Development
–
Prerequisite: –
หลักการและทฤษฎีพื้ นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global
communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public
administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of
events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events
/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies
มมศท
MUGE
เงื่อนไข :

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๕/๓๔

มมศท
MUGE
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศิลปะวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)

๑๐๓
103
–
Prerequisite: –
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สาคัญทางด้านศิลป
วิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์
/ ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution
of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๖/๓๔

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

๔ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สมมน
SHHU
เงื่อนไข :

๑๑๘ มนุษยศำสตร์กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
118 Humanities and Society
2 (2-0-4)
–
Prerequisite: –
ความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของมนุษยศาสตร์ คุณค่าของศิลปะประเภทต่างๆ แนวคิดทางปรัชญา จริย
ศาสตร์และศาสนาที่สาคัญ บทบาทของความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร และวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรม
Meaning, scope and importance of Humanities; value of arts; important philosophical, ethical and
religious concepts; roles of cultural beliefs and values in communication; and cultured way of life

สมสค
SHSS
เงื่อนไข :

๑๐๒ เชิงวิพำกษ์สังคมไทยร่วมสมัย
๒ (๒-๐-๔)
102 Critical Review of Contemporary Thai Society
2 (2-0-4)
–
Prerequisite: –
ประมวล ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง
และกฎหมาย เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์สาคัญ และปัญหาร่วมสมัย หรือกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจ
Examining, following, and analyzing phenomena / events concerning social, cultural, economic,
political, environmental as well as technological changes of the contemporary Thai society using integrated
theoretical concepts in social sciences including those in the field of sociology, anthropology, economics,
political science and law; emphasizing case studies of important and current social phenomena or of
student interest

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๗/๓๔

กลุ่มวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน

๒ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรสว ๒๐๑ กำรศึกษำวิชำแพทย์และวิชำชีพแพทย์
๒ (๑-๒-๓) $๒
SIID
201 Medical Education and Medical Profession
2 (1-2-3)
เงื่อนไข :
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00
หลักการการจัดการศึกษาโดยทั่วไป และแนวทางการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ พื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรม
จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการค้นคว้าและประเมินคุณค่าข้อมูลความรู้ ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Principles of general education and medical education management; basic psychological status
and behavior, psychology of learning, effective learning method, research methodology, evaluation of data
and knowledge, definitions and factors related to health, history and evolution of medicine, role of
medical profession in health promotion, disease prevention and solving personal, family and community
health problems
$๓
๔๐๘ เวชศำสตร์ชุมชน
๓ (๐–๙–๕)
408 Community Medicine
3 (0–9–5)
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ในชุมชน แนว
ทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชนด้วยวิธีทางระบาดวิทยา
The study and practice in rural hospital and community; emphasizing on medical and health
problems in community; searching, solving and diagnosing community’s problems by using
epidemiological methods

ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

หมายเหตุ
$๒
หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๑ หน่วยกิต
$๓
หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๘/๓๔

ข.

หมวดวิชำเฉพำะ

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

วทคณ
SCMA
เงื่อนไข :

๒๑๕ หน่วยกิต
๑๗ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แคลคูลัสและระบบสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ
๓ (๓-๐-๖)
Calculus and System of Ordinary Diffential Equations
3 (3-0-6)

๑๖๔
164
–
Prerequisite: –
การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผกผัน ฟังก์ ชันเชิงก าลังและฟังก์ ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริย ายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุก ต์อนุพันธ์ ปฏิย านุพันธ์
ปริพันธ์จากัดเขตและไม่จากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ การหาปริพันธ์ ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ
Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of trigonometric, inverse
trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related rates, applications of
derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals, fundamental theorems of calculus, techniques of
integration, applications of integration, systems of ordinary differential equations, direction fields and phase
portraits, matrix representation, stationary solutions, solutions by eigenvalue method, applications of systems of
ordinary differential equations
วทคม
SCCH
เงื่อนไข :

๑๑๙ ปฏิบัติกำรเคมี
๑ (๐-๓-๑)
119 Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
–
Prerequisite: –
การทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสาคัญ การเตรียมสารละลายและการ
ไทเทรต กฏอัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเทคนิคทางแสง การจาแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย การ
ใช้แบบจาลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิ
ลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน
Experiments of general chemistry and basic organic chemistry including determinations of scientific
errors and significant numbers, preparation of solution and titration, rate of reaction, chemical equilibria,
quantitative analysis using spectroscopy, solubility classification, use of models to study stereochemistry of
organic substance, reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and
ketones, reactions of carboxylic acids and derivatives, and reactions of amines
วทชว
SCBI
เงื่อนไข :

๑๐๒ ปฏิบัติกำรหลักชีววิทยำ ๑
๑ (๐-๓-๑)
102 Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
–
Prerequisite: –
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, genetics and natural
selection, ecology, and behavior
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๙/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วทชว
SCBI
เงื่อนไข :

๑๐๔ ปฏิบัติกำรหลักชีววิทยำ ๒
๑ (๐-๓-๑)
104 Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
–
Prerequisite: –
ทัก ษะการจั ดหมวดหมู่ข องพืชและสัตว์ ทั้ งสัต ว์ที่ ไม่มี ก ระดูก สัน หลัง และที่ มีก ระดู ก สั นหลั ง การสร้ างเซลล์สืบ พัน ธุ์
ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทางานของร่างกาย การไหลเวียนเลือด
Classification of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and
biological development; nervous system and control of body function; circulatory system
วทชว
SCBI
เงื่อนไข :

๑๒๓ กระบวนกำรของชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
123 Process of Life
3 (3-0-6)
–
Prerequisite: –
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงอาหารของพืช การลาเลียง ภาวะธารงดุล การสืบพันธุ์
และการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตว์รวมถึงการสืบพันธุ์ การเจริญ การควบคุมต่อมไร้ท่อ การส่งสัญญาณประสาท การ
ควบคุมประสาท และการรับความรู้สึก การป้องกันภายใน การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลาเลียงภายใน และการย่อยอาหาร
Diversity of life, life processes in plants including nutrition, transport, homeostasis, reproduction and
development; life processes in animals including reproduction, development, endocrine regulation, neural
signaling neural regulation, sensory reception, internal defense, gas exchange, internal transport and digestion
วทฟส
SCPY
เงื่อนไข :

๑๑๐ ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
110 General Physics Laboratory
1 (0-3-1)
–
Prerequisite: –
การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกาลังศึกษา
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each
faculty
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หน้า ๑๐/๓๔

วทฟส
SCPY
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
154 Physics for Medical Science
–
Prerequisite: –
Prerequisite:
กลศำสตร์ : การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
เทอร์โมไดนำมิกส์ : กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี
แสงเชิงกำยภำพ : การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง
แม่เหล็กไฟฟ้ำ : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์ -เฮนรี สมการของ
แมกเวลส์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาเป็นส่วนประกอบ
ทฤษฎีสัมพัทธภำพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสั้นของความยาว การยืดออกของช่วงเวลาโมเมนตัม
เชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์
กลศำสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมุติฐานของเดอ บอรย์
(ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟังก์ชันคลื่นและ ความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดิง
เงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ สาหรับระบบอย่างง่าย
ฟิสิกส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สาหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่
เป็นไปได้ของอิเล็ก ตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปินของอิเล็ก ตรอน การจัดเรีย งตัวของอิเล็ก ตรอน ในอะตอมที่มี
อิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แบบจาลองของนิวเคลียร์ เสถียรภาพของ
นิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การ
หลอมรวมนิวเคลียส
ฟิสิกส์ของอนุภำค : อนุภาคมูลฐาน แบบจาลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน
Mechanics : Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies
Thermodynamics : Laws of themodynamics, directions of thermodynamic processes, entropy
Physicals Optics : Diffraction, interference, polarization
Electromagnetism : Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s induction law,
Maxwell’s equations electrical circuits containing capacitors and inductors
Special theory of relativity : Lorentz transformation, length contraction, time dilation, relativistic
momentum and relativistic energy
Quantum mechanics : Black body radiation, photoelectric effect, Comton effect, De Broglie’s
hypothesis (wave-particle duality) , Davission-Germer’s experiment, wave function and probability of finding
particles, Schrodinger’s equation, application of Schrödinger’s equation to simple systems
Atomic physics : Schrödinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function and
energy level of electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations in
atoms, periodic table
Nuclear physics : structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, stability of
nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion
Particle physics : Elementary particles, models of elementary particles
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หน้า ๑๑/๓๔

กลุ่มวิชำบังคับ

ศรกม
SIPD
เงื่อนไข :

๑๘๖ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๖ (๐-๑๘-๙)
6 (0-18-9)

๔๐๑ กุมำรเวชศำสตร์
401 Pediatrics
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปที่พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การให้ความรู้หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและประชาชน
The study and practice in children with common general pediatric problems, history taking,
physical examination, basic laboratory examination, diagnosis, plan of management, health promotion,
disease prevention, rehabilitation, educating or giving advice upon raising and caring for children to parents
and general public
ศรกม
SIPD
เงื่อนไข :

๕๐๑ กุมำรเวชศำสตร์
๖ (๐-๑๘-๙)
501 Pediatrics
6 (0–18-9)
สอบผ่านรายวิชา ศรกม ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา ศรอย ๔๐๑ ศรศศ ๔๐๑ และศรสต ๔๐๑
Prerequisite: Passed SIPD 401 and studied SIMD 401, SISU 401 and SIOG 401
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กเช่นเดียวกับรายวิชา ศรกม ๔๐๑ แต่เน้นปัญหาหรือโรคที่ยากและสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น ความรู้ความสามารถและทักษะทางคลินิกในระดับสูงขึ้น ปัจจัยทางด้านสังคมและภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการ
และสุขภาพของเด็ก สังเกตการทาหัตถการต่างๆ และฝึกทาหัตถการพื้นฐาน
The study and practice of Pediatrics as in SIPD 401; emphasizing on more complicated problems
and diseases, advance clinical and practical approach in Pediatrics, social and environmental factors
affecting growth, development and general health of children; observation and basic practice of
procedures in Pediatrics
ศรกม
SIPD
เงื่อนไข :

๖๐๒ กุมำรเวชศำสตร์
๔ (๐–๑๒–๖)
602 Pediatrics
4 (0–12–6)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็ก เน้นทักษะในการวินิจฉัย การบาบัดรัก ษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้ความรู้หรือคาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในเด็กวัยต่างๆ
The study and practice of Pediatrics; emphasizing on skills in diagnosis, treatment, health
promotion, disease prevention and rehabilitation together with educating or giving advice in relation to
health problems in children of various ages
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หน้า ๑๒/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรกว
๒๑๑ มหกำยวิภำคศำสตร์
๔ (๑-๖-๕)
SIAN
211 Gross Anatomy
4 (1-6-5)
เงื่อนไข :
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
st
Prerequisite: Passed every course in the 1 year with cumulative G.P.A. not less than 2.00
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตาแหน่งที่อยู่ ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่สาคัญของส่วนประกอบและอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายบริเวณรักแร้ ผนังด้านหลังของร่างกาย ไหล่และแขน ผนังและอวัยวะของคอและใบหน้า และแนวทางในการ
ประยุกต์ความรู้มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค
Shape, components, position, relationship of the structures and functions of organs seen grossly in
the region of axilla, back, shoulder and upper extremity, wall and organs of neck and face, including the
process in gross anatomy knowledge application for diagnosis and therapeutics
ศรกว
SIAN
เงื่อนไข :

๒๑๒ มหกำยวิภำคศำสตร์
๔ (๑-๖-๕)
212 Gross Anatomy
4 (1-6-5)
เคยศึกษารายวิชา ศรกว ๒๑๑
Prerequisite: Studied SIAN 211
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตาแหน่งที่อยู่ ความสัมพันธ์กับอวัย วะใกล้เคียง และหน้าที่สาคัญของส่วนประกอบและ
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายบริเวณผนังและอวัยวะของช่องท้อง สะโพกและขา ผนังและอวัยวะของเชิงกราน กะโหลกศีรษะ กระดูก
สันหลัง สมอง ไขสันหลัง และอวัยวะสัมผัสพิเศษ และแนวทางในการประยุกต์ความรู้มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
โรค
Shape, components, position, relationship of the structures and functions of organs, and wall of
abdomen, pelvis, lower extremitries, skull, spines, brain, spinal cord and organs of special senses, including the
process in gross anatomy knowledge application for diagnosis and therapeutics
ศรกว
SIAN
เงื่อนไข :

๒๑๓ จุลกำยวิภำคศำสตร์
ศรกว
๓ (๑-๔-๔)
213 Microscopic Anatomy
3 (1-4-4)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIAN 211
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง และส่วนประกอบของอวัยวะของร่างกายในภาวะปกติ โดยศึกษาในระดับกล้องจุลทรรศน์
ตั้งแต่เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะตามลาดับ
Shape, structure, components of organs in normal condition by microscopy from cells, cell division,
tissues and organs, respectively
ศรกว
SIAN
เงื่อนไข :

๒๑๔ วิทยำเอ็มบริย์โอ
๑ (๐-๒-๑)
214 Embryology
1 (0-2-1)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIAN 211
การก าเนิด การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะทุกระบบของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกตินับตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบกาหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กในครรภ์ การกาเนิด การเจริญเปลี่ยนแปลงและหน้าที่
สาคัญของรก สายสะดือและเยื่อหุ้มทารก การเกิดรูปวิปริตแต่กาเนิด และการเกิดแฝด
The origin of human embryo as well as the further development and growth of normal organ systems
in human body from the very beginning zygote to the stage of full-term pregnancy; relationship of mother and
fetus in utero; birth, development and important functions of placenta and fetal membrane; congenital
abnormalities and twins delivery
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๑๓/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรกว
๒๑๕ ประสำทกำยวิภำคศำสตร์
๒ (๑-๒-๓)
SIAN
215 Neuroanatomy
2 (1-2-3)
เงื่อนไข :
เคยศึกษารายวิชา ศรกว ๒๑๑ ศรกว ๒๑๒ ศรกว ๒๑๓ และ ศรกว ๒๑๔
Prerequisite: Studied SIAN 211, SIAN 212, SIAN 213, and SIAN 214
รูป ร่ าง ลัก ษณะโครงสร้า ง ส่ ว นประกอบของระบบประสาททั้ง ในระดับ ตาเปล่ าและระดับ กล้ องจุ ลทรรศน์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของระบบประสาท
Shape, structures and all contents of nervous system by gross specimen and light microscopic level,
relationship between structure and function of nervous system
ศรจช
SIMI
เงื่อนไข :

๓๐๑ จุลชีววิทยำและวิทยำภูมิคุ้มกัน
๖ (๔-๔-๑๐)
301 Microbiology and Immunology
6 (4-4-10)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311
แบคทีเรีย แคลมีเดีย ริคเคทเซีย ไวรัส และรา ที่มีความสาคัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยา แหล่งและพาหะแพร่เชื้อ รูปร่าง
ลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคและการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ แนวทางการสืบสวนทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ หลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ระบาดวิทยาและการป้องกันโรค และแนวทางการพัฒนา
วัคซีนและชีวภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันและการทางานของส่วนประกอบเหล่านั้น บทบาทของระบบภูมิคุ้มกัน ในการต่อต้าน
การเกิดโรคและในการก่อโรค หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งการ
ป้องกันและดูแลรักษาโรค
Infectious diseases caused by medically important bacteria, chlamydia, rickettsia, viruses or fungi, and
the investigation on epidemiology of infectious diseases; the details of each pathogen in their properties and
pathogenesis applied for the investigation and diagnosis; the laboratory techniques, including microscopic
examination, isolation and identification, antigen and antibody detection, and anti-microbial susceptibility
testing methods, principles of laboratory and epidemiology investigations, as well as the control and
prevention measurement, and vaccine development
Components of the immune system and their functions, roles of the immune system in preventing
and causing diseases, applications of immunology in diagnostic laboratory tests, including disease prevention
and treatment
ศรจว
SIPC
เงื่อนไข :

๓๐๑ จิตเวชศำสตร์
๑ (๑-๐-๒)
301 Psychiatry
1 (1-0-2)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311
พยาธิสรีรวิทยาของการทางานของสมอง จิตวิทยาเบื้องต้น เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะปกติและภาวะผิดปกติของ
จิตใจ แนวทางการป้องกันรักษาภาวะผิดปกติหรือโรคทางจิตใจ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต
Pathophysiology of brain and behavior, basic psychology, psychological factors related with normal
and abnormal development of mind; prevention and treatment of abnormal behavior and mental disorder in
human together with mental health promotion
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หน้า ๑๔/๓๔

ศรจว
SIPC
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)

๕๐๑ จิตเวชศำสตร์
501 Psychiatry
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed SIID 404 and SIID 405
ประสบการณ์ทางคลินิกในการซักประวัติ การตรวจสอบทางกายภาพ การตรวจสอบสถานะภาพทางจิต การวินิจฉัย
เทคนิคทางจิตวิทยา การจัดการและการให้คาปรึกษา สาหรับความสับสนทางจิตเวชศาสตร์สาหรับเด็กวัยรุ่น และจิตวิทยาฉุกเฉิน
Clinical experience in history taking, physical examination, mental status examination, psychiatric
diagnosis, psychological techniques, management and counseling of common psychiatric disorders, childadolescent psychiatry, and emergency psychiatry
ศรจษ
SIOP
เงื่อนไข :

๕๐๑ จักษุวิทยำ
๓ (๐-๙-๕)
501 Ophthalmology
3 (0-9-5)
สอบผ่านรายวิชา ศรอย ๔๐๑ และ ศรศศ ๔๐๑
Prerequisite: Passed SIMD 401 and SISU 401
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางจักษุวิทยาที่มีความสาคัญและพบบ่อยในประเทศไทย การซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดจากโรคหรือหัตถการ ศึกษาและสังเกตการณ์การทาหัตถการต่าง ๆ และฝึกหัตถการเบื้องต้น
The study and practice in patients with significant ocular diseases commonly found in Thailand;
history taking, physical examination, diagnosis, special investigations, plan of treatment, principle of
procedural treatment for complications from diseases or procedures; studying and observation of various
procedures as well as practice of basic procedures
ศรชค
SIBC
เงื่อนไข :

๒๑๑ ชีวเคมี
๖ (๔-๔-๑๐)
211 Biochemistry
6 (4-4-10)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIAN 211, and SIPS 211
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของร่างกายในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลั งงานและ
ส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ กลไกการควบคุมปริมาณและการทาหน้าที่ของสาร สาเหตุที่ทาให้ปริมาณและหน้าที่ของสารใน
ร่างกายเปลี่ยนแปลง วิธีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาเพื่อการประยุกต์ทางคลินิกและการติดตามความก้าวหน้าของวิชาการ
และกระบวนการควบคุมความสมดุลและเมตะบอลิสซึมของร่างกาย ความสาคัญของวิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการต่อสุขภาพ
และการทาหน้าที่ของร่างกาย และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางอย่างที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการและการวินิจฉัย
ทางคลินิก
Structures and functions of body composition in molecular level, metabolism of the cell and tissue
components, homeostasis, causes of abnormal homeostasis; the study techniques of biochemical and
molecular biology for clinical application, and academic progression and body regulation metabolism, fluid,
electrolytes and acid-base balances; the importance of vitamins, minerals, nutrition for health and body
function, including selected laboratory analysis for the nutritional status and clinical diagnosis
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หน้า ๑๕/๓๔

ศรนต
SIFO
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

๕๑๒ นิติเวชศำสตร์
512 Forensic Medicine
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed SIID 404 and SIID 405
ฝึกปฏิบัติหลักการและการประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย ใช้ในด้านกฎหมาย
Practice of principles and application of medical, scientific and legal knowledge on legal proceedings
ศรปร
SIPR
เงื่อนไข :

๓๑๑ ปรสิตวิทยำ
ศรปร
๒ (๑-๒-๓)
ศรปร
311 Parasitology
2 (1-2-3)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311
โปรโตซัว หนอนพยาธิ สัตว์ขาข้อและสัตว์มีพิษที่มีความสาคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศไทย ท้องถิ่นที่
พบ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก แนวทางในการวินิจฉัย การควบคุม
ป้องกันและการรักษา
The study of protozoa, helminthes, arthropods and venomous animals of medical importance and
commonly found in Thailand, including geographic distribution, morphology, life cycle, epidemiology,
pathogenesis, pathology, clinical manifestation, diagnosis, control, prevention and treatment
ศรพค
SICP
เงื่อนไข :

๓๐๑ พยำธิวิทยำคลิ
ศรพคนิก
๔ (๒-๔-๖)
301 Clinical Pathology
4 (2-4-6)
สอบผ่านรายวิชา ศรชค ๒๑๑ และศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑
Prerequisite: Passed SIBC 211 and SIPS 211 and studied or being studied with SIPA 311
หลักการและวิธีการทางห้องปฏิบัติการด้านจุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ม และโลหิตวิทยา การแปลผลและ
การประยุกต์ผลการตรวจในการวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน
Principle and laboratory methodology in microscopy, clinical chemistry, serology and hematology;
interpretation and application of laboratory results for diagnosis and treatment of diseases or abnormal
conditions together with a skill to perform basic laboratory procedures
ศรพย
SIPA
เงื่อนไข :

๓๑๑ พยำธิวิทยำ
๓ (๒-๒-๕)
311 Pathology
3 (2-2-5)
สอบผ่านรายวิชา ศรกว ๒๑๑ ศรกว ๒๑๒ ศรกว ๒๑๓ ศรกว ๒๑๔ ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑
Prerequisite: Passed SIAN 211, SIAN 212, SIAN 213, SIAN 214, SIBC 211 and SIPS 211
สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อเกิดความผิดปกติหรือเป็นโรคทั้งใน
ระดับที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ เทคนิคเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
Causes, mechanism of diseases and fundamental changes of cells and tissue in diseased stages in
both gross and microscopic levels; basic techniques in pathology laboratory
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หน้า ๑๖/๓๔

ศรพย
SIPA
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๖ (๓-๖-๙)
6 (3-6-9)

๓๑๒ พยำธิวิทยำ
312 Pathology
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311
พยาธิวิทยาตามระบบของร่างกาย เน้นการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยา และความสัมพันธ์กับลักษณะทาง
คลินิก
Pathology of organ system emphasizing on basic pathological knowledge with clinical correlation
ศรภส
SIPM
เงื่อนไข :

๓๑๑ เภสัชวิทยำ
ศรภส
๔ (๒-๔-๖)
311 Pharmacology
4 (2-4-6)
สอบผ่านรายวิชา ศรชค ๒๑๑ และศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑
Prerequisite: Passed SIBC 211 and SIPS 211, and studied or being studied with SIPA 311
ศึก ษาเรื่องราวเกี่ ย วกั บยาในส่วนที่มีค วามสาคัญทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุ มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ต้นกาเนิ ด
ลักษณะทางเคมี เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ประโยชน์ทางคลินิกของยา รูปแบบและวิธีการบริหารยา พิษและฤทธิ์แทรกแซง
ของยา รวมถึงหลักการในการใช้ยาเพื่อการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย
Study of details of important drugs in medical practice including the history, source, chemical
properties, pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical use, dosage forms, routes of administration, toxicity
and adverse effects, principles of drug use in the diagnosis, prevention and treatment of diseases or disorders
of organ systems
ศรภส
SIPM
เงื่อนไข :

