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ประวตัิควำมเป็นมำของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์  ส ำนักกำรแพทย์ 

                 ในปี พ.ศ. ｴ557  สมยัผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์ นายแพทย ์ สุรินทร์ กูเ้จริญประสิทธ์ิ  ไดมี้มติให้ทาง
โรงพยาบาลในส านักการแพทย์ เปิดฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน  ในส่วนของศลัยศาสตร์ได้มอบหมายให้ทาง
โรงพยาบาลกลาง ในสมยันั้น ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลกลาง นายแพทย ์ ชูวิทย ์ประดิษฐบาทุกา เป็นผูรั้บผิดชอบ
โรงพยาบาลกลาง   โดยไดเ้ปิดการฝึกอบรมแพทยศ์ลัยศาสตร์ เป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรมร่วมกบั โรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ์ เพ่ือให้จ  านวนเตียงเพียงพอตามเกณฑ์  ( ขณะนั้นตอ้งมากกวา่  ｸｲｲ เตียง)  และมีโรงพยาบาลตาก
สิน  เป็นสถาบันเลือกในการอบรม  โดยมีพี่เล้ียงจากจากภาควิชาศัลยศาสตร์  ศิริราช พยาบาล โดย ท่าน 
ศาสตราจารย ์นพ. ศุภกรณ์  โรจนนินทร์ เป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือ   โดย  ทางส านกัการแพทย ์ไดรั้บการประเมิน จาก 
ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์ แห่งประเทศไทย เม่ือ  เดือน มกราคม ｴｷｷｺ  เพ่ือขอเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ศลัยศาสตร์ และผา่นการประเมิน  สามารถเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์รุ่นแรกไดใ้นปีการศึกษา  
ｴｷｷｺ  โดยไดรั้บการอนุมติั ｶ ต าแหน่ง   
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หลกัสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรม 

สำขำศัลยศำสตร์ 

ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

หลกัสูตร 

(ภาษาไทย)  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์   ส านกัการแพทย ์

(ภาษาองักฤษ)          BMA  Residency Training in Surgery ( Bangkok  Metropolitan   

                        Administration  Residency Training in Surgery ) 

 

ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร์            
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Surgery 

ช่ือย่อ 

(ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาศลัยศาสตร์ 

(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Board of Surgery 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรฝึกอบรม 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      มีการประชุม ทุก ｵ-ｶ เดือน 

 

 

 

                                                                                                                                    มีการประชุม ทุก 2 เดือน 

 

 

 

                      

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                        

 

                                                                                                      

 

    หมำยเหตุ  ค  าสั่งแต่งตั้งกรรมการต่าง ในภาคผนวก ｳ 

 

 

 

คณะกรรมกำรแพทย์ประจ ำบ้ำน  

ส ำนักกำรแพทย์ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 

แพทย์ประจ ำบ้ำน ศัลยศำสตร์  
 

คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน 

       คณะกรรมกำรงำนวจัิยแพทย์ประจ ำบ้ำน 

อำจำรย์ทีป่รึกษำและอำจำรย์ทีป่รึกษำงำนวจัิย 
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  สถาบนัฝึกอบรมก าหนดสัดส่วนการปฏิบติังานของอาจารยต์ามพนัธกิจ ดา้นบริหาร ดา้นวชิาการ และการบริการ โดย
มีสัดส่วนไม่เท่ากนัในแต่ละคน   

หนา้ท่ีของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

1. ปฎิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มงาน 

2. เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มงานเช่น academic activity การประชุมธุรการ การประชุมอาจารยแ์พทย ์และ การ
ประชุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยตามเกณฑก์ าหนดของภาควชิา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะตาม
ขอ้ก าหนด (CME) และรับรู้ขอ้มูลของภาควชิาฯ  และโรงพยาบาลเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. รับผดิชอบในการควบคุมและเป็นท่ีปรึกษาในกิจกรรม academic activity ของนิสิตแพทย ์ แพทยป์ระจ า
บา้น และพยาบาล ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. รับผดิชอบและพฒันาการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ 

     5.   เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้น   โดยใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุน/ช่วยเหลือแพทยป์ระจ าบา้นและ 
รักษาความลบั โดยรักษาความลบัในการใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ 

6. รับผดิชอบหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7. รับผดิชอบหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของแพทยป์ระจ าบา้น 

8. บริการทางดา้นศลัยศาสตร์แก่ผูป่้วยในหน่วยบริการของภาควชิาตามมาตรฐานวชิาชีพ รวมถึงการควบคุม
การปฏิบติังานของนกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น และพยาบาล 

9. ใหบ้ริการและควบคุมดูแลการปฏิบติังานของทีมศลัยศาสตร์ตามเวรนอกเวลาราชการตามขอ้ก าหนดของ
กลุ่มงาน 

     9.   ประเมินการท างานแพทยป์ระจ าบา้นโดยใชแ้บบประเมิน online   ทุกเดือน 

   ｳｲ.    verify logbook  แพทยป์ระจ าบา้น 

   ｳｳ.   เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น ศลัยศาสตร์  

   ｳｴ.    สอบคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น 

   ｳｵ.  ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม มีจริยธรรม เท่ียงธรรม ไม่ประพฤติตวัผดิศีลธรรม และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่แพทย์
ประจ าบา้น 
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นโยบำยกำรรับอำจำรย์ของกลุ่มงำน สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 

1) ไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ    
เวชกรรม สาขาศลัยศาสตร์ หรืออนุสาขาทางศลัยศาสตร์ท่ีจ าเป็น 

2) เป็นผูมี้ความรู้และความเป็นครู 

3) มีคุณธรรม มีความประพฤติดี ไม่เป็นท่ีเส่ือมเสีย 

4) มีทกัษะและสมรรถนะการท างานวจิยั 

 

 

ตำรำง แสดงกำรหมุนเวยีนตลอดหลกัสูตร (48 เดือน)  
หน่วย ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

General Surgery / 
Endoscopy 

4 เดือน 9 เดือน 9 เดือน 9 เดือน  31 เดือน 

Plastic Surgery 1 เดือน    1 เดือน 

Neurosurgery 1 เดือน 1 เดือน   2 เดือน 

Urosurgery 1 เดือน 1 เดือน   2 เดือน 

Pediatric surgery 1 เดือน    1 เดือน 

CVT 1 เดือน    1 เดือน 

Orthopedics 1 เดือน    1 เดือน 

ICU-Critical care 1 เดือน    1 เดือน 

Radiology    0.5 เดือน   0.5 เดือน 

Pathology    0.5 เดือน   0.5 เดือน 

Anesthesiology 1 เดือน    1 เดือน 

Elective    3 เดือน 

 

3 เดือน 

 

6 เดือน 

รวม 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 48 เดือน 

หมำยเหตุ  
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การเลือกเสรี ในชั้นปีท่ี ｵ ก าหนดใหเ้ลือก 

1.  แผนกศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  ศิริราชพยาบาล    1 เดือน 

2. แผนกศลัยศาสตร์หลอดเลือด  ศิริราชพยาบาล 1 เดือน 

3. โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานีหรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 เดือน    

การเลือกเสรี ในชั้นปีท่ี ｶก าหนดใหเ้ลือก  

1 . โรงพยาบาลสมุทรปราการ  1 เดือน  

2.  แผนกศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อน ทางเดินน ้าดี  ศิริราชพยาบาล    1 เดือน 

3.  แผนกศลัยศาสตร์ ศรีษะ คอ เตา้นม  ศิริราชพยาบาล 1 เดือน 

วางแผนเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2563  สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ    และ โรงพยาบาลพุทธชินราช  จงัหวดั พิษณุโลก 

การอบรมการท าวจิยัและการติดตามงานวจิยั   ทุกวนัพฤหสัท่ี 4  ของทุกเดือน  รวม 48 วนัตลอดหลกัสูตร 

โดยสรุปผ่ำน  

โรงพยาบาลกลาง  ｳ7 เดือน 

โรงพยาบาลเจริญกรุงปรชารักษ ์ ｳｸ เดือน 

โรงพยาบาล ตากสิน  6 เดือน 

โรงพยาบาลศิริราช ｹ เดือน 
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ตำรำงหัตถกำร แสดงหัตถกำรผ่ำตัดที่แพทย์ประจ ำบ้ำนจะต้องท ำได้ตำมจ ำนวนตลอดหลักสูตร (Essential 

procedure) ต้องท ำได้จ ำนวนตำมเกณฑ์เพ่ือขอสมัครสอบ 

รายการ ช่ือหตัถการผา่ตดั 
จ านวน 

(ราย/ตลอดหลกัสูตร) 
1 Inguinal hernia operation 10 

2 Surgery of stomach (gastrectomy, suture, gastro-intestinal anastomosis) 5 

3 Mastectomy (partial/total), axillary surgery (ALND/SLN) 5 

4 Amputation of lower extremity (below/above knee) 5 

5 Ostomy procedures (gastrostomy, jejunostomy, ileostomy, colostomy) 5 

6 Anal surgery (fistula/fissure) 5 

7 Laparoscopic cholecystectomy 5 

8 Hemorrhoidectomy 3 

9 Colectomy (partial/total) 3 

10 Thyroidectomy (partial/total) 2 

11 Small bowel resection 2 

12 Open cholecystectomy 2 

13 Resection of rectum (anterior/low anterior/A-P resection) 1 

14 Liver surgery (lateral segmentectomy, wedge resection) 1 

15 Vascular surgery (vascular anastomosis, varicose vein) 1 

16 EGD 10 

17 Colonoscopy 5 

18 ERCP (เป็น index procedure กลุ่มท่ีให ้assist) 5 
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กจิกรรมทำงวชิำกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

รำยละเอยีดกจิกรรมทำงวชิำกำร 

การด าเนินการดา้นวิชาการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น แบ่งออกเป็น ｵ ส่วน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้
แพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้รอบด้าน ทั้งด้านศลัยกรรม และความรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน รวมถึงด้าน
ทกัษะต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยราชวทิยาลยั  

สถาบนัฝึกอบรม มีนโยบายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีส่วนร่วมกิจกรรม 

กจิกรรม จ ำนวนช่ัวโมง/ปี ผู้รับผดิชอบ 

Advanced Trauma Life Support (ATLS®) 14 ราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์  
Good Surgical Practice 12 ราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์ 

Basic Research and Biostatistics 12 ราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์ 

Annual Meeting RCST เดือนกรกฎาคม ราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์ 

Interhospital Grand round ทุกวนัเสาร์ท่ี ｳ 
ของเดือน 

สมาคมศลัยแพทยท์ัว่ไป 

Conference ท่ีจดัโดยสมาคมและชมรมต่างๆ ตามประกาศของ
สมาคม/ชมรม 

สมาคมและชมรมภายใต้ราช
วทิยาลยัศลัยแพทยฯ์ 

 เดือนเมษายน สมาคมศลัยแพทยท์ัว่ไป 

Surgical Board Review เดือนพฤษภาคม สมาคมศลัยแพทยท์ัว่ไป 

 เดือนตุลาคม สมาคมศลัยแพทยท์ัว่ไป 
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2) กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยคณะกรรมการแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ ส านกัการแพทย ์

กจิกรรม จ ำนวนคร้ัง/ปี ผู้รับผดิชอบ 

   

ทกัษะดา้นวจิยั   

- Research   workshop 
12 ครัง้ อาจารยแ์ผนกศลัยกรรม และ 

อาจารยพ์เิศษ 

 ทุกวนัพฤหสัที ่ｶ 
ของเดอืน 

  

    
การปฐมนิเทศ ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่ｳ ปลายเดอืน 

มถุินายน ทุกปี 

Program director 

 

อาจารยพ์เิศษ  
 
 
 

อาจารยแ์ผนกศลัยกรรม  
 
 

อาจารยแ์ผนกศลัยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยแ์ผนกศลัยกรรม 

 
 
 
 
 

อาจารยแ์ผนกศลัยกรรม 

 

การอบรมจรยิธรรมทางการแพทย ์ ปีละ ｴ ครัง้ 

 