๔๐๑ เภสัชวิทยำคลินิก
๑ (๑-๐-๒)
401 Clinical Pharmacology
1 (1-0-2)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓
rd
th
Prerequisite: Passed every course in the 2 and 3 years
หลักการเลือกใช้ยาอย่างมีเหตุผลและถูกต้องเหมาะสมกับโรคและภาวะต่างๆ ของผู้ป่วยแต่ละประเภท การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางเภสัชจุลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การติดตามระมัดระวังการเกิดพิษและฤทธิ์แทรกแซงจากการใช้ยา และหลักการ
ของบัญชียาหลักแห่งชาติ
Principle of logical and proper drug usage in various diseases and conditions in different types of
patients; application of drugs according to pharmacodynamics and pharmacokinetics; patient monitoring and
follow-up in order to avoid side effects and toxic effects of the drug used together with the principle of the
National List of Essential Drugs
๔๐๑ รังสีวิทยำ
๓ ( (๐-๙-๕)
401 Radiology
3 (0-9-5)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับ รายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Studied or being studied with SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกทักษะเบื้องต้นทางด้านรังสีวินิจฉัย ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
The study and practice of basic skill in radiodiagnosis; study and practice in radiotherapy and nuclear
medicine patients
ศรรส
SIRD
เงื่อนไข :

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๑๗/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรวป
๒๑๔ เวชศำสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศำสตร์ครอบครัว
๑ (๑-๐-๒)
SIPV
214 Preventive and Social Medicine - Family Medicine
1 (1-0-2)
เงื่อนไข :
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIID 201
หลักการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุ ปัจจัยทางด้าน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Principles of preventive and social medicine together with family medicine; analysis of relationship
between demographic, economic, environmental and social factors and health problems in individual, family
and community levels
ศรวป
SIPV
เงื่อนไข :

๓๐๔ เวชศำสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศำสตร์ครอบครัว
๒ (๑-๒-๓)
304 Preventive and Social Medicine - Family Medicine
2 (1-2-3)
สอบผ่านรายวิชา ศรวป ๒๑๔
Prerequisite: Passed SIPV 214
หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน ธรรมชาติของโรค วิทยาการระบาด และชีวสถิติ เพื่อประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ ได้แก่ การป้องกัน รักษา และ
แก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Principles and methods of preventive and social medicine together with family medicine;
integration of basic medical science knowledge with natural history of disease, epidemiology, and
biostatistics for application in medical practice for disease prevention, treatment, and finding solutions for
health problems in individual, family, and community levels
๔๐๕ เวชศำสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศำสตร์ครอบครัว
๔ (๐-๑๒-๖)
405 Preventive and Social Medicine - Family Medicine
4 (0-12-6)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับ รายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Studied or being studied with SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ประยุกต์หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว ใน
การดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ทั้งด้านกาย จิตและสังคม และฝึกทักษะการให้คาแนะนาแบบองค์รวม
The study and practice in patients; application of principles and methods of preventive and social
medicine together with those of family medicine for comprehensive patient care and counseling skill as a
holistic approach
ศรวป
SIPV
เงื่อนไข :

๖๐๔ เวชศำสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศำสตร์ครอบครัว
๒ (๐-๖-๓)
604 Preventive and Social Medicine - Family Medicine
2 (0-6-3)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย เน้นทักษะในการแก้ปัญหาผู้ป่วยด้วยหลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม และเวชศาสตร์ครอบครัว ศึกษาระบบบริการและบริหารสาธารณสุขของประเทศ
The study and practice in patients; emphasizing on problem solving skill with the use of principle
and method of preventive and social medicine together with those of family medicine; the study of the
National Health Service and the country’s health administration
ศรวป
SIPV
เงื่อนไข :
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หน้า ๑๘/๓๔

ศรวฟ
SIRM
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

๕๐๖ เวชศำสตร์ฟื้นฟู
506 Rehabilitation Medicine
สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑
Prerequisite: Passed SISU 401 and SIMD 401
การจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพในปัญหาที่พบได้บ่อย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคปวดข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ ผู้ป่วยเด็ก
สมองพิการ การรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาด้วยวิธีไม่เป็นทางเภสัชวิทยา การออกกาลังกาย ใช้เครื่องมือทางกายภาพ
และการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อให้ผู้ป่วยมีความพิการเหลือน้อยที่สุด
Rehabilitation management in common problems such as cerebrovascular disease, musculoskeletal
pain, cerebral palsy; holistic approach with nonpharmaological treatment by multidisciplinary team
members, therapeutic exercise, physical modalities, orthoses and prostheses together with counseling in
order to lessen disabilities in the patients
ศรวส
SIAS
เงื่อนไข :

๕๐๑ วิสัญญีวิทยำ
๒ (๐-๖-๓)
501 Anesthesiology
2 (0-6-3)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย การประเมิน การเตรียมและดูแลผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ระหว่าง
ผ่าตัด และหลังผ่าตัด การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีวิ ทยาที่คุกคามต่อชีวิตและพบบ่อย การเลือกวิธีการให้ยา
ระงับความรู้สึก และการให้ยาระงับความปวด
The study and practice of anesthesia; patient preparation and preoperative assessment, perioperative
and postoperative management including monitorings, choices of anesthesia, prevention, diagnosis and
management of common anesthetic complications or lifethreatening conditions and pain management
ศรศศ
SISU
เงื่อนไข :

๔๐๑ ศัลยศำสตร์
๖ (๐-๑๘-๙)
401 Surgery
6 (0-18–9)
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางศัลยศาสตร์ที่มีความสาคัญและพบบ่อยในประเทศไทย การซัก
ประวัติ การตรวจร่ างกาย การวินิจ ฉัย โรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรัก ษา หลัก การของหัตถการที่ใ ช้ในการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ ศึกษาและสังเกตการณ์ การทาหัตถการต่าง ๆ และฝึกหัตถการเบื้องต้น
The study and practice in patients with significant and common surgical diseases in Thailand;
history taking, physical examination, diagnosis, special investigations, plan of management, principle of
therapeutic procedures, complications of disease and procedure together with the study and observation of
various surgical procedures and practicing of basic surgical procedures
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หน้า ๑๙/๓๔

ศรศศ
SISU
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๘ (๐-๒๔-๑๒)
8 (0-24-12)

๕๐๒ ศัลยศำสตร์
502 Surgery
สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา ศรกม ๔๐๑ ศรสต ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑
Prerequisite: Passed SISU 401 and studied SIPD 401, SIOG 401 and SIMD 401
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเช่นเดียวกับรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ แต่เน้นปัญหาหรือโรคที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น
และการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับที่สูงขึ้น
The study and practice in patients as in SISU 401; emphasizing on more complicated diseases
together with the use of more advance knowledge and skill level
ศรศศ
SISU
เงื่อนไข :

๖๐๑ ศัลยศำสตร์
๔ (๐-๑๒-๖)
601 Surgery
4 (0-12-6)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัย การรักษา และหัตถการ
The study and practice in surgical patients; emphasizing on the responsibility and skills in making
diagnosis, treatment and surgical procedures
ศรสต
SIOG
เงื่อนไข :

๔๐๑ สูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ
๖ (๐-๑๘-๙)
401 Obstetrics and Gynecology
6 (0-18-9)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Studied or being studied with SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางนรีเวชวิทยาที่พบบ่อยในประเทศไทย การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ใน การรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิด
จากโรคหรือหัตถการ ศึกษาและสังเกตการณ์ การทาหัตถการต่างๆ และฝึกหัตถการเบื้องต้น
The study and practice in patients with common gynecologic diseases in Thailand; history taking,
physical examination, diagnosis, special investigations, plan of management, principle of therapeutic
procedures, complications of diseases and procedures, observation of procedures and practicing basic
gynecologic procedures
ศรสต
SIOG
เงื่อนไข :

๕๐๑ สูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ
๖ (๐-๑๘-๙)
501 Obstetrics and Gynecology
6 (0-18-9)
สอบผ่านรายวิชา ศรสต ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา ศรกม ๔๐๑ ศรศศ ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑
Prerequisite: Passed SIOG 401 and studied SIPD 401, SISU 401 and SIMD 401
ศึกษาและฝึกปฏิ บัติกับผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ เน้นความรู้และทักษะพื้นฐานในการดูแลสตรีมีครรภ์ในภาวะปกติและ
ผิดปกติ และการวางแผนครอบครัว
The study and practice in obstetric patients; emphasizing on basic knowledge and skills in taking care
of pregnant women in normal and abnormal conditions together with family planning
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หน้า ๒๐/๓๔

ศรสต
SIOG
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)

๖๐๑ สูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ
601 Obstetrics and Gynecology
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัย การรักษา
และหัตถการ
The study and practice in obstetric and gynecologic patients; emphasizing on the responsibility and skills
for diagnosis, treatment and procedures
ศรสน
SIOT
เงื่อนไข :

๕๐๑ โสต นำสิก และลำริงซ์วิทยำ
๓ (๐-๙-๕)
501 Oto-Rhino-Laryngology
3 (0-9-5)
สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑
Prerequisite: Passed SISU 401 and SIMD 401
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางโสต นาสิกและลาริงซ์วิทยาที่พบบ่อยในประเทศไทย การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ แผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค
หรือหัตถการ ศึกษาและสังเกตการณ์การทาหัตถการต่าง ๆ และฝึกหัตถการเบื้องต้น
The study and practice in patients with common oto-rhino-laryngologic diseases in Thailand; history
taking, physical examination, diagnosis, special investigations, plan of management, principle of therapeutic
procedures, complications of diseases and procedures together with observation of various procedures and
practicing basic procedures
ศรสร
SIPS
เงื่อนไข :

๒๑๑ สรีรวิทยำ
๗ (๕-๔-๑๒)
211 Physiology
7 (5-4-12)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ และ ศรชค ๒๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIAN 211 and SIBC 211
หน้าที่การทางานของร่างกายและอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งระบบประสาทส่วนกลาง และอวัยวะสัมผัสพิเศษ การใช้
เครื่องมือ วิธีการศึกษา และการแปลผลข้อมูลทางสรีรวิทยาโดยสังเขป
Functions of the body and organ systems including functions of the central nervous system and
organs of special senses; instrumentation, methods and interpretation of the study of human physiology in
brief
ศรสร
SIPS
เงื่อนไข :

๓๑๒ พยำธิสรีรวิทยำ
๑ (๐-๒-๑)
312 Pathophysiology
1 (0-2-1)
สอบผ่านรายวิชา ศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๓๑๑
Prerequisite: Passed SIPS 211 and studied or being studied with SIAN 311
การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาของโรคที่พบบ่อยในระบบต่างๆ ได้แก่ ภาวะหัวใจล้ม เหลว
ทางเดินหายใจล้มเหลว โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ระบบประสาท การทางานของไต ดุลน้า ดุลโซเดียม ดุลโพแตสเซียม ความ
ผิดปกติในการผลิตออร์โมน และระบบสืบพันธุ์
Application of knowledge in physiology and pathophysiology of common diseases of organ
systems i.e., heart failure, respiratory failure, diseases of GI system, nervous system, renal function, water
balance, sodium balance, potassium balance, abnormal hormone production and reproductive physiology
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หน้า ๒๑/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒๐๑ กำรศึกษำวิชำแพทย์และวิชำชีพแพทย์
๒ (๑-๒-๓)$๒
201 Medical Education and Medical Profession
2 (1-2-3)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
st
Prerequisite: Passed every course in the 1 year with cumulative G.P.A. not less than 2.00
หลักการการจัดการศึกษาโดยทั่วไป และแนวทางการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ พื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรม
จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการค้นคว้าและประเมินคุณค่าข้อมูลความรู้ ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
The principle of general education and medical education management; basic psychological status
and behavior, learning psychology, effective learning method, research methodology, evaluation of data and
knowledge, definitions and factors that are related to health, history and evolution of medicine, role of
physician in health promotion, disease prevention and solving personal, family and community health
problems รำยวิชำนี้ซ้ำกับหน้ำ 8
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๒๐๒ กำรประยุกต์ควำมรู้ปรีคลินิก
๒ (๐-๔-๒)
202 Applied Preclinical Knowledge
2 (0-4-2)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑-๒๑๕, ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIAN 211-215, SIBC 211 and SIPS 211
หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่สาคัญของระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบเลือด ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์
Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important
knowledge and clinical skills of neuromuscular system, skin and connective tissue, hematopoietic system,
cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, genito-urinary system, endocrine and
reproductive system
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๒๐๔ สร้ำงเสริมสุขภำพและกำรแพทย์ที่มีจิตวิญญำณของควำมเป็นมนุษย์
๒ (๐-๔-๒)
204 Health Promotion and Humanistic Medicine
2 (0-4-2)
–
Prerequisite: –
ความสาคัญและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ / นาเสนอแผนงาน ร่วมปฏิบัติการและประเมินผล / กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพที่สามารถนาหลักการสร้างเสริมสุขภาพมาประยุกต์ใช้กับตนเองบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่ วยและญาติ รวมถึง
ชุมชนและสังคม / กรณีศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ความรู้ เพื่อการให้บริการสุขภาพที่มีจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์
Importance and principles of health promotion / presentation of plan, practice and evaluation of
health promotion activities / application of health promotion principles in individuals and communities /
case studies and knowledge application for promoting health care with humanistic medicine

หมายเหตุ
$๒
หน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๑ หน่วยกิต
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๒/๓๔

ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

๒๐๕ ทักษะชีวิตและสังคม
205 Life and Social Skills
–
Prerequisite: –
การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การดาเนินชีวิต การบริหารจัดการบทบาทในสังคม การเป็นผู้นา
การทางานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่มีความสุข
Development of life and social skills, i.e., survival skills, management of social roles, leadership,
teamwork, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, ethics and the way
of life with happiness
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๓๐๒ กำรประยุกต์ควำมรู้ปรีคลินิก
๒ (๐-๔-๒)
302 Applied Preclinical Knowledge
2 (0-4-2)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ และ ศรพค ๓๐๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311 and SICP 301
หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกของโรคที่สาคัญหรือพบบ่อย
Principles and guidelines in application of preclinical knowledge to elucidate the clinical
manifestation of common diseases
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๓๐๓ เวชพันธุศำสตร์
๑ (๑-๐-๒)
303 Medical Genetics
1 (1-0-2)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรชค ๒๑๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIBC 211
หลักการของมนุษยพันธุศาสตร์และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ จีโนมมนุษย์ โครงสร้างและการทา
หน้าที่ของดีเอ็นเอ ยีน และโครโมโซม มิวเตชั่น พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและเทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับ
เซลล์ การก าหนดตาแหน่งของยี นบนโครโมโซม แบบแผนการถ่ายทอดโรคพันธุก รรม ประชากร พันธุศาสตร์ บทบาทของ
พันธุกรรมและปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมกั บปัจจัยแวดล้อมในการกาหนดสุขภาพและในการเกิ ดโรค ความผิดปกติที่ระดับ
โมเลกุล ทางชีวเคมี และของโครโมโซมในโรคพันธุกรรมชนิดต่างๆ พันธุศาสตร์ของการพัฒนาการ พันธุศาสตร์ของภูมิคุ้มกัน
พันธุศาสตร์ของมะเร็ง เภสัชพันธุศาสตร์ หลักการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคพันธุกรรมประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและ
สังคมที่เกี่ยวข้อง
Principles of human genetics and application in medicine, the human genome, structure and
function of DNA, gene and chromosome, mutation, molecular genetic and basic technique in genetics,
cellular genetics, gene mapping on chromosome, pattern of inheritance of genetic disease, population
genetics, the role of genetics and interaction of genetics and environment on health and disease;
abnormality of molecular biochemistry and chromosome in various inherited diseases; developmental
genetics, immunological genetics, tumor genetics, pharmacological genetics, principle of diagnosis,
treatment and prevention of genetic diseases; ethical issues, related law and social standpoint

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๓/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๓๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทำงกำรแพทย์
305 Life and Social Skills in Medicine
–
Prerequisite: –
การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ได้แก่ การดาเนินชีวิต การบริหารจัดการ บทบาทในสังคมการเป็น
ผู้นา การทางานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม ที่เน้นการประยุกต์
ความรู้ในการแก้ปัญหากรณีศึกษา
Development of life and social skills in medicine, i.e., survival skills, management of social roles,
leadership, teamwork, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality,
and ethics emphasizing on the application of knowledge to solve the problems of case study
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๔๐๔ ทักษะพื้นฐำนทำงคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
404 Basic Clinical Skills
2 (1-2-3)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed every course in the 2rd and 3th years and studied or being studied with SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคลินิก ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเขียน
รายงาน และทักษะหัตถการพื้นฐาน
The study and practice of basic clinical skills, i.e., interaction with patients, history taking, physical
examination, writing patient record and basic procedural skill
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๔๐๕ กำรแก้ปัญหำทำงคลินิก
๔ (๑-๖-๕)
405 Clinical Problem Solving
4 (1-6-5)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๔
Prerequisite: Passed every course in the 2rd and 3th years and studied or being studied with SIID 404
การประยุกต์หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างมีวิจารณญาณ การผสมผสานความรู้ปรีคลินิกและ
อาการวิทยา เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย การประเมินสภาวะผู้ป่วย การ
สังเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก หลักการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค หลักการการให้คาปรึกษาและแนะนาแก่
ผู้ป่วยและจริยธรรมในเวชปฏิบัติ
Application of principles and process of rationale clinical problem solving, integration of preclinical
science and symptomatology to elucidate clinical manifestation, interpretation of common laboratory
results, evaluation of patient condition, clinical data analysis, principle of making decision in the diagnosis
and treatment, principle of counseling together with medical ethics
๔๐๘ เวชศำสตร์ชุมชน
๓ (๐-๙-๕)$๓
408 Community Medicine
3 (0-9-5)
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา รายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Studied or being studied with SIID 404 และ SIID 405
ศึก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลชุ มชนและในชุ มชน เน้ นปั ญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุขในชุ มชน
แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชน ด้วยวิธีทางระบาดวิทยา
The study and practice in community hospital and community; emphasizing on medical and
community health problems; guideline in identifying problem, problem solving, and community diagnosis
based upon epidemiological method
หมายเหตุ
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

$๓

หน่วยกิตอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจานวน ๒ หน่วยกิต

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๔/๓๔

ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๒)
1 (0-3-2)

๖๐๑ เวชศำสตร์ชุมชน
601 Community Medicine
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๘
Prerequisite: Passed SIID 408
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ในชุมชน ลักษณะการปฏิบัติงานของแพทย์ การบริหารงานและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค
The study and practice in provincial health office and community hospital; emphasizing on medical
problems and community health, role and duty of a physician, administration of medical service system and
health administration in the rural areas
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๖๐๓ อุบัติเหตุ
๔ (๐-๑๒-๖)
603 Casualty
4 (0-12-6)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years
ฝึกปฏิบัติศัลยศาสตร์ฉุกเฉินกับผู้ป่วยด้วยอุบัติเหตุ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด และนิติเวชศาสตร์ เน้นการแก้ไขปัญหา
การวินิจฉัย การรักษา การประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์มาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น การตรวจผู้ป่วยคดี การชันสูตรพลิกศพ และการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานทางกฎหมายการแพทย์
Practice of emergency surgery in patients with accident, transfusion medicine and forensic medicine
emphasizing on problem solving, diagnosis and treatment together with application of medical, scientific and
legal knowledge e.g., examination in criminal cases, postmortem examination and practical approach to medicolegal evidence
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๖๐๗ เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอก
๒ (๐-๖-๓)
607 Ambulatory Medicine
2 (0-6-3)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยนอก เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัย การรักษา และการวางแผนติ ดตามหรือส่ง
ต่อผู้ป่วย
The study and practice in outpatients; emphasizing on responsibility and skills of making diagnosis,
treatment and planning to follow-up or refer patients
ศรอธ
SIOR
เงื่อนไข :

๕๐๒ ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์
๔ (๐-๑๒-๖)
502 Orthopedic Surgery
4 (0-12-6)
สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑
Prerequisite: Passed SISU 401 and SIMD 401
ศึกษาทางคลินิกสาหรับโรคทางออร์โธปิดิกส์และสถานะในประเทศไทย ในเรื่องการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย
การแก้ปัญหาทางคลินิก การสารวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การจัดการขั้นพื้นฐาน การจัดการวิธีการและความซับซ้อน การสังเกต
และปฏิบัติการด้วยวิธีการออร์โธปิดิกส์สามัญ
Clinical study in common orthopedic diseases and conditions in Thailand; history taking, physical
examination, diagnosis, clinical problem solving, basic laboratory investigations, basic management, procedural
management and its complications; observation and practice in simple orthopedic procedures

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๕/๓๔

ศรอธ
SIOR
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๔ (๐-๑๒-๖)
4 (0-12-6)

๖๐๑ ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์
601 Orthopedic Surgery
สอบผ่านรายวิชา ศรอธ ๕๐๒
Prerequisite: Passed SIOR 502
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเช่นเดียวกับรายวิชา ศรอธ ๕๐๒ แต่เน้นฝึกประสบการณ์ทางคลินิกและทักษะในปัญหาทางออร์โธปิดิกส์
สามัญ และสถานะเร่งด่วน
Practice with patients as in SIOR 502; emphasizing on clinical experience and skill in common orthopedic
problems and emergency conditions
ศรอย
SIMD
เงื่อนไข :

๔๐๑ อำยุรศำสตร์
๖ (๐-๑๘-๙)
401 Medicine
6 (0-18-9)
สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕
Prerequisite: Passed SIID 404 and SIID 405
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญและพบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา การให้ความรู้และคาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
และการติดตามดูแลผู้ป่วยทั้งรายบุคคลและครอบครัว
The study and practice in common medical diseases and conditions; history taking, physical examination,
diagnosis, basic laboratory investigations, plan of management, information giving and counseling for patients and
relatives; follow-up of individual patient and his / her family
ศรอย
SIMD
เงื่อนไข :

๕๐๒ อำยุรศำสตร์
๘ (๐-๒๔-๑๒)
502 Medicine
8 (0-24-12)
สอบผ่านรายวิชา ศรอย ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา ศรกม ๔๐๑ ศรสต ๔๐๑ และ ศรศศ ๔๐๑
Prerequisite: Passed SIMD 401 and studied SIPD 401, SIOG 401 and SISU 401
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางอายุรศาสตร์ที่สาคัญและพบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจพิเศษ การทาหัตถการทางคลินิกระดับพื้นฐาน การวางแผนการรักษา การให้
ความรู้และคาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การติดตามดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกับ ศรอย ๔๐๑ โดยเน้นกลุ่มอาการ ปัญหา หรือโรคที่ยาก และ
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
The study and practice in patients with common medical diseases and conditions; history taking, physical
examination, diagnosis, basic laboratory investigations, special investigations, basic clinical procedures, plan of
management, information giving and counseling for patients and relatives; patient follow-up; emphasizing on more
difficult and complicated clinical problems and diseases than those in SIMD 401
ศรอย
SIMD
เงื่อนไข :

๖๐๑ อำยุรศำสตร์
๔ (๐-๑๒-๖)
601 Medicine
4 (0-12-6)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางอายุรศาสตร์ เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัยและการรักษา
The study and practice in patients with common medical problems or diseases; emphasizing on the
responsibility and clinical skills in the diagnosis and treatment

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๖/๓๔

กลุ่มวิชำบังคับเลือก ชั้นปีที่ ๖

๑๒ หน่วยกิต #๒

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรกม
๖๒๒ กุมำรเวชศำสตร์
๓ (๐-๙-๕)
SIPD
622 Pediatrics
3 (0-9-5)
เงื่อนไข :
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกม ๖๐๒
Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years and studied or being studied with SIPD 602
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อโรงพยาบาลหรือ
สถาบันการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
The study and practice in pediatric patients in other hospitals or institutes designated by Faculty of
Medicine Siriraj Hospital
ศรศศ
SISU
เงื่อนไข :