Laparoscopic workshop 

 

ปีละ ｳ ครัง้ 

Anastomosis workshop    ปีละ 1 ครัง้ 

การปัจฉิมนิเทศ ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นปีที ่ｶ ปลายเดอืน 

มถุินายน ทุกปี 

เริม่  มยิ. 6ｴ 

  

Intraning  oral examinaion ปีละ ｳ ครัง้ ทุก
เดอืน 
พฤษภาคม 

  

Topic   review  ( resident ท า อาจารย ์ควบคุม) ประมาณ ｵｲ 
เรือ่งต่อปี 
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ตำรำงกำรฝึกอบรม ( Research  workshop for  surgical resident) 

 

วนัท่ี 

หวัขอ้การอบรม หวัขอ้การน าเสนอผลงาน 

คร้ังท่ี ｳ   

วนัท่ี  ｴ ตุลาคม ｴｷｸｴ 

Descripting research data 1 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ｴ 

คร้ังท่ี ｴ 

วนัท่ี ｴｻ พฤศจิกายน ｴｷｸｴ 

Descripting research data 2 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ｶ 

คร้ังท่ี ｵ 

วนัท่ี ｴｹ ธนัวาคม  ｴｷｸｴ 

Sampling Variability, Confidence 

intervals and p  

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｵ 

คร้ังท่ี ｶ  

วนัท่ี ｴｵ มกราคมｴｷｸｵ 

Hypothesis testing 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｳ 

คร้ังท่ี ｷ   

วนัท่ี ｴｹ กุมภาพนัธ์ ｴｷｸｵ 

Measure of association, incidence, 

prevalence 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｴ 

คร้ังท่ี ｸ 

 วนัท่ี ｴｸ มีนาคม ｴｷｸｵ 

Study design 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｵ 

คร้ังท่ี ｹ 

วนัท่ี ｴｵ เมษายน ｴｷｸｵ 

Descriptive study and case-control 

study 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｳ 

คร้ังท่ี ｺ   

วนัท่ี ｴｷ พฤษภาคม ｴｷｸｵ 

Cohort study 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｴ 

คร้ังท่ี ｻ 

วนัท่ี ｴｶ มิถุนายน ｴｷｸｴ 

Experimental and clinical trials 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี   
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คร้ังท่ี ｳｲ 

วนัท่ี ｴｴ กรกฏาคม ｴｷｸｵ 

simple linear regression and correlation น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｶ 

คร้ังท่ี ｳｳ   

วนัท่ี ｴｸ สิงหาคมｴｷｸｵ 

research proposal preparation 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  ｴ 

คร้ังท่ี ｳｴ 

วนัท่ี ｴｶ กนัยายน ｴｷｸｵ 

Ethical consideration 

 

น าเสนอความกา้วหนา้งานวิจยั
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  3 

กำรลำของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

1. ลาป่วย แพทยป์ระจ าบา้นสามารถลาไดต้ามระเบียบราชการโดยจะตอ้งแจง้ให้อาจารยห์วัหนา้สายหรือ
อาจารยแ์พทยป์ระจ าเวรในวนันั้นทราบ และเสนอใบลาต่อหัวหน้าภาคกลุ่มงาน ของโรงพยาบาล
ทราบ   (รพ.กลาง – อ.ชยัพร    รพ. เจริญกรุงประชารักษ์- อ.เกียรติพนัธ์  รพ.ตากสิน – อ .สันติ   )ใน
กรณีท่ีหยดุเกิน 2 วนั ตอ้งมีใบรับรองแพทยเ์สมอ 

2. ลากิจ สามารถลาไดต้ามระเบียบราชการและตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั กบัหวัหนา้สายหรือ
อาจารยแ์พทยป์ระจ าเวรในวนันั้น และยื่นใบลาต่อหวัหนา้ภาคกลุ่มงาน ของโรงพยาบาลทราบ   (รพ.
กลาง – อ.ชยัพร    รพ. เจริญกรุงประชารักษ-์ อ.เกียรติพนัธ์  รพ.ตากสิน – อ .สันติ   ) 

- ในการประชุมประจ าเดือนของสมาคม /ชมรมต่าง ๆ  เช่น Surgical review, Interhospital grand 

round, Colorectal interhospital conference, Vascular interhospital conference และอ่ืน ๆ มีนโยบาย
ให้แพทยป์ระจ าบา้นเขา้ร่วมการประชุมทุกคร้ัง หากไม่มีภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ โดยก าหนดให้
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 และ 4 มีสิทธิเขา้ร่วมเป็นอนัดบัแรก หากอยูใ่นการปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเวลา
ราชการ ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 และ 2 รวมถึงอาจารยแ์พทยป์ระจ าเวรวนันั้นรับผดิชอบแทน 

- กรณีการประชุมวิชาการต่างจงัหวดั ให้เฉพาะแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีสุดทา้ยมีสิทธ์ิเดินทางเพื่อเขา้
ร่วมการประชุม โดยตอ้งท าการแลกเวรให้เรียบร้อย  แต่หากไม่ตอ้งการไปใหพ้ิจารณาแพทยป์ระจ า
บา้นชั้นปีรองลงมาได ้และการเดินทางเขา้ร่วมประชุมให้แจง้ความจ านงล่วงหนา้ต่อหวัหนา้หน่วยท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นช่วงท่ีมีการประชุม   
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กำรวัดและกำรประเมินผล  
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ ส านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  มีการวดัและ

ประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้นทุกเดือน  โดยการใชแ้บบประเมิน  on line  แบบ 360 องศา มีการน าผลการประเมิน
รายงานเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นทุก  2 เดือน  รวมถึงมีการแจง้ผลให้
แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บทราบผลการประเมิน เพื่อให้เกิดการพฒันาสมรรถนะในดา้นต่างๆ  ของแพทยป์ระจ าบา้น
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

การวดัและประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้น  ครอบคลุมทั้งดา้นองค์ความรู้ทกัษะการปฏิบติังานการ
ท าหัตถการต่าง ๆการท าผ่าตดัเจตคติความรับผิดชอบงานวิจยัและกิจกรรมวิชาการทางการแพทยโ์ดยภาควิชา
ศลัยศาสตร์ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินแพทยผ์ลการประเมิน  เพื่อน ามาใชใ้นการพิจารณาการเล่ือนชั้นปี  และการ
มีสิทธ์ิสอบวฒิุบตัร 

กำรวดัและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรมและกำรเล่ือนช้ันปี 

  หลกัสูตรศลัยศาสตร์ภาควชิาศลัยศาสตร์มีการประเมินผลทุกๆ คร้ังท่ีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังาน
เสร็จส้ินในแต่ละสาขาวชิา/หน่วยมีการก าหนดเกณฑพ์ิจารณาการผา่นการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นของ
ภาควชิาศลัยศาสตร์  

หัวข้อ 

แพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีที่ 

1 2 3 4 

ｳ. การประเมินทกัษะ     

ｴ. ประสบการณ์การเรียนรู้จาก Portfolio หรือ e logbook     

ｵ. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการศลัยกรรม     

ｶ. การปฏิบติังานหมุนเวยีนตามภาควชิา     

ｷ. การวจิยั     

เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี ผา่นｷ/ｷ ผา่นｷ/ｷ ผา่นｷ/ｷ  

เกณฑก์ารส่งสอบวฒิุบตัร    ผา่นｷ/ｷ 

หมำยเหตุ ต้องผ่ำนเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว้ในรำยละเอยีดของแต่ละช้ันป 

ตาราง แสดงหัวข้อกำรประเมินในแต่ละช้ันปีและเกณฑ์กำรเล่ือนช้ันปี (และ/หรือส่งสอบ) 
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หัวข้อ 

แพทย์ประจ ำบ้ำนช้ันปีที่ 

1 2 3 4 

1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทัก ษ ะ  EPA        
(ตามท่ีก าหนด) 

1 EPA ตามท่ี
ก าหนดต่อปี 
โดยผา่นขั้นต ่า
ท่ี level 4 

1 EPA ตามท่ี
ก าหนดต่อปี โดย
ผา่นขั้นต ่าท่ี level 

4 

1 EPA ตามท่ี
ก าหนดต่อปี 
โดยผา่นขั้นต ่า
ท่ี level 4 

1 EPA ตามท่ี
ก าหนดต่อปี 
โดยผา่นขั้นต ่า
ท่ี level 4 

2. ประสบการณ์การเรียนรู้จาก 
Portfolio ห รื อ  e-logbook      

(ช่วยผา่ตดั / ผา่ตดัเอง) 

๐/๕๐ ๒๕/๑๐๐ ๗๕/๒๕๐ ๑๐๐/๔๐๐ 

3. ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วชิาการศลัยกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4. การปฏิบติังานหมุนเวียนในต่
ละเดือน 

ไดค้ะแนน
เฉล่ียเกิน 2 

คะแนน 

 (เตม็ 4) 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เกิน 2 คะแนน 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เกิน 2 คะแนน 

ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เกิน 2 คะแนน 

5. การวจิยั Research 

workshop and 

proposal 

development 

Ethical approval, 

data collection 

Data collection Conclusion, 

analysis, 

presentation 

หมายเหต ุ 1. ตอ้งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นรายละเอียดของแต่ละชั้นปี 

     2. หตัถการท่ีสอบไดต้าม EPA ท่ีก าหนด  
         3. การผา่นการประเมินการท างานตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียเกิน 2 คะแนน โดยถา้ไม่ผา่นการประเมินมากกวา่ 
2 rotations จะน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อพิจารณา โดยถา้ไม่ผา่นการ
ประเมินมากกวา่ 2 rotations จะพิจารณาไม่เล่ือนชั้นปี หรือ ส่งสอบวฒิุบตัร 
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ตำรำงที ่แสดงเอกสำรส ำคัญส ำหรับกำรประเมินตำมเกณฑ์รำชวทิยำลัยศัลยแพทย์ 

 

หัวข้อ วธีิกำรและเอกสำรทีใ่ช้ประเมิน เกณฑ์ผ่ำน 

1. การประเมินสมรรถนะ EPA แบบประเมิน EPA แยกหตัถการ ระดบั 4 (ตามหตัถการ
แต่ละชั้นปี) 

ｴ. การบนัทึก Portfolio หรือ e-logbook ร า ย ง า น ก า ร บัน ทึ ก  Portfolio ห รื อ              
e-logbook ของราชวทิยาลยัศลัยแพทย ์

 

ｵ. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ             
ทางศลัยกรรม 

แบบบนัทึกการประชุม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ｶ.  การประเมินสมรรถนะการท างาน 
จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ การมี
ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร โดย
อาจารยแ์ละผูร่้วมงาน 

แบบประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินและผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนด 

ｷ. การรายงานความกา้วหนา้การวจิยั แบบรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั ตามท่ีก าหนด 

 

กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

 ใชห้ลกัการประเมิน 360 องศา อนัประกอบไปดว้ย คณาจารยห์รือผูร่้วมปฏิบติังานท่ีอยูเ่หนือแพทยป์ระจ า
บา้น ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน online   https:// forms.gle/wZVRpRDLWXz3P2ba7 

พ ย าบาล ใ นตึก ท่ีแพ ทย์ประ จ าบ้านไปหมุน เวี ย นอยู่  ประ เ มินโดย ใ ช้แบบประ เ มิน  online   https:// 

forms.gle/c1LAQ7EqMLXrNp1k8     

แ พ ท ย์ป ร ะ จ า บ้า น ป ร ะ เ มิ น ส ถ า บัน ฝึ ก อ บ ร ม ก ลับ   ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ใ ช้แ บ บ ป ร ะ เ มิ น  online   https:// 

forms.gle/5LtQM5fgRHzYBNzw8  จ าท าการวิเคราะห์โดย ศูนยแ์พทยศ์าสตร์ ของส านักการแพทย ์และแจง้ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์และแจง้ผลการประเมินทุกเดือน ทาง  ส่วนตวั 