๖๒๑ ศัลยศำสตร์
๓ (๐-๙-๕)
621 Surgery
3 (0-9-5)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรศศ ๖๐๑
Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years and studied or being studied with SISU 601
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อโรงพยาบาลหรือ
สถาบันการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
The study and practice in surgical patients in other hospitals or institutes designated by Faculty of
Medicine Siriraj Hospital
ศรสต
SIOG
เงื่อนไข :

๖๒๑ สูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ
๓ (๐-๙-๕)
621 Obstetrics and Gynecology
3 (0-9-5)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสต ๖๐๑
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years and studied or being studied with SIOG 601
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ กั บ ผู้ ป่ วยสู ติ ศ าสตร์ -นรี เวชวิ ท ยา โดยให้ เลื อ กศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานที่ ที่ สนใจจากรายชื่ อ
โรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
The study and practice in obstetric and gynecologic patients in other hospitals or institutes designated by
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
ศรอย
SIMD
เงื่อนไข :

๖๒๑ อำยุรศำสตร์
๓ (๐-๙-๕)
621 Medicine
3 (0-9-5)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรอย ๖๐๑
th
th
Prerequisite: Passed every course in the 4 and 5 years and studied or being studied with SIMD 601
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อโรงพยาบาลหรือ
สถาบันการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
The study and practice in medical patients in other hospitals or institutes designated by Faculty of
Medicine Siriraj Hospital
และรำยวิชำอื่นๆ ที่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดลเห็นสมควร

หมายเหตุ
#๒
เป็นกลุ่มรายวิชาที่จัดให้นักศึกษาเลือกสถานที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานได้ตามความสนใจ / ความต้องการจากรายการที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๗/๓๔

ค. หมวดวิชำเลือกเสรี

๖

ชั้นปีที่ ๒

๒

หน่วยกิต

หน่วยกิต #๓

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรสว
๒๒๑ เรื่องคัดสรรทำงกำรศึกษำวิชำแพทย์และวิชำชีพแพทย์
๒ (๑-๒-๓)
SIID
221 Selected Topics in Medical Education and Medical Profession
2 (1-2-3)
เงื่อนไข :
เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑
Prerequisite: Studied or being studied with SIID 201
เลือกศึกษาหัวข้อเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกั บการศึกษาวิชาแพทย์ หรือวิชาชีพแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้น
ความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและการประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสาคัญ
และการนาเสนอ
The study of a selected topic in medical education or medical profession under a faculty appointed
advisor; emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning the investigation, research, data
evaluation, summary and presentation
และรำยวิชำอื่น ๆ ที่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดลเห็นสมควร

ชั้นปีที่ ๓

๒

หน่วยกิต #๓

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เรื่องคัดสรรทำงกำรศึกษำวิชำแพทย์และวิชำชีพแพทย์
๒ (๐-๔-๒)
Selected Topics in Medical Education and Medical Profession
2 (0-4-2)

ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๓๒๑
321
–
Prerequisite: –
เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือปัญหาสุขภาพ / โรคที่
สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและ
การประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสาคัญ และการนาเสนอ
The study of a selected topic in medical education or medical profession or interested health problem /
disease under a faculty appointed advisor emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning for
the investigation, research, data evaluation, summary and presentation
และรำยวิชำอื่น ๆ ที่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดลเห็นสมควร

หมายเหตุ
#๓
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาตามความสนใจ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๘/๓๔

ชั้นปีที่ ๖

ศรกม
SIPD
เงื่อนไข :

๒ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงกุมำรเวชศำสตร์
631 Clinical Experiences in Pediatrics
เคยศึกษารายวิชา ศรกม ๕๐๑
Prerequisite: Studied SIPD 501
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษา และการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับโรค
ภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย สังเกตการทาหัตถการต่างๆ และฝึกทาหัตถการพื้นฐาน
The study and practice in pediatric patients; emphasizing on diagnosis, principle of management, giving
consultation and advice about the diseases, complications and common emergency situations, including observation
of procedures and practice of basic procedures
ศรจว
SIPC
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงจิตเวชศำสตร์
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Psychiatry
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรจว ๕๐๑
Prerequisite: Studied SIPC 501
เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษา และการให้
คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุกเฉินที่มีความสาคัญและพบบ่อย
Elective study and practice with patients in psychiatry, child-adolescent psychiatry; emphasizing on diagnosis,
principle of treatment, counseling on disease and its complications; common emergency psychiatric conditions
ศรจษ
SIOP
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงจักษุวิทยำ
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Ophthalmology
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรจษ ๕๐๑
Prerequisite: Studied SIOP 501
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางจักษุวิทยา เน้นการวินิจฉัย และการดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และฝึก
หัตถการพื้นฐาน
The study and practice in patients with ocular diseases; emphasizing on diagnosis, plan of initial
management; practice of basic procedures
ศรตจ
SIDE
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงตจวิทยำ
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Dermatology
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางตจวิทยา เน้นการวินิจฉัย และการดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และฝึก
หัตถการพื้นฐาน
The study and practice in patients with skin diseases; emphasizing on diagnosis and practice of basic
procedures

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

หน้า ๒๙/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

ศรตจ
๖๓๒ โรคเส้นผมและกำรปลูกถ่ำยเส้นผม
SIDE
632 Hair Disorders and Hair Transplantation
เงื่อนไข :
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคเส้นผมที่พบบ่อย เช่น โรคผมร่วงเป็นหย่อม (alopecia areata) และ โรคผมบางจากพันธุกรรม
(androgenetic alopecia) ได้อย่างถูกต้อง เน้นการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
The study and practice in patients with common hair diseases, for example, alopecia areata and androgenetic
alopecia; emphasizing on proper history taking and systematic physical examination and appropriate initial management

(๐-๖-๓)
ศรตจ
๖๓๓ โรคเชื้อรำที่ผิวหนังและหัตถกำรเพื่อกำรวินิจฉัย
๒
SIDE
633 Fungal Skin Infection and Diagnotic Procedure in Dermatology
2
(0-6-3)
เงื่อนไข :
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ผมและเล็บ ทั้งการติดเชื้อราชั้นตื้น ได้แก่ เชื้อกลาก เกลื้อน และเชื้อแคนดิดา และการ
ติดเชื้อราชั้นลึกของผิวหนัง เช่น mycetoma และ chromoblastomycosis เน้นการวินิจฉัยโรค โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการดูแลรักษาเบื้องต้น รวมถึงการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านเชื้อราที่ผิวหนังได้อย่างถูกต้อง
The study and practice in patients with fungal skin, hair and nail infection including superficial fungal infection
involves glabrous skin, e.g., dermatophytes, Malassezia spp. and Candida spp and deep fungal infection, e.g.,
mycetoma and chromoblastomycosis; emphasizing on history taking, physical examination, laboratory investigations and
initial management including correct interpretation on fungal laboratory investigations
ศรตจ
๖๓๔ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง อิมมูโนวิทยำและผื่นแพ้สัมผัส
๒ (๐-๖-๓)
SIDE
634 Dermatoimmunology and Contact Dermatitis
2 (0-6-3)
เงื่อนไข :
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ตัวอย่างเช่น ผื่นลมพิษ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นระคายสัมผัส และผื่นแพ้สัมผัส
รวมทั้งโรคตุ่มน้าพอง และโรคทางออโตอิมมูน เน้นการวินิจฉัยโรค โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
การรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
The study and practice in patients with skin allergy, such as urticaria, atopic dermatitis, irritant and allergic
contact dermatitis including vesiculobullous and autoimmune diseases; emphasizing on history taking, physical
examination and laboratory investigation for the diagnosis and proper initial management
ศรตจ
๖๓๕ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัส/แบคทีเรียที่ผิวหนัง
๒ (๐-๖-๓)
SIDE
635 Sexually Transmitted Diseases and Viral / Bacterial Skin Infections
2 (0-6-3)
เงื่อนไข :
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อไวรัส / แบคทีเรียที่ผิวหนัง โดยเน้นการวินิจฉัยและการดูแล
รักษาเบื้องต้นสาหรับโรคที่พบบ่อย เช่น โรคซิฟิลิส, โรคงูสวัดหรือโรคเริม รวมถึงสามารถส่ง ปฏิบัติและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ด้านไวรัสและแบคทีเรียที่ผิวหนังได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้คาปรึกษาผู้ป่วยและคู่ครอง
The study and practice in patients with sexually transmitted diseases and viral / bacterial skin infections;
emphasizing on diagnosis and initial management of common diseases such as syphilis, herpes zoster infection or
herpes simplex infection including interpretion, decision making on viral/bacterial laboratory result and counseling of
patients and their partners
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หน้า ๓๐/๓๔

ศรรส
SIRD
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๐-๖-๓)
2 (0-6-3)

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์
631 Clinical Experiences in Nuclear Medicine
เคยศึกษารายวิชา ศรรส ๔๐๑
Prerequisite: Studied SIRD 401
การวินิจฉัย การแปลผลข้อมูล การรักษาโรคด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (เทคนิคพื้นฐานและเทคนิคชั้นสูง)
Diagnosis, data interpretation, treatment with basic and advance nuclear medicine techniques
ศรรส
SIRD
เงื่อนไข :

๖๓๒ ประสบกำรณ์คลินิกทำงรังสีรักษำ
๒ (๐-๖-๓)
632 Clinical Experiences in Radiotherapy
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรรส ๔๐๑
Prerequisite: Studied SIRD 401
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อยและการให้รังสีรักษา
The study and practice in radiation oncology for treatment of common malignancies
ศรวฉ
SIEM
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Emergency Medicine
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษาเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินที่มีความสาคัญและพบ
บ่อย รวมถึงสังเกตและฝึกทาหัตถการฉุกเฉินพืน้ ฐาน
The study and practice in emergency patients; emphasizing on diagnosis, principle of initial management
of significant and common emergency conditions, including observation and practice of basic emergency
procedures

ศรวฟ
SIRM
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงเวชศำสตร์ฟื้นฟู
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรวฟ ๕๐๖
Prerequisite: Studied SIRM 506
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในโรคหรือ
ภาวะที่สาคัญและพบบ่อย
The study and practice in rehabilitation medicine; emphasizing on diagnosis, principle of treatment and
rehabilitation for patients with significant and common diseases
ศรวส
SIAS
เงื่อนไข :

๖๓๑ วิสัญญีวิทยำ: ระงับปวด
๒ (๐-๖-๓)
631 Anesthesiology: Pain Therapy
2 (0-6-3)
–
Prerequisite: –
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย เน้นความรู้พื้นฐานเรื่องความปวด หลักการให้ยา และการทาหัตถการเพื่อระงับปวด ทั้งความ
ปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง
The study and practice in patients with pain; emphasizing on basic knowledge of pain, principle of drug
treatment, and basic procedure for management of both acute and chronic pain
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หน้า ๓๑/๓๔

ศรวส
SIAS
เงื่อนไข :

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิสัญญีวิทยำ: หออภิบำล (กำรดูแลผู้ป่วยวิกฤต)
๒ (๐-๖-๓)
Anesthesiology: Intensive Care Unit (Critical care)
2 (0-6-3)

๖๓๒
632
–
Prerequisite: –
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยหนักในหออภิบาล เน้นหลักการวินิจฉัยและการดูแลภาวะวิ กฤตทางด้านระบบหายใจ และ
ระบบไหลเวียนเลือด ข้อบ่งชีแ้ ละวิธีใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพื้นฐานและการเฝ้าระวังผู้ป่วย
The study and practice in patients with life-threatening conditions in ICU; emphasizing on principle of
diagnosis and treatment of critical conditions of respiratory and cardiovascular system, indication and how to use
basic ventilators and monitoring of the patients
ศรวส
๒ (๐-๖-๓)
๖๓๓ วิสัญญีวิทยำ: วิสัญญีวิทยำคลินิก
SIAS
633 Anesthesiology: Clinical Anesthesiology
2 (0-6-3)
เงื่อนไข :
–
Prerequisite: –
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย การประเมิน การเตรียมและดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด
และหลังผ่าตัด การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีที่คุกคามต่อชีวิตและพบบ่อย การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก
และการให้ยาระงับปวด
The study and practice in anesthesia : preoperative assessments and patient preparation, perioperative
and postoperative management, prevention and management of common anesthetic complications or lifethreatening conditions, choices of anesthesia, and pain management
ศรศศ
SISU
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินศรศศ
ิกทำงศัลยศำสตร์
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Surgery
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรศศ ๕๐๒
Prerequisite: Studied SISU 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ เน้นการวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลัง
การผ่าตัด การช่วยผ่าตัด และการทาหัตถการบางประเภท
The study and practice in surgical patients; emphasizing on diagnosis of common diseases and
abnormalities, pre- and post-operative care for patients, assistance in surgical procedures and practicing certain
surgical procedures
ศรสต
SIOG
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรสต ๕๐๑
Prerequisite: Studied SIOG 501
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา เน้นการวินิจฉัย การดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับโรคหรือปัญหาที่
พบบ่อย และการฝึกหัตถการพื้นฐาน
The study and practice in obstetric and gynecological patients; emphasizing on diagnosis, primary care of
common diseases or problems and practicing basic procedures
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หน้า ๓๒/๓๔

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศรสน
๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงโสต นำสิก และลำริงซ์วิทยำ
๒
(๐-๖-๓)
SIOT
631 Clinical Experiences in Oto-Rhino-Laryngology
2
(0-6-3)
เงื่อนไข :
เคยศึกษารายวิชา ศรสน ๕๐๑
Prerequisite: Studied SIOT 501
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางโสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา เน้นการวินิจฉัย การดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับโรคหรือปัญหา
ที่พบบ่อย และการฝึกหัตถการพื้นฐาน
The study and practice in oto-rhino-laryngologic patients, emphasizing on diagnosis, initial management of
common diseases or problems and practicing basic procedures
ศรสว
SIID
เงื่อนไข :

๖๓๖ ประสบกำรณ์คลินิกคณะแพทยศำสตร์ภำยในหรือต่ำงประเทศ
๒
(๐-๖-๓)
636 Clinical Experiences in Thai or Overseas Medical Institutes
2
(0-6-3)
สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕
Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years
ศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางคลินิกในด้านที่สนใจ ฝึกการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ศึกษาวัฒนธรรมของสถาบันอื่นๆ
ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษา (กรณีที่ไปต่างประเทศ)
The study and practice in interested clinical experience, adaptation to new environment and study in
interested culture of other institutes including development of language skill (in case of going aboard)
ศรอธ
SIOR
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกศรอธ
ทำงศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Orthopedic Surgery
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรอธ ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIOR 502
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เน้นโรคหรือการบาดเจ็บที่มือ ระยางค์บน และกระดูกสันหลัง
การบาดเจ็บจากการกีฬา และเนื้องอกของระบบกระดูก
The study and practice in orthopedic patients; emphasizing on disease or injury of the hand, upper
extremities, spine, sport injury and bone tumor
ศรอย
SIMD
เงื่อนไข :

๖๓๑ ประสบกำรณ์คลินิกทำงอำยุรศำสตร์
๒ (๐-๖-๓)
631 Clinical Experiences in Medicine
2 (0-6-3)
เคยศึกษารายวิชา ศรอย ๕๐๒
Prerequisite: Studied SIMD 502
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติ กั บผู้ป่วยอายุรศาสตร์ เน้นการวินิจ ฉัย หลั กการรั กษา และการให้ คาปรึก ษาแนะนาเกี่ ย วกับโรค
ภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุกเฉินที่มีความสาคัญและพบบ่อย
The study and practice in medical patients; emphasizing on diagnosis, principle of management and
counseling for significant and common medical problems, complications and emergency conditions
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หน้า ๓๓/๓๔

ศรพท

๑๖๖

SITT

166

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๑-๓-๓)
กำรแพทย์แผนไทยขั้นแนะนำสำหรับนักศึกษำแพทย์และวิทยำศำสตร์
สุขภำพวิทยำศำสตร์สุขภำพ
Introductory Thai Traditional Medicine for Student in
2 (1-3-3)
Medical and Health Science Professions

เงื่อนไข :
Prerequisite: ประวัติ พัฒนาการ และหลักการสาคัญของการแพทย์แผนไทย เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย หลักการและรูปแบบการรักษา
ที่ใช้บ่อย อาทิ ยาจากสมุนไพร การนวดไทยแบบราชสานัก การประคบสมุนไพร การอบไอน้าสมุนไพร และการดูแลหญิงหลังคลอด
การบูรณาการงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย
History, development and important concepts of Thai traditional medicine; clinical practices in Thai
traditional medicine; principles and common types of treatments, such as herbal medicine, court-type Thai
traditional massage, hot herbal compress, herbal steam bath, and postpartum care; integration of Thai
traditional medical services into the country’s health care system; health promotion with the arts of Thai
traditional medicine.
๑๖๗ กำรแพทย์แผนไทยกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
๒ (๑-๒-๓)
167 Thai Traditional Medicine and Health Promotion
2 (1-2-3)
Prerequisite: การประยุกต์ใช้หลักการสาคัญของการแพทย์แผนไทยและธรรมานามัยในการดูแลสุขภาพ ธาตุทั้ง ๔ ธรรมชาติของร่างกาย
มนุษย์ ความสมดุลของธาตุกับความสมบูรณ์ของร่างกายมนุษย์ สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ การนวดไทย การประคบสมุนไพร
และการอบไอน้าสมุนไพรเพื่อความผ่อนคลาย กายบริหารด้วยวิธีก้าวตา-ก้าวเต้นและด้วยท่าฤๅษีดัดตน การพัฒนาจิต
Application of important concepts of Thai traditional medicine and Dhammānāmaya in health
promotion. The four elements (Dhātu ), the nature of the human body; balance of the Dhātu and perfect
condition of the human body; herbs and food for health; Thai traditional massage, hot herbal compress, and
herbal steam bath for relaxation; physical exercises using nine-square step and nine-square dance technique
and postures of the hermits doing body contortions; mind development.
ศรพท
SITT
เงื่อนไข :
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หน้า ๓๔/๓๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กรรณิกา

ฉัตรยิ่งมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒

เกรียงไกร

อุรุโสภณ

รองศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๓

เกษร

ศรีเปารยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๔

ขจี

ปิลกศิริ

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

๕

จันทิมา

รุ่งเรืองชัย

รองศาสตราจารย์, ดร.ทพญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

๖

จิรภา

เจตน์สว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ.

๗

ชญานิษฐ์

มนูญผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ.(อาชีวบาบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๘

ณปกรณ์

แสงฉาย

อาจารย์, นพ.

๙

ถาวรชัย

ลิ้มจินดาพร

รองศาสตราจารย์, ดร.นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา), วุฒิบัตรความรู้ความชานาญสาขาพยาธิวิทยา (พยาธิ
วิทยากายวิภาค)
พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology), Postdoctoral Fellow (Genetics)

๑๐

ธนาภรณ์

รุ่งเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

๑๑

นพรัตน์

สิรสิ ถิระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D. (Immunoelectron Technique)
วท.บ.(กายภาพบาบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Neuroanatomy)

๑๒

บุญส่ง

เจริญวัฒน์

อาจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.

๑๓

ภัสรา

ลานเหลือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Cell Biology)

๑๔

ยาดาฤดี

วิรวุฒิ

รองศาสตราจารย์, ทพญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๑๕

รสริน

รัตนเลขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๖

วาสนา

ผลากรกุล

รองศาสตราจารย์, สพญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๑๗

ศนิ

ใบไม้

อาจารย์

วท.บ.(กิจกรรมบาบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) (ลาศึกษาต่อ)

๑๘

ศิรินุช

ศรีเจริญเวช

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(สัตววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
๑ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๙

ศิริพร

ธิติเลิศเดชา

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(กายภาพบาบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), DM.(Education)

๒๐

ศิริลักษณ์

เนตยวิจิตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ทพญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ.

๒๑

สิทธา

ปิยะวินิจวงศ์

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(กายภาพบาบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Neuroanatomy)

๒๒

สุพิน

ชมพูพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พันโทหญิง

วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

๒๓

อภิชญา

นิยมจันทร์

อาจารย์

วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) (ลาศึกษาต่อ)

๒๔

อรสา

พุฒโสม

อาจารย์, พญ.

วท.บ.(กายภาพบาบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ.

๒๕

อาภรณ์

จันท์จารุณี

รองศาสตราจารย์, สพญ.

วท.บ.(สัตววิทยา), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๒ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๑

กนกพร

อุดมอิทธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๒

กมล

เผือกเพ็ชร

อาจารย์, นพ.

๓

กรมิกา

วินิจกุล

อาจารย์, พญ.

๔

กฤตย์วิกรม

ดุรงค์พิศิษฎ์กุล

ศาสตราจารย์,นพ.

๕

กลีบสไบ

สรรพกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๖

กวิวัณณ์

วีรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๗

กวีวรรณ

ลิ้มประยูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,นพ.

๘

กุลกัญญา

โชคไพบูลย์กจิ

ศาสตราจารย์, พญ.

๙

เกรียงศักดิ์

จีระแพทย์

ศาสตราจารย์,นพ.

๑๐

เกษวดี

ลาภพระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ),
Cert. in Pediatric Respiratory Medicine
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 2),ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด), Certificate in Paediatrics Haemotology/Oncology.
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(กุมารเวชศาสตร์)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric
Cardiology, FACC, FAAP, อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Master of Business Adminstration , Fellow of Amer. College of
Cardiology (FACC)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารโลหิตวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
,Dip. Amer. Board of Pediatrics,Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric Hematology & Oncology
พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว. (กุมารโลหิตวิทยา),Cert. in Pediatric
Hematology & Oncology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric Intensive Care, อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of
Pediatrics, Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric Infectious Diseases, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์) ,อ.ว.(ทารกแรกเกิด), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Neonatology,
MPH (Epidemiology-preventive Medicine)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,ป.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, Cert.Pediatric
Infectious Diseases
๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๑

จริยา

ทะรักษา

อาจารย์,พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น) , Cert. in Child and Adolescent Psychiatry
พ.บ., ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric Respiratory Diseases, อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒) ,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric
Cardiology, Electrophysiology, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด) อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), Master of Business Adminstration , Fellow of Amer. College of Cardiology (FACC)
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน)

๑๒

จักรพันธ์

สุศิวะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๓

จารุพิมพ์

สูงสว่าง

ศาสตราจารย์, พญ.

๑๔

จิตติมา

เวศกิจกุล

อาจารย์, พญ.

๑๕

จีรันดา

สันติประภพ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๖

จุฬธิดา

โฉมฉาย

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๗

เจษฎา

บัวบุญนา

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) , Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Sub-Board of Pediatrics
Endocrinology
M.D.(USC), Dip. Amer. Board of Pediatrics, FAAP, Cert. in Medical Toxicology and Clinical
Pharmacology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด)

๑๘

ชดชนก

วิจารสรณ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ป.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)

๑๙

ชนกานต์

กังวานพรศิริ

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

๒๐

ชาตรี

วิฑูรชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒๑

ณัศวีร์

วัฒนา

อาจารย์, พญ.

๒๒

ดวงมณี

เลาหประสิทธิพร

ศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น),Cert. in Child and Adolescent
Psychiatry, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. ,ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคเลือด)
วท.บ.การแพทย์(เกียรตินิยมอันดับ ๑), พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) ,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมาร
เวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด),Cert. in Pediatric Cardiology,อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
๔ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๒๓

ธราธิป

โคละทัต

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Diplomate in Neonatology, Cert. in
Lactation Management Program, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

๒๔

นภัทร

สิทธาโนมัย

อาจารย์, พญ.

๒๕

นฤมล

เด่นทรัพย์สุนทร

รองศาสตราจารย์,พญ.

๒๖

นวลอนงค์

วิศิษฏสุนทร

ศาสตราจารย์,พญ.

๒๗

นัทธี

นาคบุญนา

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) ,Cert. in Post – Doctoral Research
Fellowship in Nutrition, อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
คลินิก), Cert. in Pediatric Allergy& Immunology, Cert. in Pediatric Gastroenterology and
Nutrition ,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด)

๒๘

นันทวัน

ปิยะภาณี

อาจารย์,พญ.

พ.บ. , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

๒๙

นิธิวัชร์

วัฒนวิจารณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,นพ.

๓๐

นิรันดร์

วรรณประภา

รองศาสตราจารย์,นพ.

๓๑

บุญชู

พงศ์ธนากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,นพ.

๓๒

บุญยิ่ง

มานะบริบรู ณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒) ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of Medical Genetics, Cert. in
Biochemical Genetics
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), MSc(Clinical Epidemiology), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) , Cert. in Pediatric Hematology and
Oncology
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,Cert. in Adolescent Medicine

๓๓

ปกิต

วิชยานนท์

ศาสตราจารย์ ,นพ.

๓๔

ประคัลภ์

จันทร์ทอง

อาจารย์,นพ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ว.ว.(สาขากุมารในโรคระบบทางเดินหายใจ), Dip. Amer. Board of
Pediatrics, Dip. Amer. Board of Allergy & Immunology, FAAP, FACAAI, FAAAI, อ.ว.(โรคภูมแิ พ้)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์หัวใจและ
หลอดเลือด) ,Cert. in Pediatric Cardiology/Interventional Cardiology, Cert. in Critical Care Medicine
๕ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๓๕

ประพันธ์

อ่านเปรื่อง

รองศาสตราจารย์,นพ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric Gastroenterology and Nutriton

๓๖

ปวีณา

จึงสมประสงค์

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)

๓๗

ปัญจมา

ปาจารย์

อาจารย์,พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

๓๘

พนิดา

กาญจนอุปถัมภ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

๓๙

พรรณทิพา

เจือณรงค์ฤทธิ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

๔๐

พรสวรรค์

วสันต์

ศาสตราจารย์, พญ.

๔๑

พัฎ

โรจน์มหามงคล

อาจารย์, พญ.

๔๒

พิภพ

จิรภิญโญ

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์) Dip. Amer. Board of Pediatrics, Fellow ,FAAP,Cert. in Medical &
Pediatric Genetics , FAAP, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(กุมารแพทย์ สาขา
พัฒนาการและพฤติกรรม), ป.(อาชีวเวชศาสตร์), ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
พ.บ.,ป.ชั้นสูงคลินิก, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric Gastroenterology and Nutrition

๔๓

พิมพ์พัณณดา

เจียสกุล

อาจารย์, พญ.

๔๔

พิมล

วงศ์ศิริเดช

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๕

ไพรัลยา

นาควัชระ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๖

ภูวริช

วงศ์สุขเกษม

อาจารย์, นพ.

๔๗

รัชฎา

กิจสมมารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๔๘

รัตนาวลัย

นิติยารมณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ) ,Cert. in Pediatric
Infectious Diseases
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Neonatal and Perinatal Medicine,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ทารกแรกเกิด-ปริกาเนิด), International Fellowship in Respiratory Care.
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of Pediatrics,
Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric Endocrinology
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด), Cert. in
Perinatal-Neonatal Medicine.
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ป.(กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา), อ.ว.(ตจวิทยา)Certificate
of Pediatric Dermatology Research of Dermatology, Detroit, Michigan.
๖ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๔๙

วนัทปรียา

พงษ์สามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๕๐

วรพันธ์

เกรียงสุนทรกิจ

อาจารย์, นพ.

๕๑

วาณี

วิสุทธิ์เสรีวงศ์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๕๒

วิฐารณ

บุญสิทธิ

รองศาสตราจารย์, นพ.

๕๓

วิปร

วิประกษิต

รองศาสตราจารย์, ดร, นพ.

๕๔

วิภาเพ็ญ

เนียมสมบุญ

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ),Cert. in Pediatric
Infectious Diseases
พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), Cert. in Pediatric
Emergency Medicine., Cert. in Medical Toxicology.
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),Dip. Of Dermatology, Cert. in Pediatric
Dematology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ประกาศนียบัตรเฟลโลว์จิตเวช
เด็กและวัยรุ่น, อ.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น), Dip. Amer. Board of Psychiatry & Neurology Dip.
Amer. Board of Child and Adolescent Psychiatry,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) Doctor of Philosophy,
Cert. in Post – doctoral Fellowship in Molecular Hematology
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

๕๕

ศศิธร

จันทรทิณ

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.(จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๕๖

ศิริรัตน์

จารุวณิช

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

๕๗

สรวิศ

วีรวรรณ

อาจารย์, นพ.

๕๘

สารวย

ไตรติลานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(กุมาร
เวชศาสตร์), Cert. in Epilepsy and clinical neurophysiology Cert. in Pediaric Neurology
พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๕๙

สุประพัฒน์

สนใจพาณิชย์

อาจารย์, นพ.

๖๐

สุภาวดี

ลิขิตมาศกุล

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์),
Postgraduate Diploma in Medical Education Centre for Medical Education University of
Dundee Scotland
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric Endocrinology,อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ)
๗ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๖๑

สุภิญญา

อินอิว

อาจารย์, พญ.

๖๒

สุรชัย

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๖๓

สุรียล์ ักษณ์

สุจริตพงศ์

อาจารย์, พญ.

๖๔

สุรีรตั น์

พงศ์พฤกษา

อาจารย์, พญ.

๖๕

สุโรจน์

ศุภเวคิน

รองศาสตราจารย์, นพ.

๖๖

สุวรรณี

ผู้มีธรรม

อาจารย์, พญ.

๖๗

โสภาพรรณ

เงินฉ่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๖๘

อนิรุธ

ภัทรากาญจน์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๖๙

อภิชาติ

นานา

รองศาสตราจารย์, นพ.

๗๐

อรณี

แสนมณีชัย

อาจารย์, พญ.

๗๑

อรทัย

พิบูลโภคานันท์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๗๒

อรศรี

วิทวัสมงคล

อาจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ., ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.
(กุมารเวชศาสตร์), Clinical Scholar in Adolescent Medicine.
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) Cert. in Neurology / Child Neurology, Cert. in Clinical
Neurophysiology & Epilepsy
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)อ.ว.(พัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็ก), Cert. in Developmental Pediatrics.
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)
พ.บ., อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคไต),Dip. Amer. Board of Pediatrics ,
Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric Nephrology, Cert. of completion in Pediatric Residency
training, Cert. Clinical fellowship in Pediatric Nephrology.
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ), Certificate of pediatric Critical
Care Medicine.
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาเนิด), Cert. in Neonatology,อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคไต),Cert. in Pediatric
Nephrology
พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว),Certificate in Pediatric Cardiology.
พ.บ., ป.บัณฑิต(เวชศาสตร์ครอบครัว),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip.Amer.Board
of Allergy & Immunology ,Cert. of Clinical and Laboratory Immunology
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(โรคติดเชื้อ)
๘ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๗๓

อัจฉรา

สัมบุณณานนท์

ศาสตราจารย์, พญ.

๗๔

อัจฉรา

เสถียรกิจการชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินยิ ม),ป.ชั้นสูง, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคไต),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
Cert. in Pediatric Nephrology.
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(กุมารเวชพันธุศาสตร์), Dip. Amer. Board of
Medical Genetics.

๙ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๓ ภาควิชาจักษุวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑
๒

กนกรัตน์
งามแข

พรพาณิชย์
เรืองวรเวทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, พญ.

๓

จักรพงศ์

นะมาตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),Cert. in Orbital and Oculoplastics Surgery
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา),
Cert. in Glaucoma, Cert.in Electrophysiology of Visionอ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
BSc.(cum laude),M.D., พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา)

๔

จุฑาไล

ตันฑเทอดธรรม

รองศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา) , Cert.in Retina (Observer)

๕
๖

ณัฏฐา
ณัฐพร

สกลสัตยาทร
เทศะวิบุล

อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๗

ณัฐวุฒิ

รอดอนันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๘

ดารินทร์

สากิยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Fellowship สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา),ว.ว.(จักษุวิทยา) , Cert. in Ocular Immunology / Uveitis ,
Cert in Cornea / External diseases
พ.บ. , ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา) , Cert. in Cornea & External Diseases, Cert. in Ocular Immunology
and Uveitis
พ.บ. , ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา) , Cert.in Glaucoma

๙

ธรรมนูญ

สุรชาติกาธรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Pediatric Ophthalmology

๑๐

นริศ

กิจณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Glaucoma , MBA

๑๑

นิพนธ์

จิรภาไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๒

ปณิธี

เลื่อมสาราญ

อาจารย์, พญ.

๑๓

ปิติพล

ชูพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๔

พนิดา

โกสียรักษ์วงศ์

ศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา) ,Cert. in Ocular inflammatio and uveitis ,
Cert. in Neuro - ophthalmology
พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Fellowship สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง,
Cert in Orbit and Oculoplastic
พ.บ., ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา) , Cert. in Ocular Immunology and Uveitis ,
Cert. in Ophthalmic Pathology
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา),Cert in Lasik , Cert in Cornea , อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๐ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๓ ภาควิชาจักษุวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๕

พิทยา

ภมรเวชวรรณ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา) ว.ว.(จักษุวิทยา), Fellowship สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเหล่,
Cert in Pediatric Ophthalmology & Adult Strabismus , Cert in Pediatric Ophthalmology & Strabismus
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา) , FIMS , ว.ว. (จักษุวิทยา)

๑๖

ภัทนี

สามเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๗

ภิญนิตา

ตันธุรนิตย์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๘

ละอองศรี

อัชชนียะสกุล

ศาสตราจารย์, พญ.

๑๙

วณิชา

ชื่นกองแก้ว

ศาสตราจารย์, พญ.

๒๐

วิภาวี

บูรณพงศ์

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Cornea & Refractive Surgery,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๑

สบง

ศรีวรรณบูรณ์

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert in Cornea & Refractive Surgery, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๒

สุขศรี

โชติกวณิชย์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา) ,Fellow สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ,
Cert in Cornea , Low vision Rehabilitation , Cert in Cornea and Refractive Surgery

๒๓

สุชาดา

กัมปนาทแสนยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), Diploma of Community Eye Health ,
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๔

สุมาลี

หวังวีรวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (จักษุวิทยา),ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Orbital and Oculoplastics Surgery,
Cert. in Ophthalmic Pathology , อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๕

โสมนัส

ถุงสุวรรณ

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา),ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert in Retina

๒๖

อดิศักดิ์

ตรีนวรัตน์

รองศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑)(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา),
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Cornea & External Eye Diseases,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ๑), ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Pediatric Ophthalmology and Ophthalmic
Genetics, Cert.in Ocular Oncology.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Neuro Ophthalmology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๑ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๓ ภาควิชาจักษุวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๒๗

อติพร

ตวงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา) ,ว.ว.(จักษุวิทยา), Fellowship สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเหล่ ,
Cert in Pediatric Ophthalmology , Cert in Pediatric ophthalmology & Strabismus

๒๘

อภิชาติ

สิงคาลวณิช

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๒๙

อังคณา

เมธีไตรรัตน์

รองศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Ophthalmology FICS,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา), Cert. in Glaucoma

๑๒ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๔ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กนกรัตน์

สุขะตุงคะ

รองศาสตราจารย์

วท.บ.(จิตวิทยา), กศ.ม.(การแนะแนว),วท.ม.(จิตวิทยาคลินิค)

๒

กนกวรรณ

ลิ้มศรีเจริญ

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๓

กอบหทัย

สิทธิรณฤทธิ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)

๔
๕

เกรียงไกร
ชาญวิทย์

แก้วผนึกรังษี
พรนภดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง( จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๖

ฐิตวี

แก้วพรสรรค์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๗

ฑิฆัมพร

ริ้วธงชัย

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น), Dip. Amer. Board of
Psychiatry and Neurology, Dip. Amer. Board of Child and Adolescent Psychiatry,Cert. of Infant
Psychiatry
พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
DISC de Psychiatrie de I’ enfant et de I’ adolescent ,วท.ม.ระบาดวิทยาคลินิก
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)

๘

ณัชพล

อ่วมประดิษฐ์

อาจารย์

ศศ.บ.(จิตวิทยา) , วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)

๙

ณัฏฐา

สายเสวย

อาจารย์,ร้อยเอก, พญ.

พ.บ. ,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๑๐

ธนยศ

สุมาลย์โรจน์

อาจารย์

วท.บ.(จิตวิทยา) , วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)

๑๑

ธานี

เศรษฐจันทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๑๒

ธีรศักดิ์

สาตรา

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๓

เธียรชัย

งามทิพย์วัฒนา

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๑๔
๑๕

นันทวัช
พนม

สิทธิรักษ์
เกตุมาน

อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),Cert. in Substance Use and Family Study

๑๖

พรจิรา

ปริวัชรากุล

อาจารย์, พญ.

วท.บ.พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์ ),อ.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ), Dip. of Child and
Adolescent Psychiatry
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
๑๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๔ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๗

วรภัทร

รัตอาภา

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๑๘

วัจนินทร์

โรหิตสุข

อาจารย์, ดร.

Ph.D. (Applied Behavioral Studies), MS. (Applied Behavioral Studies)

๑๙

ศิริรัตน์

คุปติวุฒิ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๒๐

ศุภโชค

สิงหกันต์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(จิตเวชศาสตร์) ,Cert. in Family Therapy, Cert. in Old
Age Psychiatry
พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๑

สุชีรา

ภัทรายุตวรรตน์

รองศาสตราจารย์, ดร.

ศศ.บ.(จิตวิทยา)เกียรตินิยมอันดับ ๑, ค.ม.(วิจัยการศึกษา),Cert. in Computer Sciences, Ph.D.(Psychology)

๒๒

สุดสบาย

จุลกทัพพะ

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง( จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๒๓
๒๔

สุทธิพร
สุนันทา

เจณณวาสิน
ฉันทรุจิกพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

๒๕

สุพร

อภินันทเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) , อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

๒๖

สุวิทย์

เจริญศักดิ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๗

อรพรรณ

ทองแตง

ศาสตราจารย์คลินิก, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์),อ.ว.(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

พ.บ., ป ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),Ph.D (Health Services Research),
MPE (Master in Psychiatric Epidemiology)

๑๔ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๕ ภาควิชาจุลชีววิทยา
ลาดับ
ชื่อ
๑ จตุรงค์
๒ จุรี

สกุล
เสวตานนท์
เจียรนัยศิลาวงศ์

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า
อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)

๓

ชาญวิทย์

ตรีพุทธรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., Ph.D.(Microbiology & Immunology)

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

เชิดศักดิ์
ณัฏฐนันท์
นาวิน
ประเสริฐ
พบชัย
พิไลพันธ์
ภัทรชัย
รวงผึ้ง
วรรณี
วิชชุดา
ศุภร
สนทนา
สมพร
สุดา

ธีระบุตร
ปิ่นชัย
ห่อทองคา
เอื้อวรากุล
งามสกุลรุ่งโรจน์
พุธวัฒนะ
กีรติสิน
สุทเธนทร์
กัณฐกมาลากุล
กมลวิทย์
ฟุ้งลัดดา
ศิริตันติกร
ศรีเฟื่องฟุ้ง
ลุยศิรโิ รจนกุล

รองศาสตราจารย์, นพ.
อาจารย์, ดร.
อาจารย์, ดร.
ศาสตราจารย์, ดร. ,นพ.
อาจารย์, นพ.
ศาสตราจารย์, ดร.
รองศาสตราจารย์, ดร., นพ.
ศาสตราจารย์, ดร., พญ.
รองศาสตราจารย์, ดร.
อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., น.สพ.
รองศาสตราจารย์, ดร.
รองศาสตราจารย์, ดร., ภญ.
รองศาสตราจารย์, ดร.

พ.บ., MSc (Microbiology)
Diploma Biologie, Dr.rer.nat.
Ph.D. (Microbiology)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ศ.บ., ศศ.บ., Dr. Med. (Magna cum laude)
พ.บ.
วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), MSc, Ph.D. (Microbiology& Immunology), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วทบ., พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), Ph.D.(Microbiology & Immunology), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology & Immunology)
พ.บ.
สพ.บ., วท.ม.(พยาธิชีววิทยา),ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Dr. rer. nat.(Microbiology)
ภ.บ., วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology)

๑๘

อมรรัตน์

ลีลาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., ภญ.

ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒ ), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology)

๑๙
๒๐
๒๑

อังคณา
อุไรวรรณ
ไอยฤทธิ์

ฉายประเสริฐ
โฆษิตานนท์
ไทยพิสุทธิกุล

รองศาสตราจารย์, ดร.
รองศาสตราจารย์, ดร.
อาจารย์, ดร., นพ.

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญทอง), (พฤกษศาสตร์), วท.ม.(พฤกษศาสตร์), Dr.rer.nat.(Biology)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Medical Science)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), Ph.D. (Genetics)
๑๕ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๖ ภาควิชาชีวเคมี
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) (อินทรีย์เคมี), ปร.ด.(อินทรียเ์ คมี), Ph.D.(Toxicology)

๒

คงธนะ

ตระการสง่า

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

๓

เฉลิมชัย

มิตรพันธ์

อาจารย์, ดร., นพ.

๔

ชยานนท์

พีระพิทยมงคล

อาจารย์, ดร., นพ.

๕

ชัชวาลย์

ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D.(Human Biology),
Postdoctoral Research Fellowship in Antisense oligomer therapy for Spinal
muscular atrophy
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D.(Biochemistry),
Postdoctoral Research Fellowship in Human Genetics
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี),
Ph.D.(Biological Chemistry)

๖

ชินวุธ

วัฒนชีวโนปกรณ์

อาจารย์, นพ.

๗

นีโลบล

เนื่องตัน

ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ , พญ.

๘

เนตรนภิส

ธีระวัลย์ชัย

รองศาสตราจารย์, ดร.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี) (ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
Research Associate in Biological Chemistry
วท.บ.,วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Parasite Biochemistry)

๙

พัชรีย์

เลิศฤทธิ์

ศาสตราจารย์, ดร., พญ.

พ.บ.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Ph.D.(Biochemistry)

๑๐

ภัทรบุตร

มาศรัตน

อาจารย์, ดร., นพ.

๑๑

ภูมิ

สุขธิติพัฒน์

อาจารย์, ดร., นพ.

๑๒

รัชนีกร

กัลล์ประวิทธ์

รองศาสตราจารย์, ดร.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี),
Ph.D.(Nutrition), Postdoctoral Research Fellowship in Iron metabolism
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี),
Ph.D.(Genetic Epidemiology), Postdoctoral Research Fellowship in Statistical
Genetics/Genetic Epidemiology (ลาฝีกอบรมวิจัยระดับ postdoctoral)
Ph.D.(Cell Biology)
๑๖ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๖ ภาควิชาชีวเคมี
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๓

วรพรรณ

ศิริวัฒนอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D.(Biochemistry)

๑๔

วิชิต

สุธรรมารักษ์

อาจารย์, ดร., นพ.

๑๕

อธิป

ลิขิตลิลิต

รองศาสตราจารย์

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี),
Ph.D.(Genetics), Postdoctoral Research Fellowship in Mitochondrial disorders
วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม.(ชีวเคมี), M.Sc.(Biochemistry)

๑๗ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๗ ภาควิชาตจวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กนกวลัย

กุลทนันทน์

ศาสตราจารย์, พญ.

๒

ชนิษฎา

วงษ์ประภารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๓

นฤมล

ศิลปอาชา

อาจารย์, พญ.

พ.บ., วว. (ตจวิทยา)

๔

ปภาพิต

ตู้จินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate Dermatoimmunology (USA)

๕
๖

ปราณี
พรรณแข

เกษมศานติ์
มไหสวริยะ

อาจารย์, พญ.
ศาสตราจารย์, พญ.

๗
๘

เพ็ญวดี
รังสิมา

พัฒนปรีชากุล
วณิชภักดีเดชา

อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๙

รัฐพล

ตวงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๐

ลีนา

จุฬาโรจน์มนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., วว. (ตจวิทยา)
พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
Fellowship Program in Bioethics and Ethics Committee Administration
พ.บ., วว. (ตจวิทยา)
พ.บ., ศ.มบ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ว.มบ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), วท.ม.(การบริหารเทคโนโลยี), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), ว.ว. (ตจวิทยา), Dip. in Dermatology, Institute of Dermatology , Cert. , Fellowship in
Procedural Dermatology, Dip. Amer. Board of Anti – aging Medicine , Cert., Fellowship in Anti –
aging and Regenerative Medicine, Cert., Fellowship in Laser and Cosmetic Surgery,
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (ตจวิทยา), Fellowship in Dermatology The University of California at Los
Angeles (Hair Transplantation, Bioluminescence), Fellowship in Dermatology The University of
Pennsylvania (Hair Disorders, cosmetic Dermatology)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), วว.(ตจวิทยา)

๑๑

วรพงษ์

มนัสเกียรติ

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., อ.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
Clinical Fellow in Cosmetic Laser Dermatology, Clinical Fellow in Laser Dermatology

๑๒

วรัญญา

บุญชัย

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., อ.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in Dermatology Research (Boston),

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ว.ว. (ตจวิทยา), ประกาศนียบัตรความชานาญวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ ,
Certifiate in Dermatological Research, Certificate in Dermatoimmunology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), อ.ว. (ตจวิทยา),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in Photomedicine and Phototherapy (USA.)

๑๘ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๗ ภาควิชาตจวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Master of Medical Science (molecular pathology) (Queensland)

๑๓

ศศิมา

เอี่ยมพันธ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา), Clinical Fellow in Dermatologic Laser and Cosmatic Surgury

๑๔

สุขุม

เจียมตน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

๑๕

สุเพ็ญญา

วโรทัย

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา), สศ.บ.(บริหารสาธารณสุขเน้นการบริหารโรงพยาบาล), ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), M.Sc.
(Epidemiology), Ph.D. (London)
พ.บ., วว. (ตจวิทยา), Dermatopharmalogy, Skin Bioengineering

๑๖

สุมนัส

บุณยะรัตเวช

อาจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๙ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๘ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

ฉลองขวัญ

ตั้งบรรลือกาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

Ph.D. (Toxicology), วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์), วท.บ. (วท.ทั่วไป : เคมี-ชีววิทยา)

๒

ชัชวิน

ระงับภัย

รองศาสตราจารย์, นพ.

๓

ชัยรัตน์

มานะเสถียรกิจ

อาจารย์, ดร., นพ.

วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), วท.ม.(การแพทย์คลินิก),
ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์), ว.ว.(นิติเวชศาสตร์), น.บ., น.ม., น.บ.ท., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
Dr. Med (Forensic Toxicology), ว.ว. (นิติเวชศาสตร์), ป.ชั้นสูง (นิติเวชศาสตร์), พ.บ.

๔

ปภาณุ

สุทธิประสิทธิ์

อาจารย์, นพ.

ว.ว. (นิติเวชศาสตร์), ป.ชั้นสูง (นิติเวชศาสตร์), พ.บ.

๕

พัชราภรณ์

ประมวลพิมพ์

อาจารย์, พญ.