ส่วนทุกｸ เดือน จะมีการประเมินใหญ่โดยเชิญแพทยป์ระจ าบา้นทุกคนเขา้ร่วมประชุม และ feedback เป็นรายบุคคล
และ ใหท้างแพทยป์ระจ าบา้นfeed back กลบัสถาบนัดว้ย  
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Entrusted Professional Activity (EPA)   

 คือการประเมินการดูแลผูป่้วยของแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อส่งเสริมการดูแลผูป่้วยและการท าหัตถการของ
แพทยป์ระจ าบา้น ท าให้เกิดการพฒันาทกัษะภายใตก้ารควบคุมหรือก ากบัดูแลของอาจารยแ์พทยใ์นการปฏิบติังาน
บนภาควชิาศลัยศาสตร์ โดยมีแนวทางการประเมินดงัน้ี 

(๑) การประเมินน้ีจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นปฏิบติังานในภาควชิาศลัยศาสตร์ โดยแพทย์
ประจ าบา้นจะปฏิบติัดูแลผูป่้วยและท าหัตถการภายใตก้ารก ากบั ควบคุมและประเมินโดยอาจารย์
แพทย ์มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือการส่งเสริมให้แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บการประเมินกระบวนดูแลผูป่้วย 
การท าหัตถการ การผ่าตดั โดยอาจารยแ์พทย ์รวมไปถึงการมี feedback การพฒันาต่อเน่ืองจากการมี 
feedback 

(๒) ก าหนดการประเมินการดูแลผูป่้วยและการท าหัตถการ ให้แพทย์ประจ าบ้านได้รับการประเมิน 
หตัถการใดๆ โดยเม่ือแพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งการถูกประเมิน จะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยท์ราบก่อนทุกคร้ัง 

(๓) การประเมินทกัษะหตัถการ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของแพทยป์ระจ าบา้น ในการตดัสินใจหาและ
คดัเลือกผูป่้วยท่ีจะส่งประเมิน แต่ก็ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามเหมาะสมของกรณีผูป่้วยและเวลาของอาจารย์
แพทยด์ว้ย โดยรูปแบบการประเมิน ไม่ใช่การให้อาจารยแ์พทยเ์ขา้ร่วมผา่ตดัดว้ย แต่จะถูกประเมินได้
แบบใดแบบหน่ึง คือ แบบแรก อาจารยเ์ขา้สังเกตการณ์ผา่ตดัตลอดเวลาทุกขั้นตอนการผ่าตดั แบบท่ี
สอง อาจารยเ์ขา้สังเกตการณ์เป็นระยะ เพื่อลดความกดดนัจากการสังเกตใกลชิ้ด แต่จะประเมินร่วมกบั
การเขียนใบรายงานการผา่ตดั ในกรณีท่ีระหวา่งการผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นไม่สามารถด าเนินการต่อ
ได้ด้วยตนเอง ตอ้งให้อาจารยแ์พทยเ์ขา้ช่วยเหลือ จะถือว่าการผ่าตดัลม้เหลว (fail) ในกรณีท่ีแพทย์
ประจ าบ้านตัดสินใจผ่าตัดไปเอง แต่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยไม่ตัดสินใจให้อาจารย์แพทย์เข้า
ช่วยเหลือ จะถือวา่เกิดความผิดพลาดวิกฤติ (critical error)  ทั้งน้ีการตดัสินใจให้แพทยป์ระจ าบา้นขอ
สอบประเมินได ้ข้ึนอยูก่บัอาจารยแ์พทยว์า่ แพทยป์ระจ าบา้นไดมี้ประสบการณ์การเขา้ช่วยและผา่ตดั
ภายใตก้ารควบคุมมากพอหรือไม่ โดยสถาบนัก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นจะสามารถขอประเมิน EPA 

ไดก้็ต่อเม่ือแพทยป์ระจ าบา้นไดมี้ประสบการณ์การช่วยผา่ตดัและการผา่ตดัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ตาม
เกณฑ์ของราชวิทยาลยัในชั้นปีนั้นๆ (ตารางท่ี 2) โดยภาควิชาจะท าการประเมินจาก portfolio และ e-

logbook และแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเคยผา่นการผา่ตดัชนิดนั้นมาแลว้ โดยมีผูคุ้มการผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ด
มาแลว้ แพทยป์ระจ าบา้นจะขอประเมินไดเ้พียงหตัถการเดียว ในผูป่้วยแต่ละราย 

(๔) ภายหลงัจากท่ีอาจารยแ์พทยป์ระเมินเรียบร้อยแลว้ อาจารยแ์พทยจ์ะลงนาม แลว้มอบให้แพทยป์ระจ า
บา้น  เก็บไวใ้นแฟ้ม  portfolio   ไวใ้นการตรวจ portfolio ประจ าปี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี 

โดยไดก้ าหนดEPA  ท่ีแพทยป์ระบา้นแต่ละชั้นปี ดงัน้ี  
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แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 1 สอบ  APPENDECTOMY 

แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 2 สอบ HERNIORHAPHY 

แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 3 สอบ  BOWEL  ANASTOMOSIS 

แพทยป์ระบา้นชั้นปีท่ี 4 สอบ  LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 

โดยใชใ้บประเมินตามผนวกท่ี3 

กฎ กติกำ มำรยำท บทลงโทษ ในกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ 

กรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นมีการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมแห่งวิชาชีพ หรือน ามาซ่ึงความเสียหาย
ต่อสถาบนั ผูร่้วมงาน ผูร่้วมวิชาชีพ หรือผูป่้วย ให้เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมเรียกประชุมคณะกรรมการฯ  
เพื่อพิจารณาความผิดดงักล่าว โดยพิจารณาจากความรุนแรงของความผิดและความถ่ีของการกระท าผิด  ความ
รุนแรงของความผดิแบ่งเป็น 3 ระดบั 

1. ความผิดเล็กน้อย เช่น การแต่งกายไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งแพทย์อาวุโสแล้วเกิด            
ความเสียหายเล็กนอ้ยต่อผูป่้วยหรืองาน    

2. ความผิดขั้นปานกลาง เช่น การกระท าท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อผูป่้วยร้ายแรงแต่ยงัสามารถแกไ้ข
ได ้การไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอนัควร   การทะเลาะกบัเพื่อนร่วมงาน  เป็นตน้ 