๖

วิสูตร

ฟองศิริไพบูลย์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๗

สุภาวรรณ

เศรษฐบรรจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค), ป.ชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนคิ (พยาธิวิทยา), พ.บ., วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์ )
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., วท.ม. (การแพทย์คลินิก), ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์), ว.ว.(นิติเวชศาสตร์),
น.บ., น.ม., น.บ.ท., บ.ว., FIMS, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร์),ว.ว.(นิติเวชศาสตร์), วท.ม. (การแพทย์คลินิค), น.บ., M.T., อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว)

๑

อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มโนชญ์
สุวรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ

๒

สุนทร

ศรมยุรา

๓

อานาจ

กุลสลานันท์

รองศาสตราจารย์, นพ.
ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., อ.ว.(นิติเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ ,ว.ว.(นิติเวชศาสตร์),
พ.บ., ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(นิติเวชศาสตร์), น.บ., น.บ.ท., บ.ย.ส., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๐ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๙ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กรภัทร

ระลึกฤาเดช

อาจารย์, นพ., พญ.

พ.บ.

๒

โกศล

รุ่งเรืองชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา)., พ.บ.

๓

ณัฐ

มาลัยนวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์),วท.ม.,(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Microbiology)

๔

ดาราวรรณ

วนะชิวนาวิน

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว.(ตจวิทยา), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินกิ )

๕

ประภาทิพย์

เอี่ยมโสภณา

รองศาสตราจารย์, ดร.

๖

พัชรพร

เตชะสินธุ์ธนา

อาจารย์, พญ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ ๒), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), D.A.P&E. (Distinetion),
Ph.D. (Immunology)
พ.บ.

๗

วรรณะ

มหากิตติคุณ

รองศาสตราจารย์

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), D.A.P&E.

๘

สิริจติ

วงศ์กาชัย

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ,วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), D.A.P&E (Distinetion).

๙

สุภัทรา

เตียวเจริญ

รองศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(ชีววิทยา),วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน),พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)

๑๐

สุวิทย์

ลิมาวงษ์ปราณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., น.สพ.

สพ.บ., วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Veterinary Medicine)

๑๑

อัญชลี

ตั้งตรงจิตร

รองศาสตราจารย์, ดร., พญ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), พ.บ., MSPH (Medical Parasitology), Ph.D., อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)

๒๑ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๐ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กาญจนา

อมรพิเชษฐ์กูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒

คณาพร

ปราชญ์นิวัฒน์

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

๓

คมกริช

จ่างแก้ว

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

๔

เจน

มโนนุกุล

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๕

ตุ้มทิพย์

แสงรุจิ

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๖

เตือนใจ

ช่วงสุวนิช

รองศาสตราจารย์, พญ.

๗
๘

ถิรพล
ทวี

บุญญาอรุณเนตร
เลาหพันธ์

อาจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๙

ธวัชชัย

พงศ์พฤฒิพันธ์

อาจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค),
M.S.(Education)
พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๐

ธีริน

ลิ่วลักษณ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๑

นลภรณ์

สุทัศน์ ณ อยุธยา

อาจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้น สูง (พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๒

บุณยฤทธิ์

ชื่นสุชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตชัน้ สูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๓

ปานเทพ

สุทธินนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๔

ปิยะวดี

เล็กศรีสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(เกียรตินิยมอันดัน ๑) ,พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๕

พนิตตา

สิทธินามสุวรรณ

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๖

พรสุข

ชื่นสุชน

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๗

ไพศาล

ปาริชาติกานนท์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยา)

วท.บ.(เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยา
กายวิภาค)
พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒๒ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๐ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๘

ภาวิณี

สุวรรณกูล

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., Dip. Amer. Board of Anatomical & Clinical Pathology, อ.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๑๙

มงคล

อุยประเสริฐกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒๐

มาลี

วรรณิสสร

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒๑

รุจิรา

เรืองจิระอุไร

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒๒

สมมิตร

วงศ์บุญเนตร์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยา)

๒๓

สรนาท

เมืองสมบูรณ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๔

สัญญา

สุขพณิชนันท์

ศาสตราจารย์, นพ.

๒๕

สาเริง

รัตนระพี

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค), Cert. Fellow in
Hematopathology
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒๖

อนัญญา

มนุญากร

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

๒๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๑ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
ลาดับ
ชื่อ
๑ คณิต
๒ จารุดา
๓ ชัยเจริญ

สกุล
ริสุขุมาล
กอบกิจเจริญ
ตันธเนศ

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า
อาจารย์, นพ.
อาจารย์, พญ.
อาจารย์, นพ.

๔

ธนวรรณ

กุมมาลือ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๕
๖
๗

นรวรรธน์
นิลรัตน์
นิศารัตน์

พวงวรินทร์
วรรณศิลป์
โอภาสเกียรติกุล

อาจารย์, ดร., นพ.
รองศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, ดร., พญ.

๘

บุษฎี

ประทุมวินิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๙
๑๐
๑๑

ปรีชญา
พนัสยา
รณชัย

วงษ์กระจ่าง
เธียรธาดากุล
วิริยะทวีกุล

อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๒

วันงาม

กองเกตุใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๓

วิมล

ชินสว่างวัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.

๑๔

สุดารัตน์

ปิโยพีระพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๕

เสถียร

สุขพณิชนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ., ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์)
พ.บ., ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินกิ ), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก),ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก), ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคเลือด)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), วท.ม.(การแพทย์คลินิก),ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด),
Cert. Research Fellow in Oncology
พ.บ., ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยาคลินิก) , Ph.D
พ.บ., ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินกิ ), ว.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.
(พยาธิวิทยาคลินิก), Ph.D.(Medical Science), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก), ป.บัณฑิต(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต), พ.บ., ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), วท.ม.(วิทยาการระบาด
คลินิก) Fellowship in Allergy and Clinical Immunology, M.M.(Management)
วท.บ.,(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(โลหิตวิทยา)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.บัณฑิต(อายุรศาสตร์), ว.ว.(โลหิตวิทยา), Dip. of Imperial College
(Haematology) Ph.D., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก),ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(ตจวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.(โลหิตวิทยา), อ.ว.(พยาธิวิทยา
คลินิก), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
๒๔ | ๗๔

ลาดับ
ชื่อ
๑ กิติพงศ์

สกุล
สุนทราภา

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๒ ภาควิชาเภสัชวิทยา
ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า
คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
อาจารย์, ดร., นพ.
พ.บ., Ph.D. (Pharmacology)

๒

ประวิทย์

อัครเสรีนนท์

รองศาสตราจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๓
๔

พิณพิไล
พินภัทร

จูทะสมพากร
ไตรภัทร

อาจารย์, พญ.
อาจารย์, ดร., พญ.

พ.บ.
พ.บ., Ph.D. (Pharmacology)

๕

เมธา

ใหญ่กว่าวงศ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.

๖

วีรวดี

จันทรนิภาพงศ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

๗
๘
๙

วีรวรรณ
วีระเทพ
สมฤดี

ตั้งบุญจิตร
ฉัตรธนโชติกลุ
ฉัตรสิริเจริญกุล

อาจารย์ พญ.
อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.
พ.บ.
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), Dip. Research and Development of Product

๑๐

สุพรชัย

กองพัฒนากูล

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., Dip. Amer.Board of Clinical Pharmacology, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๑
๑๒
๑๓

สุวิมล
อดิศักดิ์
อุไรวรรณ

นิยมในธรรม
วงศ์ขจรศิลป์
พานิช

อาจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, ดร., นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.

พ.บ., M.Sc. (Clinical Epidemiology and Biostatistics)
พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

รองศาสตราจารย์, ดร., พญ.
รองศาสตราจารย์, ดร., นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), Cert. in Clinical Pharmacology
พ.บ., Dr.Med., F.I.M.S.
พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑
๒
๓

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะฯ
กาญจนา
เกษสอาด
ประเสริฐศักดิ์
ตู้จินดา
ปัญญา
คุณวัฒน์
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๑

กฤษฎี

ประภาสะวัต

รองศาสตราจารย์, นพ.

วทบ.(เกียรตินิยม), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา),ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.(รังสีร่วมรักษาลาตัว)

๒

กอบกุล

เมืองสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๓
๔

กันยารัตน์
กุลธร

โตธนะรุ่งโรจน์
เทพมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
อาจารย์, นพ.

๕

กุลนุช

ชาญชัยรุจิรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๖

เกรียงไกร

เอี่ยมสวัสดิกุล

อาจารย์, นพ.

๗
๙

สุทธิศักดิ์
จักรมีเดช
จันจิรา

สุทธิพงษ์ชัย
เศรษฐนันท์
เพชรสุขศิริ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,นพ.
อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

๑๐

จันทิมา

รองวิริยะพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

๑๑

จิตรลัดดา

วะศินรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
Research Fellowship in Abdominal Imaging, อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชัน้ สูง)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,วท.บ(ระบาดวิทยา), ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา),ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสี
รักษา), Radiation Oncology Fellow, Research Fellow Program in Evidence Based Cancer Care
and Institute Gustave Roussy
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชัน้ สูง), Cert. for
Fellowship Training in Musculoskeletal Imaging
พ.บ.,ว.ว. (รังสีวิทยาทัว่ ไป), ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Pediatric Radiology,
อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชัน้ สูง)
วท.บ.,พ.บ., ว.ว. (รังสีวินิจฉัย), อ.ว.(ภาพรังสีวินิจฉัย), อ.ว.(ประสาทรังสีร่วมรักษา), Dip. In Neuroradiology
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว), Clinical
Fellowship in Adult CNS Radiotherapy and Radiosurgery, Clinical Fellowship in Advanced
Radiation Oncology
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) Cert. in
Fellowship in Pediatric Radiology,
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชัน้ สูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)

๑๒

จิราพร

ศรีประภาภรณ์

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

๘

พ.บ.(เกียรตินิยม), ป.ชัน้ สูง (รังสีวิทยา),ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), Cert. in SPECT and PET Imaging, อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
๒๖ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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จิราพร

เสตกรณุกุล

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)

จุฑาเกียรติ
จุมพฎ

เครือตราชู
คัดนาพร

รองศาสตราจารย์ ,นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ.,พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีรักษาวินิจฉัย)

๑๗

ฉวีวรรณ
ฑิตพงษ์

พัฒนจักร
ส่งแสง

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,นพ.

๑๘

ณสุดา

ด่านชัยวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

วท.บ (พฤกษศาสตร์), วท.ม (ชีวเคมี)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), M.Sc. (Neurovascular disease).
Cert. Fellow in Diagnostic Neuroradiology and Head and Neck Radiology.
Cert. Fellow in Interventional Neuroradiology.
พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ ๒) ป.ชัน้ สูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)

๑๙

ตรงธรรม

ทองดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),Cert. Fellow in Vascular and Interventional Radiology
and Cert. Chest Imaging and Interventional Radiology, อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชัน้ สูง), อ.ว.(รังสีร่วมรักษา)

๒๐

ทนงชัย

สิริอภิสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ ,นพ.

พ.บ.(เกียรตินิยัมอันดับ ๑), ป.ชัน้ สูง(รังสีวิทยา),ป.Medical Radiation Physcics and Radiobiology, ว.ว.
(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๑

ธนพงษ์

ทองประพาฬ

อาจารย์

๒๒

ธัญญลักษณ์

เธียรธัญญกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

วท.บ,(ฟิสิกส์) ,วศ.ม (นิวเคลียร์เทคโนโลยี),ป. (เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้งาน), Cert.
Distance Assisted Training Programme for Nuclear Medicine (ม.จุฬาลงกรณ์ฯ), Cert. Radiation
Protection for Radiation Satety Supervisor (สานักงานพลังงานปรมาณูฯ),ป.การจัดการกากกัมมันตรังสี,
Cert. Regional Training Courses on Radionuclide Treatament of Liver Cancer, Cert. Operation
and maintenance of PET/CT program
พ.บ.,ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

๑๔
๑๕
๑๖

วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย์),Cert. in Physcis in Radiotherapy, Cert. in Advanced
Course in Raiological Technology,Cert. in Radiation Metrology and Dosimetry

๒๗ | ๗๔
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๒๔

นภมน
นันทกานต์

ศรีตงกุล
รองศาสตราจารย์, ภญ.
เอี่ยมวนานนทชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

ภบ. (เกียรตินิยม) ,วท.ม (ชีวเคมี) , IAEA Cert. Nuclear Medicine, IAEA Cert. Radioimmunoassay
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว.(รังสีรักษา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
Cert. of Continuation Medical Education

๒๕

นันทน์

สุนทรพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

๒๖

นิตยา

เล็กตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

๒๗

นิธิดา

ณ สงขลา

อาจารย์ ,พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in
Radiation Oncology.
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง),Cert.
for Fellowship Training in Musculoskeletal Imaging ,
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๘

นิศา

เมืองแมน

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), Cert. Fellowship in Thoraci imaging

๒๙

เบญจาภา

เขียวหวาน

อาจารย์ ,พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

๓๐

ปรียชาต์

ปาจารย์

รองศาสตราจารย์ ,ผศ., พญ.

๓๑

ปิยาภรณ์

อภิสารธนรักษ์

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

๓๒

พงษ์พิชา
พจี

ตู้จินดา
เจาฑะเกษตริน

อาจารย์ ,พญ.
อาจารย์

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(ภาพวินิจฉัยชัน้ สูง),
Cert. Clinical Fellowship in Pediatric Radiology and Pediatric body MRI
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.(รังสี
ร่วมรักษาลาตัว), Cert. Fellowship in Abdominal Imaging,
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว)

๓๓

วท.บ (ฟิสิกส์), วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี),Cert. in Radionuclides in Medicine & Cert. in Ionising
Radiation Protection, IAEA Fellowship in Physics in Nuclear Medicine, Cert. in Radiation
Protection for Radiation Safety Supervisor (สานักงานพลังงานปรมาณุเพื่อสันติ), IAEA Fellowship in
Physics in Radionuclide Therapy,IAEA Fellowship in Dosimetry in Radionuclide Therapy
๒๘ | ๗๔
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๓๔

พรทิพย์

เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

๓๕

พรพิมพ์

ก่อแพร่พงศ์

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

๓๖
๓๗

พัชรินทร์
พิทยภูมิ

ประไพศิลป์
ภัทรนุธาพร

อาจารย์
ศาสตราจารย์ , นพ.

๓๘

พิทยา

ด่านกุลชัย

อาจารย์ ,นพ.

๓๙

พิพัฒน์

เชี่ยววิทย์

รองศาสตราจารย์ ,นพ.

๔๐
๔๑

พิรา
ไพรัช

เนื่องตัน
สายวิรุณพร

อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

๔๒
๔๓

ภาคภูมิ
ภาวนา

ธิราวิทย์
ภูสุวรรณ

อาจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์ ,พญ.

๔๔

มลุลี

ตัณฑวิรุฬห์

รองศาสตราจารย์

๔๕

เยาวลักษณ์

ชาญศิลป์

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วท.บ,(รังสีเทคนิค) วท.ม (ฟิสิกส์การแพทย์),Cert. Quality Assurance of Physcial and Technical
Aspects in Radioltherapy
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์),ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง),
Cert. Fellowship in Abdominal and Breast Imaging
วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(วิทยาศาสตร์รังสี)
วท.บ.,พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์), ว.ว. (รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์), ป.บริหาร
(ม.กรุงเทพฯ)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา),ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) Cert. in Neuroradiology &
Interventional Neuroradiology, Cert. in Interventional Neuroradiology, MSc Interventional
Neuroradiology,
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)
วศบ.(วิศวไฟฟ้า), MSc and Ph.D., Biomedical Engineering
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป)
วท.บ.,พ.บ., ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), IAEA Fellowship on Clinical Nuclear Medicine, IAEA Fellowship
on Clinical Nuclear Medicine, Cert. on Pediatric Nuclear Medicine, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),
อ.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), IAEA Fellowship on Clinical Nuclear Medicine
วท.บ (รังสีเทคนิค), วท.ม (ฟิสิกส์การแพทย์), M.S. (Nuclear Medicine), Cert. Radioisotope Techniques
& Radiation Protection, Cert. External Beam & Intracavitary Dosimetry
วท.บ,พ.บ.,ว.ว.(รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
๒๙ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๓ ภาควิชารังสีวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๔๖

รณิษฐา

ทองดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.

๔๗

รุจพร

ชนะชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

๔๘

ลลิดา

ตันติภูมิอมร

รองศาสตราจารย์

๔๙

วรรณวรางค์

ตีรสมิทธ์

อาจารย์ ,พญ.

๕๐

วลัยลักษณ์

ชัยสูตร

รองศาสตราจารย์, พญ.

๕๑

วัชรินทร์

รัตนมาศ

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

๕๒

วิไลพร

โพธิสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

วุฒิศิริ
ศิริวรรณ
สมชาย
สมภพ

วีรสาร
ปิยพิทยานันต์
ชัยรุ่งเรือง
สูงสถิตานนท์

รองศาสตราจารย์ ,พญ.
อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , นพ.
อาจารย์ , ดร.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(ภาพวินจิ ฉัยชั้นสูง), Cert. Clinical Fellowship in
Body Magnetic Resonance Imaging
วท.บ.(ฟิสิกส์), MSc Biophysics, Ph.D Biophysics, Cert. Nuclear Medicine, Cert. Used of computer
in Nuclear Medicine, Cert. Regional (RCA) Training Workshop on Quality Control of Multi Head
SPECT Systems
วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม (วิทยาศาสตร์รังสี),Cert. Thermoluminescent Dosimetry,Cert. radiation
Dostimetery and Techniques, Cert. Medical Physics in Radiation Oncology International
Scientific, Exchange Program, Cert. Implementing IMRT in Clinical Practice
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว.(ภาพวินจิ ฉัยชั้นสูง)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ป.Medical Radiation Pyhsis and Radiobiology, ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),
Cert. Fellowship in Color Doppler Ultrasound, Fellowship Training in Interventional Radiology,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.(รังสีร่วมรักษาลาตัว)
วท.บ.,พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), Cert. of Radiological Science and Nuclear
Medicaine, อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว), อ.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวินิจฉัย), Honorary Senior Registrac in CT & US, Cert. of Training in
CT (WHO Fellowship program),Cert. of Training in Mammography (SIS),Cert. of Attendance &
Training in MRI (RMH)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา),ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์),ว.ว.(รังสีรักษา), Dip. in Clinical Oncology
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)
พ.บ.,ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ป.(รังสีวิทยา),ป.Medical Radiation Physics and Radiology
วศ.บ.สาขาไฟฟ้า, MSc. Operational Telecommnications, Ph.D. Digital Image Processing
๓๐ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๓ ภาควิชารังสีวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

สมราช
สิทธิพงศ์
สิริอร
สุนันทา
สุพัตรา
สุรัตน์
สุรัสวดี
สุวิมล
โสภา
อภิชญา
อภิญญา
อรสา

ธรรมธรวัฒน์
ศรีสัจจากุล
ตริตระการ
เชี่ยววิทย์
แสงรุจิ
วินิจสร
อัศวรัตน์
วงศ์ลักษณะพิมล
พงศ์พรทรัพย์
คล้ายมนต์
เจริญศักดิ์
ชวาลภาฤทธิ์

อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,นพ.
อาจารย์ ,พญ.
รองศาสตราจารย์ ,พญ.
รองศาสตราจารย์ ,พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ ,พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.
อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,พญ.
รองศาสตราจารย์ ,พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว.(รังสีร่วมรักษาระบบลาตัว)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), Cert. Fellowship in Body Imaging
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ป.ภาพรังสีวนิ ิจฉัยระบบประสาท
พ.บ.,ป. (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) , ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ว.ว. (รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์),MS.c. (Radiation Biology)
วท.บ.(ฟิสิกส์), วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี),Cert. in Radiation Dosimetry
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชัน้ สูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)
วท.บ., พ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),Cert. Fellowship MRI, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
อนุมัติบัตรฯ สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ปริญญาโทวิทยาศาสร์มหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก)

๖๙

อัญชลี

ชูโรจน์

รองศาสตราจารย์ ,พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวทิ ยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ป.Medical Radiation Physics and Radiobiology, MSc
Interventional Neuroradiology, ว.ว.อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ว.ว.อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาท

๓๑ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๔ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

จารุภา

สูงสถิตานนท์

อาจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D. (Biomedical Sciences)

๒

ชนิตรา

ธุวจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ปร.ด. (ชีวเคมี) , พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

๓

ดวงจิต

กนิษฐานนท์

อาจารย์, พญ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (จุลชีววิทยา), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

๔

ธารารัชต์

ธารากุล

ศาสตราจารย์, ดร., พญ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology)

๕

ปัทมา

เอกโพธิ์

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ปร.ด.(จุลชีววิทยา)

๖

ปีติ

ธุวจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

พ.บ., ปร.ด. (ชีวเคมี)

๗

พรนพ

นัยเนตร

อาจารย์, ดร., นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), Ph.D. (Immunology)

๘

ยุทธนา

ศรีนวลประเศริฐ อาจารย์, ดร., นพ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ปร.ด. (จุลชีววิทยา), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

๙

วรวิชญ์

เหลืองเวชการ

อาจารย์, นพ.

๑๐

วิวิทย์

ตันติแพทยางกูร

อาจารย์, ดร., นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Board of Allergy and Immunology
with Added Qualifications in Clinical Laboratory Immunology, อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), Ph.D. (Infectious Diseases)

๑๑

ศันสนีย์

เสนะวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินิก) , อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)

๑๒

สิริฤกษ์

ทรงศิวิไล

ศาสตราจารย์, ดร., นพ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), Ph.D. (Molecular Immunology)

๑๓

สุนีย์

กอรปศรีเศรษฐ์

รองศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ปร.ด.(จุลชีววิทยา)

๓๒ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๕ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กษณา

รักษมณี

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Fellowship in Cardiac Anesthesia, Fellowship in
Paediatric Anesthesia,PG. Dip.Echo
พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Cert. of Anesthesiology, Fellowship in Obstetric
Anesthesia
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), FRCAT

๒

กิตติพงษ์

สุจิรตั นวิมล

อาจารย์, นพ.

๓
๔

ขัตติยา
เข็มชาติ

มโนมยางกูร
หวังทวีทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
อาจารย์, นพ.

๕

คุณหญิงพุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร

ศาสตราจารย์คลินิก, พญ.

๖
๗

จริยา
ชูศรี

เลิศอรรฆยมณี
พิศลยบุตร

ศาสตราจารย์, พญ.
ศาสตราจารย์, พญ.

๘

ฐิติกัญญา

ดวงรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๙

ฐิติมา

ชินะโชติ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๐

ธัชวรรณ

จิระติวานนท์

อาจารย์, พญ.

๑๑

ธารทิพย์

ประณุทนรพาล

ศาสตราจารย์คลินิก, พญ.

๑๒

ธารา

ตริตระการ

ศาสตราจารย์, นพ.

๑๓

นฤนาท

โลมะรัตน์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), Study Visitor in Prehospital Care By
AMPA, Training in Anesthesia, Cert. Pre – Hospital Care, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT, FACA, FICS, Fellowship in
Cardio- Vascular Anesthesiology
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) , FRCAT

๑๔

นันตสรณ์

สิญจน์บณ
ุ ยะกุล

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) ,ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), FRCAT
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (เวช
บาบัดวิกฤต) FRCAT, Cert. Critical Care
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), FRCAT, MPH
พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT, FACA ,FICS, M Sc. (Clinical
Epidemiology), Fellow in Obstetric Anesthesia, Fellow in Pediatric Anesthesia
พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT, Fellowship in Cardiac
Anesthesia,Fellowship in Solid Orgon Transplant Anesthesia, อ.ว. (เวชบาบัดวิกฤต)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ศษ.บ. (บริหารการศึกษา), อ.ว. (เวช
บาบัดวิกฤต),อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT, Cert. Ped. Anaesth, MSc (Clinical Epidemiology)

๓๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๕ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๕

นัยนา

อรุณพฤกษากุล

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๖
๑๗
๑๘

นุชสโรช
บัณฑิต
เบญจรัตน์

เพ็ชญไพศิษฎ์
จินตนาปราโมทย์
หยกอุบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒)(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.ม, ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), FRCAT
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Training in Anaesth
วท.บ.(ชีวเคมี), พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Fellowship in Anesthesia

๑๙

ปฏิภาณ

ตุ่มทอง

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Training in Anaesthsia, อ.ว.(เวชบาบัดวิกฤต)

๒๐
๒๑

ปฐม
ประดิษฐ์

ห์ลีละเมียร
สมประกิจ

อาจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๒
๒๓

ประเสริฐ
ปราณี

สวัสดิ์วภิ าชัย
รัชตามุขยนันต์

อาจารย์, นพ.
อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา) ,ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสัญญี
วิทยา), FRCAT, DA, FRCA, MSc (Clinical Epidemiology), Ex MBA
พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) ,ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT

๒๔
๒๕
๒๖

ปราโมทย์
ปรีชา
พงศ์ธารา

เอื้อโสภณ
สุนทรานันท์
วิจิตเวชไพศาล

อาจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์, นพ.
ศาสตราจารย์, ดร., นพ.

๒๗

พงศ์ภารดี

เจาฑะเกษตริน

รองศาสตราจารย์, พญ.

๒๘
๒๙

พัชรียา
เพ็ญแข

นิวัฒน์ภูมินทร์
เกตุมาน

อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๓๐
๓๑
๓๒

ภาวิณี
ภูมิ์
ภูริพงศ์

ปางทิพย์อาไพ
ตริตระการ
ทรงอาจ

อาจารย์, พญ.
อาจารย์,นพ.
อาจารย์,นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT , อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT.
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑิต),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), FRCAT,Fellowship in Anesthesiology,รป.บ.(บริหารรัฐกิจ),รป.ม.(บริหารรัฐกิจ)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Fellowship in Clinical Pain
Management, Fellowship in Multidisciplinary Pain Management
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Research Fellow in Pain
Management
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT , อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
๓๔ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๕ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๓๓

มานี

รักษาเกียรติศักดิ์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

มิ่งขวัญ
ยศ
ยุทธนา
วรการ

วงษ์ยิ่งสิน
ทับเป็นไทย
อุดมพร
จิรานันตรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓๘

วรรณา

ศรีโรจนกุล

รองศาสตราจารย์, พญ.

๓๙

วลัยพร

พันธ์กล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๔๐

วิมลลักษณ์

สนั่นศิลป์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๑

ศิริพร

ปิติมานะอารี

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๒

ศิริลักษณ์

สุขสมปอง

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๓

สมเกียรติ

อรุณพฤกษากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๔๔

สมชาย

อมรโยธิน

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔๕

สมศักดิ์

๔๖

สหัสา

หมั่นดี

อาจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Training in Anaesthesia
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Clinical Fellow in Pediatric Anesthesia

๔๗

สายพิณ

เมืองแมน

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),FRCAT Fellowship in Anesthesia

อารีวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(เวชบาบัดวิกฤต),
FRCAT, FRCA,อ.ว.(อนุสาขาวิสญ
ั ญีผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Training in Anaesthesia
พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Fellowship in Trauma Anesthesia,Cert. for Sport
Medicine
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Cert. Anesth,
Training in Pain and Neuro Anesthesia
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒)(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),
FRCAT, Cert. Pain Training
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ. (เกียรติ นิยมอันดับ๒),ป.ชั้นสูง วิสัญญีวิทยา, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Training in
Anaesthesia, MSc (Clinical Epidemiology), Anesthesia Training,Critical Care Traing,อ.ว.(เวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(วิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก), FRCAT,Cert. Ped. Anaesth, Cert. Cardiac Anaesth, MSc (Clinical Epidemiology)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT

๓๕ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๕ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า
ศาสตราจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๔๘

สุณรี ัตน์

คงเสรีพงศ์

๔๙

สุมิตรา

เชาวนโยธิน

ศาสตราจารย์คลินิก, พญ.

๕๐

สุวรรณี

สุรเศรณีวงศ์

ศาสตราจารย์, พญ.

๕๑
๕๒

สุวิทย์
สุวิมล

สุนทรินคะ
ต่างวิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.
อาจารย์, พญ.

๕๓

เสาวภาคย์

ลาภมหาไพศาล

อาจารย์, พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Dip. of
Amer Board of Anesthesiology, Cert. CVT Anesth,Cert. Critical Care, Cert. Research in Cardiovascular
Anesthesia, Cert. Ped. Anesthesia , MSc (Clinical Epidemiology)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) FRCAT,อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
,Fellowship in Anesthesia
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑) (วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) FRCAT, MSc (Clinical Epidemiology), Cert.. Ped. Anesthesia,
Cert. Cardiovascular Anesthesia
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, ว.ว.(วิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT,Clinical Fellowship in Neuroanesthesia and Regional
Anesthesia
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT

๕๔

เสาวภาคย์

จาปาทอง

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Fellowship in Pediatric Anesthesia

๕๕

อรวรรณ

พงศ์รวีวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, FRCA

๕๖

อริศรา

เอี่ยมอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๕๗

อรุโณทัย

ศิริอัศวกุล

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT
พ.บ.,ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), FRCAT

๕๘

อังกาบ

ปราการรัตน์

ศาสตราจารย์, พญ.

๕๙
๖๐

อังคณา
อุบลรัตน์

เหลืองนทีเทพ
สันตวัตร

รองศาสตราจารย์,พญ.
รองศาสตราจารย์,พญ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),Cert. Cardiovascular Anesthesia,
อ.ว.(วิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก), FRCAT
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) FRCAT,DA, MRCA
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),ว.ว.(วิสัญญีวิทยา), วท.ม.(ระบาดวิทยาคลินิก),
FRCAT,MBA,MA (Public Affairs).
๓๖ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๖ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กุลวรา

อนุรักษ์ภราดร

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก), อ.ว.(โลหิตวิทยา), อ.ว.(โลหิตวิทยา)

๒

เจนจิรา

กิตติวรภัทร

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก), อ.ว.(โลหิตวิทยา), อ.ว.(โลหิตวิทยา)

๓

ปาริชาติ

เพิ่มพิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๔

วิโรจน์

จงกลวัฒนา

อาจารย์, นพ.

๕

ศศิจิต

เวชแพศย์

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด),อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว.(โลหิตวิทยา),
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก), Dr. Med., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๖

ศศิธร

เพชรจันทร

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., อ.ว.(โลหิตวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ ครอบครัว) , อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก)

๗

สมศรี

รัตนวิจิตราศิลป์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., MSc.(Epideminology), ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๓๗ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๗ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

ไชยรัตน์

เพิ่มพิกุล

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ๑), ป.ชั้นสูง, ว.ว.(อายรุศาสตร์ทั่วไป), อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจ), อ.ว.(เวชบาบัดวิกต), อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป)

๒

ณัฐกานต์

ประพฤติกิจ

อาจารย์, พญ.

๓

ทิพา

ชาคร

อาจารย์, พญ.

๔

ศรัทธา

ริยาพันธ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ประสาทวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), วท.ม.(กายวิภาค
ศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

๕

อภิชญา

มั่นสมบูรณ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

๖

อุษาพรรณ

สุรเบญจวงศ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

๓๘ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๘ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๑

กมล

อุดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒

ณรงค์ภณ

ทุมวิภาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓

ถนอมศักดิ์

อเนกธนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๔
๕
๖

ถิรจิต
ธัญจิรา
ธีระ

บุญแสน
จิรนันทกาญจน์
กลลดาเรืองไกร

อาจารย์, พญ.
อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๗

ประเสริฐ

อัสสันตชัย

ศาสตราจารย์, นพ.

๘

มยุรี

หอมสนิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.

๙
๑๐

วิชัย
วิชัย

ฉัตรธนวารี
เตชะสาธิต

อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๑

วินัย

รัตนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๒

วีรศักดิ์

เมืองไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),
MSc (Health Research Methodology), Cardiovascula Epidemiology, Preventive and Clinical
Cardiology, Clinical Epidemiology
พ.บ.,ว.ว.(อายุรศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบาบัด
วิกฤตทางเดินหายใจ)
พ.บ.,ว.ว.(อายุรศาสตร์),น.บ.,อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน
คลินิก) Dip. Amer. Board of Internal Medicine, Sub-Specialty Board of Infectious Disease
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ปร.ด.(ชีวเคมี)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), วว. (อายุรศาสตร์)
พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์),Cert.
Fellowship in Clinical Toxicology & Pharmacology
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),FRCP, MRCP,ว.ว.อายุรศาสตร์, อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ว.ว.(อายุรศาสตร์),ว.ว.(ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม),MPH,Ph.D.(Clinical Epidemiology)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(อายุรศาสตร์)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(อายุรศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว),MPH, Cert. Clinical Fellowship of Infectious Disease
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(อายุรศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
MPH, Cert. Clinical Fellowship of Infectious Disease
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ว.ว.(อายุรศาสตร์),ว.ว.(ประสาทวิทยา) M.Phill, Certificate in Statistics in
Health Care Research, Diploma in Geriatric Medicine
๓๙ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๘ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๓

ศุภกาพันธุ์

รัตนมณีฉัตร

อาจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒) , ว.ว.(อายุรศาสตร์),ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรค
ระบบการหายใจ) M.P.H.(Occ.Med.)

๑๔

ศุภชัย

รัตนมณีฉัตร

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ,ส.ม., อ.ว.(อาชีวเวชศาสตร์คลินิก), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว) MSc(Occupational Medicine)

๑๕

สมบูรณ์

อินทลาภาพร

อาจารย์, นพ.

๑๖

สัมมน

โฉมฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๗

สุรพล

สุวรรณกูล

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(อายุรศาสตร์),ว.ว.(โรคข้อและรูมาติสซั่ม),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ว.ว.(อายุรศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์) MPH
(Environmental Health Science),Cert. Fellowship in Medical Toxicology & Clinical
Pharmacology, Cert. Fellowship in Occupational & Environmental Medicine
พ.บ., ส.ม., FACP, Dip. Amer. Board of Internal Medicine, Sub-Specialty Board of Infectious
Diseases, อ.ว.(อายุรศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก), อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)

๔๐ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๙ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑
๒
๓

กมลทิพย์

หาญผดุงกิจ

รองศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ.(การแพทย์), พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ป.(ฝังเข็ม),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

กิ่งแก้ว
กุลภา

ปาจรีย์
ศรีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์, พญ.
อาจารย์, พญ.

๔

ฉกาจ

ผ่องอักษร

อาจารย์, ดร., นพ.

ชนินทร์

ลีวานันท์

อาจารย์, นพ.

ธนิษฐา
ธีรดา

ธนาเกียรติภิญโญ
พลอยเพชร

อาจารย์, พญ.
อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),วท.ม.(วิทยาการวิจัย)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),อ.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Cert. Electrodiagnostic Medicine, Cert. Pedorthics,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(สัตววิทยา),พ.บ.,ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู), MSc (Kincsiology),Cert. Fellowship
Sports Rehab. Ph.D. (Exercise Physiology),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ป.การฝังเข็ม
พ.บ., ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ป.(ฝังเข็ม), ป.นวดแผนโบราณ วัดพระเชตุพน, อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

นวพร

ชัชวาลพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

ประดิษฐ์
ปิยะภัทร

ประทีปวณิช
เดชพระธรรม

รองศาสตราจารย์ นพ.
รองศาสตราจารย์ พญ.

๑๒

ผกามาส
วิลาวัณย์

ตันวิจิตร
ถิรภัทรพงศ์

อาจารย์ พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.

พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒),ป.บัณฑิต(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert.
Pedorthics
พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. Pain Management
พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ ฟื้นฟู), ป.(ฝังเข็ม),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert.
Neurorehabilitation & Geriatric Rehabilitation
พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พ.บ.,ป ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

๑๓

วิไล

คุปต์นิรัตศิ ัยกุล

รองศาสตราจารย์ พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),Cert.Geriatric Rehabilitation, วท.ม.(วิทยาการวิจัย)

วิษณุ

กัมทรทิพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.

ศรีนวล

ชวศิริ

รองศาสตราจารย์ พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Cert. Neuro Rehab, ป.(ฝังเข็ม), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),Cert. Pediatric
Rehabilitation, Cert. Electrodiagnosis

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๔
๑๕

๔๑ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๑๙ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๖

ศรีวิมล

มโนเชี่ยวพินิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

วท.บ.(กายภาพบาบัด),ศศ.ม.(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย),Ph.D.(Communication Disorders)

๑๗

สันติ

อัศวพลังชัย

อาจารย์ นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ป.(ฝังเข็ม), CPO

๑๘

อนุวัฒน์

ดวงประทีป

อาจารย์ นพ.

วท.บ., พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

๔๒ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล
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๑
๒
๓
๔
๕

กฤษณ์

แก้วโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

กิตติพงษ์

พินธุโสภณ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)

เกรียงไกร

ตันติวงศ์โกสีย์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

เกียรติศักดิ์

หงษ์คู

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 2)

คามิน

ชินศักดิ์ชัย

อาจารย์, นพ.

๖

จงดี

อาวเจนพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

จตุพร

ศิริกุล

อาจารย์ นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์) , วว.ศัลยศาสตร์,วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด) อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),Fellowship
Research
พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), วว.เวชบาบัดวิกฤต

จักรรินทร์

บรรจงกิจ

นาวาตรี นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)

จิรวัฒน์

สว่างศรี

อาจารย์ นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว(ศัลยศาสตร์ทั่วไป) , อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

เฉนียน

เรืองเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป), MSc in Surgical Science, ฝึกอบรม Liver Transplantation

ชุติวิชัย

โตวิกกัย

อาจารย์ นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

ชุมพร

พงษ์นุ่มกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),นิติศาสตร์บัณฑิต

ชุมพล

ว่องวานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป),Cert. in Vascular Surgery

ชัยณรงค์

พลานุสิตเทพา

อาจารย์ นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

เชิดศักดิ์

ไอรมณีรตั น์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ ๑) เหรียญทอง ,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) , MHPE , Ph.D.

ไชยยงค์

นวลยง

รองศาสตราจารย์ นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)

ณรงค์

เลิศอรรฆยมณี

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), Fellow of Royal College of Surgeons, อ.ว.(ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก), M.P.H.(Health Policy and Administration) (อาจารย์พิเศษ โดยไม่รับค่าตอบแทน)
๔๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

๑๘ ณัฐณิชา
๑๙ ณัฐวุฒิ
๒๐ ดรินทร์

สุขสมานพันธ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์) (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

เสริมสาธนสวัสดิ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

โล่หส์ ิริวัฒน์

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

ถาวร

ทรัพย์ทวีสิน

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.
(ศัลยศาสตร์มะเร็ง)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

ทวีศักดิ์

เอื้อบุญญาวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST

ธรรมวัฒน์

ปรคนธรรพ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

ธวัชชัย

อัครวิพุธ

รองศาสตราจารย์, นพ.

ทวีมั่นคงทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Clinical Fellow – Advanced Surgical Endoscopy , Doctor of
Medicine (Dr.Med.)Endoscopic Mucosal Resection
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา),Dr. Med., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

นิมมานวุฒิพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕ ธวัชชัย
๒๖ ธัญเดช
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ธารา

วงศ์วิริยางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Prices Fellow
Surgical Research
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)

ธีรพล

วิทธิเวช

อาจารย์, นพ.

พ.บ, ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์),FRCST,Fellowship of Neurosurgery

ธีรวิทย์

พันธุ์ชัยเพชร

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก), FRCST

ธีระพล

อมรเวชสุกิจ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

นิรมล

ตันเต็มทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์) ป.บัณฑิตทาง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

บรรเจิด

ประดิษฐ์สุขถาวร

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

บรรณสิทธิ์

ไชยประสิทธิ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

บรรพต

สิทธินามสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., (ประสาทศัลยศาสตร์) (ศึกษาต่อต่างประเทศ)
๔๔ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๓๕ ปรมาภรณ์
๓๖ ประจักษ์

ปราสาททองโอสถ

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), MSc (Surgical Science), Dip. Fellowship FRCS (อาจารย์พิเศษ)

ศรีรพีพัฒน์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๓๗ ประดิษฐ์
๓๘ ประมุข

รัชตามุขยนันต์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์),FRCST , Dip. Japanese Board Neurosurgery,Cert. of
Clinical Fellowship in Cerebrovascular Surgery and Functional Neurosurgery
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) (ศึกษาต่อต่างประเทศ)

มุทิรางกูร

ศาสตราจารย์, นพ.

๓๙ ประวัฒน์
๔๐ ประเวชย์
๔๑ ประสิทธิ์

โฆสิตะมงคล

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว. (ศัลยศาสตร์), FRCS,ศัลยกรรมหลอดเลือด, การฝึกอบรมการผ่าตัดเปลี่ยน
ไต, ตับ
พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

มหาวิทิตวงศ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) (ศึกษาต่อต่างประเทศ)

วัฒนาภา

ศาสตราจารย์, นพ.

๔๒ ปรัญญา
๔๓ ปรีชา

สากิยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์การแพทย์) พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), Ph.D.,
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., Dip. Amer. Board Surgery,Dip. Amer. Board Thoracic Surgery,ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

ศิริทองถาวร

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

ปฤณัต

อิทธิเมธินทร์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรตินยิ ม, ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Cert. Trauma Fellow FRCST, FICS, FACS, Cert. Trauma
Fellow , Cert. AO/ASIF Maxillofacial Course, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST

ปิยะสกล

สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), FRCST

ปุณณฤกษ์

ทองเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

พงษ์เทพ

พิศาลธุรกิจ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม), (Endocine Surgery Research Fellowship)

พรชัย

โอเจริญรัตน์

ศาสตราจารย์, ดร., นพ.

เมืองแมน

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), MSc(Lond), Ph.D. (Head and Neck Oncology) Amer. Cancer Science
Fellow
พ.บ.,ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์อุบัตเิ หตุ), Cert. Fellow in Burn National Institute
of Health (NIH) Trauma Fellow

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

๔๙ พรพรหม

๔๕ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล
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๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

พันธุ์ศักดิ์

ลักษณบุญส่ง

รองศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ,พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก),FRCST, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

พิชัย

ศุจิจันทรรัตน์

ศาสตราจารย์คลินิก , นพ.

วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโร),Cert. of Institute of Urology

พีรศักดิ์

ฉอตระการกิจ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง),

ภควัฒน์

ระมาตร์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)

มงคล

เลาหเพ็ญแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

มงคล

บุญศรีพิทยานนท์

อาจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์), FRCST,อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์)

มนตรี

ลักษณ์สุวงศ์

อาจารย์

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), Neuro – Oncology , FRCST (อาจารย์พิเศษ)

มนตรี

กิจมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

มนวัฒน์

เงินฉ่า

อาจารย์, นพ.

๕๙ ยงยุทธ
๖๐ รวิศ

ศิริวัฒนอักษร

อาจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์) , MSc in Public Health (ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), MSc, Ph.D., Dip. in Gastrointestinal Surgery

เรืองตระกูล

รองศาสตราจารย์, นพ.

๖๑ เรวัต
๖๒ เลิศพงศ์
๖๓ วรมินทร์

ชุณหสุวรรณกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์), Dip. Pediatric Surgery, อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สมจริต

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

เหรียญสุวรรณ

อาจารย์, นพ.

๖๔ วรวงศ์
๖๕ วราภรณ์

ศลิษฎ์อรรถกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป) ,Colorectal Surgery Research Fellowship,Cert. of Training in
Colorectal Cancer Surgery
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

อิ่มฤทัยเจริญโชค

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
๔๖ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วรุตม์

โล่หส์ ิริวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก)

วรบุตร

ทวีรุจจนะ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

วันชัย

วงศ์กรรัตน์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

วิทูร

ชินสว่างวัฒนกุล

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป),MSc ,Ph.D.,อ.ว.(ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทรวงหนัก) ,

วิรุณ

บุญนุช

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๗๑ วิษณุ
๗๒ ศรัณย์
๗๓ ศรีประสิทธิ์

โล่หส์ ิริวัฒน์

อาจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), อ.ว.(ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก),
Cert. in Traumatic Surgery, Dip. in Clinical Oncology,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง) (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

นันทอารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), Ph.D., Dip. Japanese Board of Neurosurgery

บุญวิสุทธิ์

ศาสตราจารย์, นพ.

ศิรส

จิตประไพ

อาจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง), Cert. in Maxillo
Facial Surgery
พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) (ศึกษาต่อต่างประเทศ)

ศิริชัย

กาเนิดนักตะ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)

ศิริลักษณ์

ประภาศรีวรกุล

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

ศุภกร

โรจนนินทร์

ศาสตราจารย์, นพ.

๗๘ สมชัย

ลิ้มศรีจาเริญ

อาจารย์, นพ.

๗๙ สมชาย

ศรียศชาติ

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๘๐ สมพล

ฤกษ์สมถวิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), Cert. of Observer Ship in Head &
Neck Surgical Oncology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.,(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) เหรียญทอง,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Dip. Amer. of Board of Surgery,
Cert. of Fellowship Training in Multi - Organ Transplantation.
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก), Cert. Cardiac Surgery,
FRCST
พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) ,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

๔๗ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

สรนิต

ศิลธรรม

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สรวุฒิ

ชูอ่องสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)Health Administration

สิทธิโชค

ทวีประดิษฐ์ผล

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), และวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

สิทธิพร

ศรีนวลนัด

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา),MSc, FRCS, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สืบวงศ์

จุฑาภิสิทธิ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

สุชาย

สุนทราภา

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)

สุธีคณิต

หัถพรสวรรค์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)

สุนัย

สีวันแสงทอง

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สุปรีชา

อัสวกาญจน์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

สุภาพร

โอภาสานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

หลักชัย

พลวิจิตร

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์)

อดุลย์

รัตนวิจิตราศิลป์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๙๓ อนุพันธ์

ตันติวงศ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

ศ.บ.,พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Clinical Fellow in Breast Surgery,
Dip. in Clinical Oncology
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๙๔ อภิรักษ์
๙๕ อัคคพงษ์

ช่วงสุวนิช

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

พ.บ., วท.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง),อ.ว.(เวชศาสตร์

นิติสิงห์

อาจารย์, นพ.

๙๖ อัครพล
๙๗ อัฐพร

มุ่งนิรันดร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์),FRCST , Cert. of Clinical Fellowship in Neurotrauma and
Spinal Surgery
พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์), Dr.Med

ตระการสง่า

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๔๘ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๙๘ อัษฎา

เมธเศรษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

๙๙ เอกวุฒิ
๑๐๐ อินธิรา
๑๐๑ เอกรินทร์

จันแก้ว

อาจารย์, นพ.