3. ความผดิขั้นร้ายแรง เช่น การกระท าท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตของผูป่้วยหรือมีภาวะแทรกซ้อน
ท่ีร้ายแรง  การกระท าความผิดทางจริยธรรมอย่างรุนแรง  การกระท าผิดทางกฏหมายและไดรั้บการ
ตดัสินจ าคุกโดยคดีถึงท่ีสุดแลว้ 

   การพิจารณาโทษแบ่งไดเ้ป็น 

1. วา่กล่าวตกัเตือน 

2. ใหภ้าคทณัฑ ์

ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นท่ีถูกตดัสินโทษลงนามรับทราบ 

3. ปฏิบติังานซ ้ าในหน่วยงานท่ีกระท าผดิ 

4. ไม่เล่ือนชั้นปี 

5. ไม่ส่งสอบเพื่อวฒิุบตัรฯ 

6. ใหอ้อกจากการฝึกอบรม 

ความผดิร้ายแรงอาจจะไม่ไดเ้ร่ิมดว้ยการวา่กล่าวตกัเตือน 

 กำรแจ้งควำมผดิ 
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ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมจะท าหนงัสือแจง้การลงโทษแจง้ต่อแพทยป์ระจ าบา้นผูถู้กพิจารณาโทษ  

กำรอุทธรณ์ 

กรณีท่ีผลการตดัสิน ไม่ให้เล่ือนชั้นปี ไม่ส่งสอบ หรือ ให้ออกจากการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้น
สามารถท าหนงัสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฝึกอบรมภายใน 30 วนั และใหเ้ขา้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการ 

 ผลการตดัสินของคณะกรรมการฯ หลงัจากอุธรณ์ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

ควำมก้ำวหน้ำของอำจำรย์ 

          ｳ.   ก าหนดใหมี้รางวลั อาจารยศ์ลัยแพทยดี์เด่น  โดยการคดัเลือกจากแพทยป์ระบา้นศลัยศาสตร์ทุกคน
ลงคะแนนเสียง  และจะมอบเกียรติบตัรใหอ้าจารยใ์นวนัปัจฉิมนิเทศน์ของแพทยป์ระจ าบา้น 

         ｴ.  สถาบนัสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รับการฝึกอบรมดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา ตามนโยบายคณะฯ และ
สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการ ในระดบัต่างๆ เพื่อน าความรู้อนัทนัสมยั มาอบรมสั่งสอนแก่ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม   สถาบนัฝึกอบรมมีการสนบัสนุนการพฒันาอาจารยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหอ้าจารยทุ์กท่าน
ไปเขา้รับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ในดา้นท่ีสนใจ ทั้งในเร่ืองการเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และ/หรือดา้น
การศึกษา (รายละเอียดในผนวก ｴ เร่ืองรายช่ืออาจารย ์และความเช่ียวชาญและประวติัการอบรม) 

      3. สถาบนัสนบัสนุนใหอ้าจารยส์ามารถขอต าแหน่ง ทางวชิาการ ได ้โดยขอจากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย (เน่ืองจากสอนนกัศึกษาแพทยจ์ากแม่ฟ้าหลวงอยู ่ รายละเอียดในผนวกｵ) 

แนวทำง ให้กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือแก่แพทย์ประจ ำบ้ำนเม่ือเกดิภำวะวกิฤติทำงวชิำชีพ 

 หมายถึงเกิดมีอุบติัการณ์ท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายหรือท าใหเ้กิดผลเสียอยา่งรุนแรงต่อผูป่้วย เกิดการฟ้องร้อง การ
ร้องเรียน เกิดข่าวทางส่ือต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อแพทยป์ระจ าบา้น  

คณะกรรมการฝึกอบรมฯไดรั้บรายงาน  

- วเิคราะห์ความรุนแรง  
 รุนแรงมากตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และรีบรายงานประธานการฝึกอบรมใหเ้ร็วท่ีสุด  

 ไม่รุนแรง ใหก้ารการดูแลและช่วยเหลือโดยรายงานอาจารยท่ี์ปรึกษา   
- ติดตาม สอบถาม หาสาเหตุปัญหา แกไ้ข ติดตามจนหมดปัญหา หรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

- สะทอ้นวา่เกิดจากสาเหตุใด 

- ช่วยกนัคิดแกไ้ข/ป้องกนัการเกิดเหตุซ ้ าในอนาคต 
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- แนวทำงกำรดูแลแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ที่เจ็บป่วยจิตเวช 

-              สถาบนัไม่มีนโยบายรับแพทยท่ี์มีประวติัป่วยทางจิตเวชเขา้ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น  แต่บางคร้ัง
แพทยป์ระจ าบา้นไม่ใหข้อ้มูลการเจบ็ป่วยมาก่อน และไม่สามารถตรวจพบก่อนการฝึกอบรม   บางคนอาจจะ
มาป่วยช่วงฝึกอบรม  ทางคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นจึงก าหนดแนวทางในการดูแล
แพทยป์ระจ าบา้นศลัยศาสตร์ท่ีเจบ็ป่วยจิตเวชไวด้งัน้ี    
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แพทย์ประจ ำบ้ำนที่เจบ็ป่วยทำงจติเวช 

 

 

 

  

เคยมีประวติั                              อาการสงบ                               ตอ้งติดตาม                             เฝ้าระวงัใกลชิ้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำดูแลเบื้องต้น  

 ปรึกษำอำจำรย์ศูนย์แพทยศำสตร์ศึกษำ 

              และอำจำรย์จิตเวช 

ประเมินผลกำรรักษำเป็นระยะๆ ร่วมกบัปรึกษำ                                          พจิำรณำยุติกำรฝึกอบรม 

           กบัครอบครัวแพทย์ประจ ำบ้ำน                                      (โดยประชุมร่วมกบั อำจำรย์จำกศูนย์แพทย์             

                                                        ถ้ำอำกำรแย่ลง                     อำจำรย์จิตเวช   แพทย์ประจ ำบ้ำนและ 

                        อำกำรสงบ                                                           ครอบครัว) 