M.D., Ph.D. Dip. Japanese Board of General Surgery, Dip. Sub - Board of General Gastrointestinal,
Surgery Cert. in Gastrointestinal Endoscopy Surgery.
พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST

ขัมภลิขิต

อาจารย์, พญ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST

โชติกวาณิชย์

อาจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)

๔๙ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๑ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

กมลพร

แก้วพรสวรรค์

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) , FICS, FIMS, FRCST,M.B.A. , MSc., Dis (Pastille)

๒

ก้องเขต

เหรียญสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ,Cert. of Fellowship in Orthopedic Trauma and
Admit Reconstructive Surgery, Cert. of Fellowship in Orthopaedic Trauma, อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว , FIMS

๓

กีรติ

เจริญชลวานิช

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FIMS, Fellowship Adult Reconstructive Surgery,
Fellowship AO Hip and Knee, Berne Switserland อนุมัตรบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

๔

จตุพร

โชติกวณิชย์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), FIMS, Cert. in Pediatric
Orthopaedic Fellowship, Research Spine Fellowship, Cert. Surgioal Spine Fellowship

๕

จันทนรัศม์

จันทนยิ่งยง

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๖

ชนินทร์

ล่าซา

อาจารย์, นพ.

๗

ชลเวช

ชวศิริ

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), วท.ม., Cert. of Research Fellowship in Sports
Medicine
พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Spine Surgery Fellowship

๘

ดิเรก

ตันติเกตุ

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๙

ต่อพล

วัฒนา

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๑๐

ทศศาสตร์

หาญรุ่งโรจน์

ศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.,พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), BSc., MD Adult Reconstructive
Surgery Dr.Med(Magna cum laude), Arzt. fuer Orthopaedie

๑๑

ธเนศ

วรรธนอภิสิทธิ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๑๒

ธีรวัฒน์

กุลทนันทน์

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FIMS, FICS, FRCS,
Cert. in Orthopedics Sports Medicine

๑๓

ธีรวุฒิ

ธรรมวิบลู ย์ศรี

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์) , ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
๕๐ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๑ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๔

บรรจง

มไหสวริยะ

ศาสตราจารย์, นพ.

วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FICST Trauma

๑๕

บวรรัฐ

วนดุรงค์วรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๑๖

บวรฤทธิ์

จักรไพวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๗

ประสิทธิ์

ลักษณสมบูรณ์

อาจารย์, นพ.

วท.บ., พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Master of Exercise and Sports Sciences ,
Graduate Dip. of Basic Science in Surgery , Dip. of Thai Board of Orthopaedics, Ph.D in Medicine

๑๘

ปัญญา

ลักษณะพฤกษา

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๑๙

พัชรพล

อุดมเกียรติ

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Fellowship Adult Reconstructive Surgery,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๐

พิสิฏฐ์

เลิศวานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๒๑

พีระจิตร

เอี่ยมโสภณา

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๒๒

ภานุพันธ์

ทรงเจริญ

ศาสตราจารย์, นพ.

๒๓
๒๔

มนต์ชัย
ระพินทร์

เรืองชัยนิคม
พิมลศานติ์

อาจารย์, นพ.
อาจารย์, นพ.

๒๕

ระพีพัฒน์

นาคบุญนา

อาจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FICS, FRCS, FIMS,
Cert. in Orthopaedics Surgery, Hand and Microvascular Surgery
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) , อว.เวชศาสตร์ครอบครัว , FIMS , Cert. of Fellowship in
Orthopedics Trauma, Cert. of Fellowship in Orthopaedics Surgery (Orthopaedics Oncology And
Reconstraction), Cert. of Fellowship in Musculovkeletal Oncology and Admit Reconstraction
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๒๖

รุ่งศักดิ์

ลิ่มทองแท่ง

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๒๗

ลิขิต

รักษ์พลเมือง

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๒๘

วัฒนชัย

โรจน์วณิชย์

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), D.MSc., FRCST, FICS, FIMS

๒๙

วิทเชษฐ

พิชัยศักดิ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FICS
๕๑ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๑ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๓๐

วิศิษฎ์

วามวาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓๑

วีระศักดิ์

สุทธิพรพลางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Special Spine Fellow in Orthopedic Surgery Visiting Fellow in
Reconstrucive Spine Surgery
พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๓๒

ศิริชัย

วิลาศรัศมี

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๓๓

สายชล

ว่องตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Cert. of in Hand and Microsurgery

๓๔

สารเนตร์

ไวคกุล

ศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FIMS, FRCST

๓๕

สุรินทร์

ธนพิพัฒนศิริ

รองศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๓๖

อนันต์พัฒน์

อิ่มพูลทรัพย์

รองศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), M.BA., MSc (Clinical
Epidemiology), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๓๗

อภิชาติ

อัศวมงคลกุล

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FIMS, Orthopedic Fellow in Oncology

๓๘

อารีศักดิ์

โชติวิจิตร

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Fellowship in Total Joint Arthroplasty Cert. Amer.
Board of Orthopedic Surgery, Clinical Fellowship in Advanced Spine Surgery

๓๙

อาศิส

อนุนะนันทน์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๔๐

เอกวิทย์

เกยุราพันธ์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

๕๒ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๒ ภาควิชาสรีรวิทยา
ลาดับ
ชื่อ
๑ กนกวรรณ
๒ ฉันทชา
๓ ชัยเลิศ

สกุล
ติลกสกุลชัย
สิทธิจรูญ
พิชิตพรชัย

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า
รองศาสตราจารย์, ดร., ภญ.
อาจารย์, ดร., พญ.
รองศาสตราจารย์, ดร., นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ภ.บ., Ph.D. (Neurophysiology)
พ.บ., Ph.D. (Physiology)
พ.บ., Ph.D. (Medicine), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นราวุฒิ
บดินทร์
ปณภัฏ
ยอดยิ่ง
เรวิกา
ลือชา
วัฒนา
สมพล

ภาคาพรต
ทรัพย์สมบูรณ์
เอื้อวิทยา
แดงประไพ
ไชยโกมินทร์
บุญทวีกุล
วัฒนาภา
เทพชุม

อาจารย์, ดร., นพ.
อาจารย์, ดร., นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.
อาจารย์, ดร., นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.
อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ.
อาจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., Ph.D. (Neuroscience)
พ.บ., M.Sc., Ph.D. (Information Science)
พ.บ., วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
พ.บ., Ph.D. (Physiological Sciences)
พ.บ., Ph.D. (Medicine)
พ.บ., M.Sc. (Physiology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., Ph.D. (Physiology)
พ.บ., Ph.D. (Biomedical Sciences)

๑๒

สรชัย

ศรีสุมะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., Ph.D. (Environmental Health Sciences & Physiology)

๑๓

สันติพงศ์

ชัชวาลวานิช

อาจารย์, ดร., นพ.

พ.บ., Ph.D. (Physiology and Biophysics)

๑๔

สุพรพิมพ์

เจียสกุล

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๕
๑๖

สุพัตรา
สุวัฒณี

โล่หส์ ิริวัฒน์
คุปติวุฒิ

รองศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, ดร., พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), M.Sc. (Preclinical Science & Education), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., M.Sc. (Mol Biol & Biophysilogy), Ph.D. (Medicine), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๕๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๓ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๑
๒

กติกา
กรกฎ

นวพันธุ์
ศิริมัย

อาจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๓

กิติรัตน์

เตชะไตรศักดิ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔

กุศล

รัศมีเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๕
๖

เจนจิต
ชยวัฒน์

ฉายะจินดา
ผาติหัตถกร

อาจารย์, พญ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๗
๘

ชัยยศ
ชัยรัตน์

ธีรผกาวงศ์
ลีลาพัฒนดิษฐ์

รองศาสตราจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๙

ชาญชัย

วันทนาศิริ

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๑๐
๑๑
๑๒

ชานนท์
ณัฐฐิณี
ดิฐกานต์

เนื่องตัน
ศรีสันติโรจน์
บริบูรณ์หิรญ
ั สาร

อาจารย์, นพ.
อาจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๓

ตรีภพ

เลิศบรรณพงษ์

อาจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินยิ ม), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Certicate in Laparoscopic Surgery in
Gynecology, ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), เกียรติบตั รสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(เวช
ศาสตร์การเจริญพันธุ์), Philosophy of Doctor
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in
Perinatal Medicine
พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์),
Certificate in Matrenal-Fetal Medicine, Certificate in Perinatal Epidemiology
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(มะเร็งนรีเวช)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
พ.บ., ป.บัณฑิต (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), MPH, Ph.D. (Clinical Epidemiology)
พ.บ.,ป.บัณฑิต (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

๕๔ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๓ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๑๔

ตวงสิทธิ์

วัฒกนารา

รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๕

ธันยารัตน์

วงศ์วนานุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๖
๑๗

นิศารัตน์
บุญเลิศ

พิทักษ์วัชระ
วิริยะภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
อาจารย์, นพ.

๑๘

บูรยา

พัฒนจินดากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๙

ประภัทร

วานิชพงษ์พันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒๐

ประสงค์

ตันมหาสมุทร

รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๑

ประเสริฐ

ศันสนีย์วิทยกุล

รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๒

ปรัฐ

ปรีชาพานิช

อาจารย์, นพ.

๒๓

ปวิตร

สุจริตพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒๔

ปัทมา

เชาว์โพธิ์ทอง

อาจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑ เหรียญเงิน), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), Certificate in Maternal Fetal Medicine & Perinatal Genetics
พ.บ., ป.ชั้นสูง, ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 1), ป.ชั้นสูง, ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Certificate in Ultrasound
พ.บ., ป.ชั้นสูง, ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(มะเร็งนรีเวช), Certificate for Clinical
Fellowship in Gynecologic Oncology, Certificate for Research Fellowship in Gynecologic Oncology
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellows in
perinatal Ultrasound
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Clinical
researcher in Maternal Fetal Medicine
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ ๑ ), ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Cert. Fellowship in
Reproductive Endocrinology, ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), Cert. in Maternal Fetal Medicine
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Certificate fellow in gynecologic
reproductive endocrinology and infertility, Certificate fellow in pelvic organ prolapse
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,
Cert. clinical fellowship in Gynecologic endoscopy
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(มะเร็งนรีเวช), Certificate of
attendance form National Cancer Center Hospital and Kitasato University Hospital

๕๕ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๓ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๒๕

พงษ์ศกั ดิ์

ชัยศิลป์วัฒนา

ศาสตราจารย์, นพ.

๒๖

พรพิมล

เรืองวุฒิเลิศ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๒๗

พฤหัส

จันทร์ประภาพ

รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๘

พัทยา

เฮงรัศมี

อาจารย์, พญ.

๒๙

พิชัย

ลีระศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓๐

พิทักษ์

เลาห์เกริกเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓๑

พีรพงศ์

อินทศร

รองศาสตราจารย์, นพ.

๓๒
๓๓
๓๔

ภัทรวรรณ
ภัทรวลัย
มงคล

หลิ่มศิริ
ตลึงจิตร
เบญจาภิบาล

อาจารย์, พญ.
อาจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๓๕

มณี

รัตนไชยานนท์

ศาสตราจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), Fellowship in Infections Diseases in OBGYN, Fellowship in Endoscopic Surgery, Fellow
international College of Surgeon, Fellowship in blood transmitted disease Cert. in Acupuncture in TCM.
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ1), ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),), อ.ว.(เวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Ph.D. (Obstetrics and Gynecology)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์),
MSc (Prenatal Genetic and Fetal Medicine)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.บัณฑิต(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Clinical
fellowship in Gynaecologic Endosurgery & Urogynaecology
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in
Urogynaecology Gynecology
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(มะเร็งนรี
เวชวิทยา), Cert. in Gynecologic Oncology
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 1), ป.บัณฑิต(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(มะเร็งนรีเวช
วิทยา) , อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Postdoctoral Fellow in the Section of Gynecologic Medical Oncology
พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ๑ เหรียญทอง), ป.ชั้นสูง,(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Cert. Fellow
in Reproductive Biology, ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ)

๕๖ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๓ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๓๖

มนศักดิ์

ชูโชติรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓๗

มานพชัย

ธรรมคันโธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, เรือเอก, นพ.

๓๘

มานี

ปิยะอนันต์

ศาสตราจารย์คลินิก, พญ.

๓๙

รณชัย

อธิสุข

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔๐

เรืองศิลป์

เชาวรัตน์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔๑

วิทยา

ถิฐาพันธ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔๒

วิบูลพรรณ

ฐิตะดิลก

ศาสตราจารย์คลินิก, พญ.

๔๓

วีรศักดิ์

วงศ์ถิรพร

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔๔

ศนิตรา

อนุวุฒินาวิน

อาจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 2), ป.บัณฑิต(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), Master of Health Informatics
พ.บ., สบ.(บริหารโรงพยาบาล), ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)(U.K.),
Diploma in Family Planning and Reproductive Health (DFFP), MSc(Reproductive and Sexual
Health), Diploma in Reproductive Health and Sexual Health Research, Certificate in Psychosexual
Problems, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), วุฒิบัตร
สมาชิกอาวุโส(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) (U.K.),
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. Training
in Academic Skill for Medical School Faculty in Reproductive Health
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), M.Med.Sc. (Clinical Epidemiology), Cert. Mini MPA, Cert. CEO3 ABAC
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Cert. in
Reproductive Biology, Microsurgery and Laparoscopy, Cert. Fellow in Fellow in female
Microsurgery, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), Cert. of Post-graduate training in Obs & Gyn
วท.บ. ,พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(เวช
ศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) Obstetrics and Gynaecology
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), Fellow in Gynecologic Oncology
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 1), ป.บัณฑิต(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์)
๕๗ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๓ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

๔๕

สมศักดิ์

ไหลเวชพิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๔๖

สมสิญจน์

เพ็ชรยิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๔๗

สวัสดิม์ งคล

ศิริพงศ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔๘

สายฝน

ชวาลไพบูลย์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๙

สาวินี

บุญสุข

อาจารย์, พญ.

๕๐

สิงห์เพ็ชร์

สุขสมปอง

รองศาสตราจารย์, นพ.

๕๑

สุจินต์

กนกพงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๕๒

สุจีรา

ไหลเวชพิทยา

อาจารย์, พญ.

๕๓

สุชาดา

อินทวิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๕๔

สุธี

สังขรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), Fellow Ship in Cytology
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(เวชศาสตร์
การเจริญพันธุ์)
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) FICS., Fellow in
Perinatology, Mini MPA.
พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์),
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Diploma in the RCOG/RCR advanced training programme in Obstetrics
Ultrasound, Certificate in Maternal-Fetal Medicine. Fetal Medicine Unit and Obstetric Ultrasound
Unit, MSc in Prenatal Genetics & Fetal Medicine
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 2), ป.บัณฑิต(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., (เกีรยตินยิ มอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), Fellow in Perinatal
Medicine
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 2), ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellow in GYN
Pathology, Fellowship Placental Pathology
๕๘ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๓ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๕๕

สุภักดี

จุลวิจิตรพงษ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ.(เกียรนิยม), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Fellow in Reproduction&Infertility, ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญ
พันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), Fellow in Reproductive Endocrinology
พ.บ.,วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล),วทม.(การพัฒนาสุขภาพระบาดวิทยา), ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อว.(มะเร็งนรีเวชวิทยา), Dr. Med. (Gynaelogic
Oncology)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), รป.ม.
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.บัณฑิต (สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสต์-นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), Postdoctoral fellow in the Department of Gynecologic Oncology
พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Fellow in Reproductive Medicine, Cert. from Singapore, Cert.
from London
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวช
ศาสตร์การเจริญพันธุ์), Fellowship in Gynecologic laparoscopy

๕๖

สุรศักดิ์

อังสุวัฒนา

รองศาสตราจารย์, นพ.

๕๗

สุวนิตย์

ธีระศักดิ์วิชยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๕๘

อนุวัฒน์

สุตณ
ั ฑวิบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๕๙

อรรถพล

ใจชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๖๐

อรวรรณ

คีรีวัฒน์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๖๑

อัมพัน

เฉลิมโชคเจริญกิจ

รองศาสตราจารย์, นพ.

๖๒

อิสรินทร์

ธนบุญยวัฒน์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

๖๓

ไอรีน

เรืองขจร

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(มะเร็งนรีเวช)

๕๙ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๔ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑

มล.กัญญ์ทอง

ทองใหญ่

อาจารย์ พญ.

พ.บ., ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ,อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๒

กิติรัตน์

อังกานนท์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๓

จีระสุข

จงกลวัฒนา

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) FCOT, Postdoctoral Fellow in
Pediatric Otolaryngology, Postdoctoral Fellow in Head and Neck surgery
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๔

เจตน์

ลายองเสถียร

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๕

ฉวีวรรณ

บุนนาค

ศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), Cert. Allergy and
Otolaryngology, FICS, FACA, FCOT

๖

ฉันทิชา

โชติกวณิชย์

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๗

ชนะ

สิริยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๘

โชคชัย

เมธีไตรรัตน์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FICS, FCOT, Cert. of Fellowship in Otolaryngology

๙

ธนา

อังสุวรังษี

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT, Cert. in Clinical Fellow
in Laryngology,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), M.H.Sc. (Clinical Epidemiology) UBC.

๑๐

ปารยะ

อาศนะเสน

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง), ป. ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
,FCOT, Cert. of Research Fellowship in Allergy & Rhinology,อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๑

พงศกร

ตันติลิปิกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา), FCOT, Cert. of Rhinologic
Fellowship

๑๒

ไพบูลย์

สุรีย์พงษ์

อาจารย์, นพ.

๑๓

ภาวิน

เกษกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT
พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ,ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT,Cert. Head and Neck
Laryngology

๑๔

วรรณนิภา

วัฒนโนภาส

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) F.C.O.T
๖๐ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๔ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๕

วรุตม์

พงศาพิชญ์

อาจารย์, นพ.

๑๖

วิชญ์

บรรณหิรญ
ั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๗

วีระชัย

ตันตินิกร

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT
พ.บ., ป. ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ,FCOT,อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว),Fellowship in Sleep Medicine and Surgery, Amer.
พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),FCOT,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๘

ศรัญ

ประกายรุ้งทอง

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๑๙

ศิริพร

ลิมป์วิรยิ ะกุล

อาจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๒๐

สมุทร

จงวิศาล

อาจารย์, นพ.

วท.บ., พ.บ., ป. ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๒๑

สุนันท์

องอาจ

อาจารย์, พญ.

๒๒

สุวัจนา

อธิภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT
พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๒๓

อนัญญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),

๒๔

อาชวินทร์

ต้นไพจิตร์

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป.ชั้นสูง.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT

๒๕

อมรพงษ์

วชิรมน

อาจารย์, ดร., ทพ.

ท.บ.

เพฑวณิช
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๑

กนกวรรณ

บุญญพิสฎิ ฐ์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๒

กิตติพงศ์

มณีโชติสุวรรณ

รองศาสตราจารย์, นพ.

๓

เกรียงศักดิ์

วารีแสงทิพย์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๔

ไกรวิพร

เกียรติสุนทร

อาจารย์, พญ.

๕

จารุวรรณ

เอกวัลลภ

อาจารย์, พญ.

๖

จินตนา

อาศนะเสน

อาจารย์, พญ.

๗

จิรายุ

เอื้อวรากุล

รองศาสตราจารย์, พญ.

๘
๙

จุลจักร
แจ่มศักดิ์

ลิ่มศรีวไิ ล
ไชยคุนา

อาจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๐

ชนินทร์

ลิ่มวงศ์

อาจารย์, นพ.

๑๑

ชยวี

เมืองจันทร์

อาจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), American Board of
Psychiatry and Neurology, American Board of Electrodiagnostic Medicine, American Board of
Psychiatry and Neurology (Sub Board of Clinical Neurophysiology), อ.ว. (ประสาทวิทยา)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ), Ph.D Molecular biology in asthma
(London)
วท.บ., พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคไต), Ph.D. (Lond), Certificate of the Registrar in Nephrology & General Medicine, อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิ ก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคไต)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board of
Med Oncol, อ.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
Certificate in Geriatric Medicine, Certificate of Research Fellowship in Behavioral Neurology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหิตวิทยา (พยาธิวิทยา), Diplomate, American
Board of Internal Medicine, Diplomate, American Board of Hematology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์ , ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคระบบการหายใจ), อ.ว. (เวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., Dip, Am Brd Int Med, Dip, Am Brd Med Genet (Clin Genet), อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป, พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)
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๑๒
๑๓

ชัชวาล
ชัยรัตน์

รัตนบรรณกิจ
ฉายากุล

อาจารย์, นพ.
ศาสตราจารย์, นพ.

๑๔

เชิดชัย

นพมณีจารัสเลิศ

รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๕
๑๖

โชติพัฒน์
ไชยรัตน์

ด่านชัยวิจิตร
เพิ่มพิกุล

อาจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๗
๑๘

ณสิกาญจน์
ณัฐเชษฐ์

อังคเศกวินัย
เปล่งวิทยา

อาจารย์
รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๙

ณัฐวุฒิ

วงษ์ประภารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒๐

ดารัส

ตรีสโุ กศล

รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๑

เดโช

จักราพานิชกุล

รองศาสตราจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (ประสาทวิทยา)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),
Certificate, Fellowship in Medicine (Nephrology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินหายใจและวัณโรค), Cert Research and Clinical Fellowship in Respirology
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), MRCP (UK), อ.ว.(ประสาทวิทยา)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), Certificate Fellow in
Pulmonary and Critical Care, ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์ระบบการหายใจ), อ.ว.(เวชบาบัด
วิกฤต), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ป.ผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ว.ว.(อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), Certificate in postdocteral
research fellow training, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)
พ.บ., Diplomate, American Board of Internal Medicine, Diplomate, American Board of Internal Medicine,
Subspecialty in Cardiovascular Disease, Diplomate, American Board of Internal Medicine, Subspecialty in
Interventional cardiology, Diplomate, American Board of Vascular Medicine Subspecialty in Endovascular
Medicine (Peripheral Interventions), Diplomate, American Board of Vascular Medicine
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),
Certificate Fellowship in Intervention Cardiology (University Hospital Leiden, the Netherlands)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),
Certificate in Research Fellowship in Echocardiograph, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in
Echocardiography
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๒๒
๒๓

เด่นหล้า
ต่อพงษ์

ปาลเดชพงศ์
ทองงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๔

ทวี

ชาญชัยรุจิรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๒๕

ทวีศักดิ์

แทนวันดี

รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๖

ธนัญญา

บุณยศิรินันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๒๗

ธวัชชัย

พีรพัฒน์ดิษฐ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๒๘

ธัญญารัตน์

ธีรพรเลิศรัฐ

ศาสตราจารย์, พญ.

๒๙
๓๐

ธาดา
ธีระ

คุณาวิศรุต
ฤชุตระกูล

อาจารย์, นพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๓๑

นนทลี

เผ่าสวัสดิ์

อาจารย์, พญ.

๓๒

นพดล

ศิริธนารัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ., Dip Amer Brd Int Med., อ.ว. (อายุรศาสตร์), Program of Clinical Effectivenes
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), Certificate of Clinical Fellow
in Allergy and Clinical Immunology, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),
Certificate of fellowship in nephrology research
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
Certificate Research Fellow in Gastroenterology, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์หัวใจ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Diplomate
of the Certification Board of Cardiovascular Computed Tomography, Society of Cardiovascular
Computed Tomography
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), Certificate in
Thyroid Diseases Research,
ว.ว. (ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.
(อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก , ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), Dr. med., อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (โลหิตวิทยา),
อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), American Board of Internal Medicine, American Board of Gastroenterology,
Certificate Advance Gastrointestinal Endoscopy Fellowship Training
วท.บ., ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด, พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (โลหิตวิทยา)
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๓๓

นพดล

โสภารัตนาไพศาล

อาจารย์, นพ.

๓๔

นลินี

เปรมัษเฐียร

อาจารย์, พญ.

๓๕
๓๖

นัฐพล
นันทกร

ฤทธิ์ทยมัย
ทองแตง

อาจารย์, นพ.
อาจารย์, พญ.

๓๗

นาราพร

ประยูรวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๓๘
๓๙
๔๐

นิธิพัฒน์
นิธิมา
นิพนธ์

เจียรกุล
เชาวลิต
พวงวรินทร์

รองศาสตราจารย์, นพ.
รองศาสตราจารย์, พญ.
ศาสตราจารย์, นพ.

๔๑

บุณฑริกา

สุวรรณวิบูลย์

อาจารย์, พญ.

๔๒

เบญจมาศ

ช่วยชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๔๓

ประดิษฐ์

ปัญจวีณิน

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๔๔

ปรัชญา

ศรีวานิชภูมิ

อาจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก , ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), Diplomate American Board of Internal Medicine, Diplomate American Board of
Nephrology, Certificate in Transplant Medicine, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)
วท.บ., พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์
ทั่วไป), ว.ว. (ประสาทวิทยา)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติ)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), Certificate in Echocardiography
วท.บ., พ.บ. (เกียรตินิยม), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), DTM & H (Gold Medal),
Certificate, Clinical Fellow in Neurology : Royal Victoria Infirmary, England, อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
อ.ว. (ประสาทวิทยา), M.M.Sc. (ระบาดวิทยาคลินิก), Newcastle. University, N.S.W, Australia., F.R.C.P.
(London), F.R.C.P. (Glasgow), F.R.C.P. (Edinburg), วปรอ 4212
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), Diplomate, American Board of Internal Medicine, Diplomate, American
Board of Hematology, ว.ว. (อายุรศาตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด), อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, อ.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบการหายใจ), Ph.D.(Physiology, USA.)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),
Certificate Fellowship in Invasive Cardiology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (ประสาทวิทยา)
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๔๕

ปรีชา

ธารงไพโรจน์

อาจารย์, นพ.

๔๖

ปรียานุช

แย้มวงษ์

รองศาสตราจารย์, พญ.

๔๗

ปวีณา

เชี่ยวชาญวิศวกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๔๘

ปวีณา

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

อาจารย์, พญ.

๔๙

พจมาน

พิศาลประภา

อาจารย์, พญ.

๕๐

พรพรรณ

กู้มานะชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๕๑

พิมล

รัตนาอัมพวัลย์

อาจารย์, พญ.

๕๒

พีระ

บูรณะกิจเจริญ

ศาสตราจารย์, นพ.

๕๓

พูนทรัพย์

วงศ์สุรเกียรติ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๕๔

พูลชัย

จรัสเจริญวิทยา

รองศาสตราจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบ
การหายใจ), ว.ว. (อายุรศาสตร์เวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., ป. บัณฑิต (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), M.C.N., อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate of Clinical Research
Fellowship in Rheumatology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ), Certificate of Clinical
Pharmacology Fellowship
พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, ว.ว. (อายุรศาสตร์),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ), ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate
Fellowship in Sleep Medicine
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), M.Sc. (London), D.Phil.
(Oxford), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบการหายใจ), Certificate in Pulmonary and Critical Care Medicine
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), Master of Biomedical Science Clinical and Translational Science, Certificate Research
Fellow in Gastroenterology & Hepatology
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๕๕

ภาณุวัฒน์

พรหมสิน

อาจารย์, นพ.

๕๖
๕๗

ภิญโญ
มณฑิรา

รัตนาอัมพวัลย์
มณีรตั นะพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.
อาจารย์, พญ.

๕๘

มานพ

พิทักษ์ภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๕๙

เมทินี

กิตติโพวานนท์

อาจารย์, พญ.

๖๐

เมธี

ชยะกุลคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๖๑

ยงค์

รงค์รุ่งเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๖๒

ยงชัย

นิละนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

ยงยุทธ
ยิ่งยง
ยุพิน
รณิษฐา

สหัสกุล
ชินธรรมมิตร์
ศุพุทธมงคล
รัตนะรัต

ศาสตราจารย์, นพ.
อาจารย์, นพ.
ศาสตราจารย์, พญ.
รองศาสตราจารย์, พญ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ว.ว. (อายุรศาสตร์เวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ., ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร),
Master of Science (Clinical Research Design and Statistical Analysis)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), Dip, Am Brd Int Med, Dip, Am
Brd Med Genet (Clin Genet), Dip, Am Brd Med Genet (Clin Mol Genet), อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate Fellowship in
Echocardiography
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate Research Fellow in Molecular Mycology,
Phd. (Infectious Diseases and Immunology)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), Cert. Clinical
Fellowship Infectious Diseases, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก , ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.(ประสาทวิทยา),
Certificate, Fellowship in Cerebrovascular Diseases, อ.ว. (โรคหลอดเลือดสมอง)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด), อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), MSc Epidemiology, DTM & H, B.Sc.
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),
Fellow in Nephrology, International society of nephrology, อ.ว. (เวชบาบัดวิกฤต)
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๖๗

ระวีวรรณ

เลิศวัฒนารักษ์

อาจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอ
ลิสม), อ.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), Certificate in postdocteral research fellow training
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ว.ว. (ประสาทวิทยา), ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ

๖๘

รังสรรค์

ชัยเสวิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๖๙

รัตนา

ชวนะสุนทรพจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาตร์ทั่วไป),
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๗๐

รุ่งนิรันดร์

ประดิษฐสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ว.ว. (ประสาทวิทยา), Cert Fellowship in Geriatric Medicine

๗๑

รุ่งโรจน์

กฤตยพงษ์

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), Certificate Fellowship in
Cardiac Electrophysiology, Certificate Fellowship in Research Cardioloy

๗๒

รุจิภาส

สิริจตุภัทร

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว (อายุรศาสตร์), ว.ว (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

๗๓

เรวัตร

พันธุ์กิ่งทองคา

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), วท.ม. (ระบาดวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๗๔

วรพรรณ

เสนาณรงค์

รองศาสตราจารย์, พญ.

วท.บ., พ.บ., DTM & H (London), M.R.C.P. (UK), Diploma in Clinical Neurology (London), อ.ว.
(ประสาทวิทยา), อ.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), F.R.C.P. (London), วปม., อ.ว. (โรคหลอดเลือดสมอง)

๗๕

วรรณี

นิธิยานันท์

ศาสตราจารย์, พญ.

๗๖

วรางคณา

บุญญพิสฏิ ฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., Diplomate, American Board of Internal Medicine, Diplomate, Subspecialty Board of
Endocrinology and Metabolism, อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)
พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),
Certificate Fellowship in Clinical Cardiac Electrophysiology
๖๘ | ๗๔
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๗๗

วรายุ

ปรัชญกุล

อาจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), Certificate
Advanced Therapeutic Endoscopy and Endosonography

๗๘

วราลักษณ์

ศรีนนท์ประเสริฐ

อาจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์),
Clinical Fellow in geriatric Medicine, MM(Clin Epi)

๗๙

วัชรศักดิ์

โชติยะปุตตะ

อาจารย์, นพ.

๘๐

วัฒนชัย

โชตินัยวัตรกุล

อาจารย์, นพ.

๘๑

วันชัย

วนะชิวนาวิน

ศาสตราจารย์, นพ.

๘๒

วันชัย

เดชสมฤทธิ์ฤทัย

รองศาสตราจารย์, นพ.

๘๓

วันรัชดา

คัชมาตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๘๔

วิเชียร

ศรีมุนินทร์นิมติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๘๕

วิวรรณ

ทังสุบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), Certificate
Research Fellow
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (ประสาทวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate of International
Sleep Specialist
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว.
(โลหิตวิทยา)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ), Cert. Medical Education, M.Sc. Respiratory Medicine, , M.Sc.
Epidemiology
พ.บ., ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม), อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), Certificate of Clinical Research Fellowship in Theumatoloty, Master degree of Science
Clinical Epidermiology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว.
(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), Diplomate, American Board of Internal Medicine, American Board of
Cardiovascular Disease, American Board of Intervention Cardiology
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๘๖

วิษณุ

ธรรมลิขิตกุล

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
M.Sc. (Clinical Epidemiology), Cert. Clinical Fellowship Infectious Diseases

๘๗

วีรชัย

ศรีวณิชชากร

อาจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

๘๘

วีรนุช

รอบสันติสุข

รองศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), Cert.
Research Fellow in Endocrinology, Diabetes, and Hypertension, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๘๙

ศรีสกุล

จิรกาญจนากร

อาจารย์, พญ.

๙๐

ศิริโสภา

เตชะวัฒนวรรณ

อาจารย์, พญ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)

๙๑

ศิวะพร

ไชยนุวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๙๒

ศุทธินี

อิทธิเมฆินทร์

อาจารย์, พญ.

๙๓

ศุภฤกษ์

ดิษยบุตร

อาจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยม 2), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์ ,
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ)

๙๔

สถาพร

มานัสสถิตย์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป. ชั้นสูงพยาธิวิทยา (อายุรศาสตร์), ป. (อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา), M.R.C.P. (U.K.), M.R.C.P. (UK), อ.ว.
(อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), F.R.C.P. (Glasglow), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๙๕

สนั่น

วิสุทธิศักดิ์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ., พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด, ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด)

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), American Board Internal Medicine, American Board of Gastroenterology,
Certificate Fellowship in Gastroenterology & Hepatology, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร),
อ.ว. (อายุรศาสตร์)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์มะเร็ง
วิทยา), Research fellowship of breast cancer stem cells
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๙๖

สมเกียรติ

วสุวัฏฏกุล

อาจารย์, นพ.

๙๗

สมชาย

ลีลากุศลวงศ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๙๘

สมหวัง

ด่านชัยวิจิตร

ศาสตราจารย์, นพ.

๙๙

สัชชนะ

พุ่มพฤกษ์

อาจารย์, นพ.

๑๐๐ สิทธิ์

สาธรสุเมธี

รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๐๑ สุชัย

เจริญรัตนกุล

ศาสตราจารย์, นพ.

๑๐๒ สุชาย

ศรีทิพยวรรณ

อาจารย์, นพ.

๑๐๓ สุทิน

ศรีอัษฎาพร

ศาสตราจารย์, นพ.

๑๐๔ สุพจน์

พงศ์ประสบชัย

รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๐๕ สุพจน์

นิ่มอนงค์

อาจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วท.บ., พ.บ., ป.แพทย์ฝึกหัด, ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
Research Fellow in Fluid and Electrolytes, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร), Certificate Research Fellow in Gastroenterology, Certificate Research Fellow
Department of Medicine , อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ),
F.R.C.P, F.R.C.P.T
พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate fellowship in Clinical Cardiac Eletrophysiology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), American Board of Psychiatry and Neurolog, Certificate, Fellowship in
Neuro-Oncolog, Certificate, Fellowship in Parkinson's Disease and Movement Disorders
พ.บ., M.R.C.P (Royal College of Physicians of the United Kingdom), อ.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว.
(อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ), F.R.C.P (Royal College of Physicians of Edinburgh), F.R.C.P (Royal
College of Physicians of London)
พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ไต), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), Certificate in Vitamin D, Bone and
Mineral Research, ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิลสม)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), Certificate Visiting scientist in Pancreatology
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
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๑๐๖ สุรพล

อิสรไกรศีล

ศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูงทางคลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์โลหิต
วิทยา), FRC Path, FRCPA, FACP, FRCP (London), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๐๗ สุรพล

กอบวรรธนะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

๑๐๘ สุรศักดิ์

นิลกานุวงศ์

รองศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (เวชศาสตร์
ป้องกันคลินิก)
วท.บ., พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว.
(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

๑๐๙ สุรัตน์

ทองอยู่

อาจารย์, นพ.

๑๑๐ สุรีย์

สมประดีกลุ

รองศาสตราจารย์, พญ.

๑๑๑ สุสณ
ั ห์

อาศนะเสน

อาจารย์, นพ.

๑๑๒ อดิศักดิ์

มณีไสย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์หัวใจ)

๑๑๓ อนุภพ

จิตต์เมือง

อาจารย์, นพ.

พ.บ., ว.ว (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

๑๑๔ อภิชาต มิคี

วัลยะเสวี

อาจารย์, นพ.

๑๑๕ อภิชาติ

วิชญาณรัตน์

ศาสตราจารย์, นพ.

วท.บ. (Biology), พ.บ., American Board of Internal Medicine, American Board of Pulmonary
Medicine, American Board of Critical Care Medicine, American Board of Allergy and Immunology
พ.บ., น.บ, รป.บ., Dip. Amer. Board of Internal Medicine, Dip. Amer. Sub-Board of Endocrinology
and Metablism, อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์ตอ่ มไร้ท่อ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (เวชบาบัดวิกฤต), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), Fellow
in cardiology, Austin Heacth
พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), Diplomate, American Board of Internal
Medicine, Diplomate, American Board of Pulmonary Disease, Diplomate, American Board of
Critical care Medicine, อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการ
หายใจ), อ.ว. (เวชบาบัดวิกฤต)
พ.บ. (เกียรตินิยม เหรียญเงิน), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก , ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Hospital Epidemiology and Infection Control
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๑๑๖ อภิรดี

ศรีวิจิตรกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๑๗ อมร

ลีลารัศมี

ศาสตราจารย์, นพ.

๑๑๘ อรรถ

นานา

ศาสตราจารย์, นพ.

๑๑๙ อรรถพงศ์

วงศ์วิวัฒน์

รองศาสตราจารย์, นพ.

๑๒๐ อริศรา

สุวรรณกูล

อาจารย์, พญ.

๑๒๑ อัจฉรา

กุลวิสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

๑๒๒ อาจรบ

คูหาภินันทน์

อาจารย์, นพ.

๑๒๓ อุดม

คชินทร

ศาสตราจารย์คลินิก, นพ.

๑๒๔ เอกพันธ์

ครุพงศ์

อาจารย์, นพ.

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.
(อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), Certificate in
postdocteral research fellow training
วท.บ. (การแพทย์), พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), Cert.
Clinical Fellowship Infectious Diseases, M.Sc. (Clinical Epidemiology), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), M.D. (พ.ด.), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ),
อ.ว. (เวชบาบัดวิกฤต), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),
Certificate in kidney Transplantation
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.
(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซัม่ ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate of Clinical Research Fellow ship
in Rheumatology
วท.บ (วิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรตินิยมอันดับ 1), ศ.บ., ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF), ว.ว. (อายุร
ศาตร์ทั่วไป), ว.ว. (โลหิตวิทยา), อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์), Certificate in
Gastroenterology, อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด),
อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)
๗๓ | ๗๔

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑.๒๕ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า

คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

๑๒๕ เอกรินทร์

ภูมิพิเชฐ

อาจารย์, นพ.

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (เวชบาบัดวิกฤต), น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.

๑๒๖ เอมวลี

อารมย์ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ.

พ.บ., Diplomate American Board of Internal Medicine, Subspecialty board of Rheumatology, อ.ว.
(อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซัม่ )

๗๔ | ๗๔

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ทักษะความรู้

๗

๘

๑

๒

๓

๔ ๕

๖

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะปัญญา

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘ ๙ ๑๐

๑

๒

๓

๔

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

l

l

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ทักษะพิสัย

๙

๑๐

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations

l

l

l

วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป
SCCH 111 General Chemistry

l

l

l

วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั ิการเคมี (ต่อเนื่อง)
SCCH119 Chemistry Laboratory

l

l

l

วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั ิการชีววิทยา ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I

l

l

l

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสาคัญ
SCBI 113 Essential Biology

l

l

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั ิการฟิสิกส์ทั่วไป
SCPY 110 General Physics Laboratory

l

l

วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science

l

l

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development

l

l

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development

l

มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ (รายวิชาจากกลุม่ ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖)
English level (course from LAEN 103-106)

l

l
l

l

l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์
SCCH 122 Organic Chemistry

l

วทชว ๑๒๓ กระบวนการแห่งชีวติ
SCBI 123 Process of Life

l
l

l

l

l

l

l

วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCPY 154 Physics for Medical Science

l

l

l

l

l

l

l

วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCMA 181 Statistics for Medical Science

วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการชีววิทยา ๒
SCBI 104 Biology Laboratory II

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

๑

๒

๓

๔

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

๑
ภาษาอังกฤษ (รายวิชาจากกลุม่ ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖)
English level (course from LAEN 103-106)

๒

๓

๔

๕

๖

ทักษะความรู้

๗

๘

๑

๒

๓

๔ ๕

๖

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะปัญญา

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑

l

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘ ๙ ๑๐

๑

๒

l

l

l

l

๓

๔

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ทักษะพิสัย

๙

l

๑๐

๑

๒

๓

l

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ศรกว ๒๑๑ มหกายวิภาคศาสตร์
SIAN 211 Gross Anatomy

l

l

l

l

   l







l

ศรกว ๒๑๓ จุลกายวิภาคศาสตร์
SIAN 213 Microscopic Anatomy

l

l

l

l

   l







l

ศรกว ๒๑๔ วิทยาเอ็มบริโอ
SIAN 214 Embryology

l

l

l

l

   l







l

ศรชค ๒๑๑ ชีวเคมี
SIBC 211 Biochemistry

   l

l

l

  

 l

ศรสร ๒๑๑ สรีรวิทยา
SIPS 211 Physiology

l

ศรสว ๒๐๑ การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
SIID 201 Medical Education and Medical Profession

l

l

ศรสว ๒๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก
SIID 202 Applied Preclinical Knowledge

l

ศรสว ๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจติ วิญญาณของความเป็นมนุษย์
SIID 204 Health Promotion and Humanistic Medicine

l
l



l

l

สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม
SHHU 118 Humanities and Society

ศรสว ๒๐๕ ทักษะชีวติ และสังคม
SIID 205 Life and Social Skills

l



l

l

l

l

  

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l l

l l l



l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l


l

l

l
l



l

l

l



l

l

l

l

l

l

l

l

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ศรกว ๒๑๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์
SIAN 215 Neuroanatomy

l

 l

ศรกว ๒๑๒ มหกายวิภาคศาสตร์
SIAN 212 Gross Anatomy

l

l

ศรวป ๒๑๔ เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว
SIPV 214 Preventive and Social Medicine-Family Medicine



 l

ศรจช ๓๐๑ จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
SIMI 301 Microbiology and Lmmunology

l

ศรจว ๓๐๑ จิตเวชศาสตร์
SIPC 301 Psychiatry

 

l

 l



l

l

   l



l

l

  l

l

l

l



l l

 l

l

 

  l




  l

l



l

l

 l



l
l



 



l



วิชาเลือก(หมวดวิชาเลือกเสรี)
Electives
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑



  l

l

l

l

l

l







l

l
 l

๔

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ทักษะความรู้

๗

๘

๑

ศรปร ๓๑๑ ปรสิตวิทยา
SIPR 311 Parasitology

l

ศรพค ๓๐๑ พยาธิวทิ ยาคลินิก
SICP 301 Clinical Pathology

l

l

l

ศรพย ๓๑๑ พยาธิวทิ ยา
SIPA 311 Pathology

 

l

ศรภส ๓๑๑ เภสัชวิทยา
SIPM 311 Pharmacology

l

l

ศรวป ๓๐๔ เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว
SIPV 304 Preventive and Social Medicine-Family Medicine



ศรสว ๓๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก
SIID 302 Applied Preclinical Knowledge

l

ศรสว ๓๐๕ ทักษะชีวติ และสังคมทางการแพทย์
SIID 305 life and Socail Skills in Medicine

l

๒

๓

๔ ๕

๖

ทักษะปัญญา

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑

๒

l


l

๓

๔

l

l



๕

๖

๗

๘ ๙ ๑๐

๑

๒

๓

๔

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ทักษะพิสัย

๙

๑๐

๑

๒

๓

l

l

l

๔
l



l





l

 
l

l

l

l

l
l

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

l

l

l



l

l

l

l

l

l

l
l

l l l l

l

l

l



l

l

l
l

l

l

l

l

ปีที่ ๓ ภาคการเรียนที่ ๒
ศรพย ๓๑๒ พยาธิวทิ ยา
SIPA 312 Pathology

 

l

ศรสร ๓๑๒ พยาธิสรีรวิทยา
SIPS 312 Pathophysiology

l

l

ศรสว ๓๐๓ เวชพันธุศาสตร์
SIID 303 Medical Genetics

l

สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society

l

 
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

วิชาเลือก(หมวดวิชาเลือกเสรี)
Electives
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
ศรกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร์
SIPD 401 Pediatrics

l

l

 l

ศรภส ๔๐๑ เภสัชวิทยาคลินิก
SIPM 401 Clinical Pharmacology
ศรรส ๔๐๑ รังสีวทิ ยา
SIRD 401 Radiology

l  l

 

l

l

l 

l



l 

  l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l  l

l

l

 l

  l

 l

l

l

l

l

l

l

l

l

ศรวป ๔๐๕ เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว
SIPV 405 Preventive and Social Medicine-Family Medicine

  l

ศรศศ ๔๐๑ ศัลยศาสตร์
SISU 401 Surgery

    l

l

l  l

l

 

l

l
l

l l

l

l

l

 l

l

l



l

l

l  l

l

l

l



l

l

l  l

l

l l l

l

l

l l  l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

๑

๒

๓

ศรสต ๔๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
SIOG 401 Obstetrics and Gynecology

๔

๕

๖

ทักษะความรู้

๗

๘

๑

l

ศรสว ๔๐๔ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
SIID 404 Basic Clinical Skills



ศรสว ๔๐๕ การแก้ปญ
ั หาทางคลินิก
SIID 405 Clinical Problem Solving

   l

ศรสว ๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน
SIID 408 Community Medicine

l

l

l

ศรอย ๔๐๑ อายุรศาสตร์
SIMD 401 Medicine
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๕

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
ศรกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร์
SIPD 501 Pediatrics
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ศรจว ๕๐๑จิตเวชศาสตร์
SIPC 501 Psychiatry

l

ศรจษ ๕๐๑ จักษุวทิ ยา
SIOP 501 Ophthalmology
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ศรวฟ ๕๐๖ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
SIRM 506 Rehabilitation Meidicine
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l l
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ศรศศ ๕๐๒ ศัลยศาสตร์
SISU 502 Surgery
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ศรสต ๕๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
SIOG 501 Obstetrics and Gynecology

l

ศรสน ๕๐๑ วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์
SIOT 501 Oto-Rhino-Laryngology
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ศรอธ ๕๐๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
SIOR 502 Orthopedic Surgery
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ศรอย ๕๐๒ อายุรศาสตร์
SIMD 502 Medicine
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ศรนต ๕๑๒ นิติเวชศาสตร์
SIFO 512 Forensic Medicine
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ศรวส ๕๐๑ วิสัญญีวทิ ยา
SIAS 501 Anesthesiology
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๑
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ศรกม ๖๐๒ กุมารเวชศาสตร์
SIPD 602 Pediatrics
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ศรวป ๖๐๔ เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว
SIPV 604 Preventive and Socail Medicine

l

l

l

l l l

ศรศศ ๖๐๑ ศัลยศาสตร์
SISU 601 Surgery
ศรสต ๖๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
SIOG 601 Obstetrics and Gynecology
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ศรสว ๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน
SIID 601 Community Medicine
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ศรสว ๖๐๓ อุบตั ิเหตุ
SIID 603 Casualty
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ศรสว ๖๐๗ เวชศาสตร์ผปู้ ว่ ยนอก
SIID 607 Ambulatory Medicine
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ศรอธ ๖๐๑ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
SIOR 601 Orthopedic Surgery
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ศรอย ๖๐๑ อายุรศาสตร์
SIMD 601 Medicine
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ผลิตโดย

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