      ฝึกอบรมต่อ เฝ้ำระวงั ประเมินอำกำรทุกเดือน  ถ้ำแย่ลง 

เคยมีประวตัิ   
(ปัญหำจิตเวช    
ไม่รุนแรง  
หำย  ดีแล้ว 
ไม่ต้องทำน
ยำต่อ) 

                       

อำกำรสงบ 

  (มีปัญหำจิต
เวชอำกำรสงบ 
แต่ต้องทำนยำ
ต่อเน่ือง ยงัไม่
เคยเป็นซ ้ำ) 

ต้องติดตำม  

(มีปัญหำจิตเวช 
อำกำรสงบแต่
ต้องทำนยำ

ต่อเน่ือง เคยเป็น
ซ ้ำ มีควำมเส่ียง
ในกำรในกำรท ำ

ร้ำยตนเอง 

เฝ้ำระวงัใกล้ชิด 

(มีปัญหำจิตเวชรุนแรง 
หลงเหลืออำกำร
บำงส่วน ต้อง

รับประทำนยำต่อเน่ือง 
ตอบสนองต่อยำไม่ดี 
กลบัเป็นซ ้ำบ่อย เคยมี
อำกำรทำงจิตหรือเคย

ท ำร้ำยตนเอง 
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ภำคผนวก 
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                                    ผนวกท่ี ｳ 

  ค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรต่ำงๆ 
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ผนวกท่ี  2  

รำยช่ืออำจำรย์ ควำมเช่ียวชำญ และประวตัิกำรอบรมเกีย่วกับ 

แพทย์ศำสตร์ศึกษำ 
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คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้เช่ียวชำญในสำขำ/อนุสำขำ ประจ ำกลุ่มงำนศัลยกรรม โรงพยำบำลกลำง 

ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

ｳ. นายชยัพร  สุวชิชากุล ชาย 47 

ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญ สาขา
ศลัยศาสตร์ 

- อนุมติับตัรผูมี้ความรู้
ความช านาญสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว 

- ประกาศนียบตัร
ผูเ้ช่ียวชาญ  
อนุสาขาผา่ตดัผา่นกลอ้ง     

2539 นายแพทย์
เช่ียวชาญ   

หวัหนา้กลุ่มงาน
ศลัยกรรม 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  40% 

บริการ   30% 

วชิาการ  30% 

- เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่นท่ี ｷ 

- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical 

Examination) 

- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น ｶ 

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินผูป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evalution Exercise 

(Mini - CEX) 

- เชิงปฏิบตัการ เร่ือง การประเมินผูป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evaluation Exercise 

(Mini-CEX) 

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสอนคุณธรรม 
และจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาแพทย ์

ｴ. นายสมเกียรติ  อศัวโรจน์พงศ ์

 

ชาย 49 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต  2538 นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา - เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่น ｳ  



31 

 

ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

ｴ. นายสมเกียรติ  อศัวโรจน์พงศ ์
(ต่อ) 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญ สาขา
ศลัยศาสตร์ 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญ สาขา
ศลัยศาสตร์ ล าไส้ใหญ่
และทวารหนกั     
- อนุมติับตัรผูมี้ความรู้

ความช านาญ สาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว 

และหวัหนา้กลุ่ม
งานพฒันา
คุณภาพ 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  40% 

บริการ   30% 

วชิาการ  30% 

- ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เร่ืองการเสนอเพื่อรับประกนัคุณภาพ
การศึกษาระบบ EdPEx และ WFME ของ
คณะแพทยศาสตร์ใหม่  
- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical Examination)   
- บูรณาการ การเรียนการสอนระหวา่งชั้น 
PreClinic-Clinic   
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินผุป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evaluation Exercise 

(Mini - CEX)   
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง บทบาทการเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาแพทย ์(Coaching 

and Mentoring roles of medical teachers) 

ｵ. นายสุภกิจ  ฉตัรไชยาฤกษ ์ ชาย 40 
ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2546 นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ  

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  40% 

- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical 

Examination)   
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

-  อนุมติับตัรผูมี้ความรู้
ความช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่ 
และทวารหนกั 

- อนุมติับตัรสาขาเวช
ศาสตร์ป้องกนั 

และหวัหนา้กลุ่ม
งานประกนั

สุขภาพ 

บริการ   30% 

วชิาการ  30% 

- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของ
ผูป่้วย(Patient Safety) รุ่น ｳ   
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินผูป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evalution Exercise 

(Mini - CEX)  
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินผุป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evaluation Exercise 

(Mini - CEX)  
4. นายโดม  เจริญทอง ชาย 43 

ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

-  ก าลงัศึกษาต่อ 
ประกาศนียบตัรผูเ้ชียว
ชาญการผา่ตดัเตา้นม 

 

 

2548 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  70% 

วชิาการ  20% 

 

- เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่นท่ี ｸ   
- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical 

Examination)   
- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น ｳ   
- เชิงปฏิบตัการ เร่ือง การประเมินผูป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evaluation Exercise 

(Mini - CEX) 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

5. นายณรงค ์ บุญญากาศ   
 

ชาย 38

ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร
ผูเ้ช่ียวชาญ อนุสาขา
ผา่ตดัผา่นกลอ้ง 

2550 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของ
ผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น ｳ   
- สัมมนาเชิงปฏิบติัการและร่วมออก
ขอ้สอบขั้นตอนท่ี ｳ และ ｴ 

6. นายอิทธิพล  วรัิตนภานุ  ชาย 37 

ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร
ผูเ้ช่ียวชาญ อนุสาขา
ผา่ตดัผา่นกลอ้ง 

2556 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่นท่ี ｶ   
- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical 

Examination) 

7. นายปัญญา ทวปีวรเดช ชาย 37 

ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์
มะเร็งวทิยา 

2556 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่นท่ี 3   

- The Third Asia-Pacific Joint Conference 

on Problem-Base Learning meeting   

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสร้องคลงั เขียนบท 
และฝึกผูป่้วยจ าลอง   
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง แพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน(Basic Medication Education) 

8. นางธญัชนก  สวา่งแสงวฒันา  หญิง 40 
ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

-  ก าลงัศึกษาต่อวฒิุบตัร
ผูมี้ความรู้ความช านาญ
สาขาศลัยศาสตร์มะเร็ง
วทิยา 

ｴｷ59 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- 

9. นายกฤษดา  กองสวสัด์ิ ชาย 34 

ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

-  ก าลงัศึกษาต่อ
ประกาศนียบตัร

ｴｷ60 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสร้างขอ้สอบ 
MCQ   
- สัมมนาบูรณาการการเรียนการสอน
ระหวา่งชั้น Preclinic - Clinic 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

ผูเ้ช่ียวชาญ อนุสาขา
ผา่ตดัผา่นกลอ้ง     

10. นางสาวฉัตรนภา  ศรีคิรินทร์  หญิง 33 
ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

ｴｷ60 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินผูป่้วยราย
ยาว และ Mini Clinical Evalution Exercise 

(Mini - CEX)  
- เชิงปฏิบตัการ เร่ือง บทบาทการเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาแพทย ์(Coaching 

and Mentoring roles of medical teachers)    
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสร้างขอ้สอบ 
MCQ 

11.นางสาว ภทัรส สว่างศรี  หญิง 32 
ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

2560 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสร้องคลงั เขียนบท 
และฝึกผูป่้วยจ าลอง   
- เชิงปฏิบตัการ เร่ือง บทบาทการเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาแพทย ์(Coaching 

and Mentoring roles of medical teachers) 

12.นางสาวภารว ี  ประยรูหงษ ์ ชาย 34 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต  2561 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา  



36 

 

ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์     

   หลอดเลือด 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ   50% 

วชิาการ  50% 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

ｳｵ.นายจิตรภานุ   ยงวงคศิ์ลป์ ชาย 36 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต   
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาศลัยศาสตร์
อนุสาขาศลัยศาสตร์
มะเร็งวทิยา 

- ประกาศนียบตัร
ผูเ้ช่ียวชาญ อนุสาขา
ผา่ตดัผา่นกลอ้ง     

2562 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ   50% 

วชิาการ  50% 

 

 

14. นายดุษฎี   มีศิริ ชาย 30 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ 

2562 นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ   50% 

วชิาการ  50% 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

15. นายเกษมศกัด์ิ  พยุงธนะทรัพย ์ ชาย ｶ7 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ตกแต่ง 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ 

ｴｷ39 นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่น ｴ   
- การบูรณาการการเรียนการสอนระหวา่ง 
Preclinic-clinic   
- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical Examination)   
- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น ｶ   
- เชิงปฏิบติัการเร่ือง Evidence - based 

medicine 

16. นายสันติ  กุลาดี ชาย 39 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญ                          
   สาขาศลัยศาสตร์
ตกแต่ง 

ｴｷ62 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- 

17. นายธานินทร์  กลลดาเรืองไกร  ชาย 49  
ปี 

-  แพทยศาสตร์บณัฑิต    ｴｷｵ8 นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา - เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่นท่ี ｵ   
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ
ช านาญสาขาประสาท   
  ศลัยศาสตร์  

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น ｴ 

18. นายชยัพล  วฒิุโอภาส ชาย ｶ1

ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญสาขาประสาท
ศลัยศาสตร์ 

 

ｴｷ47 นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

- เชิงปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน รุ่นท่ี ｵ 

- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย 
(Patient Safety) รุ่น ｴ 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

19 . นายชวนิท ์ สุขะพิริยะ ชาย 44 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์  

   ยโูรวทิยา 

ｴｷ43 นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  30% 

บริการ   40% 

วชิาการ  30% 

- ประชุมแพทยศาสตรศึกษาคร้ังท่ี ｳｸ   
- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัสอบ OSCE 

(Objective Structured Clinical 

Examination)   
- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น ｴ   
- อบรมเชิงปฏิบติัการ Clinical Teaching 

and Clinicla Reasoning   
- เชิงปฏิบติัการเร่ืองการออกขอ้สอบและ
การวเิคราะห์ขอ้สอบ   
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การวดัและประเมินผล
การศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก (Assessment 

Workshop for teachers)   
- เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การบนัทึกขอ้มูลการ
วจิยัดว้ยคอมพิวเตอร์ ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย ์
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ 
คุณวุฒิ(ปริญญำ)ตรี-

คุณวุฒิสูงสุด 

ปีทีรั่บ
รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 

20. นายพฤกษ ์ ธ ารงรัตนศิลป์ ชาย 36

ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์ 

   ยโูรวทิยา 

ｴｷ58 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ   80% 

วชิาการ  20% 

- ทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา ประจ าปี ｴｷｷｺ 
หวัขอ้ Essential skill Clinical teachers   
- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น ｵ   
- อบรมเชิงปฏิบติัการ Clinical Teaching and 

Clinicla Reasoning 

21. นายพิเชษฐ ์รุ่งศิริแสงรัตน์ ชาย 35 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความ

ช านาญ 

   สาขาศลัยศาสตร์ยโูร
วทิยา 

 

ｴｷ59 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ   80% 

วชิาการ  20% 

- เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัของผูป่้วย
(Patient Safety) รุ่น 3   
- เชิงปฏิบติัการเร่ือง Evidence - based 

medicine 

22. นายบญัญติั  ละอองทอง ชาย 70 
ปี 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้
ความช านาญสาขา
ศลัยศาสตร์  

- นายแพทย์
ขา้ราชการ

บ านาญ 

บางเวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ   80% 

วชิาการ  20% 

- 
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คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้เช่ียวชำญในสำขำ/อนุสำขำ ประจ ำกลุ่มงำนศัลยกรรม โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 

ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

ｳ. นายศรัณย ์วรรณจ ารัส  ชาย 56 - แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญ สาขาศลัยกรรม

ตกแต่งและเสริมสร้าง 

 

 

 

ｴｷｵｴ นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 
หวัหนา้กลุ่มงาน
ศลัยกรรม 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร     % 

บริการ     % 

วชิาการ   % 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่น ｳ 

2. โครงการอบรมการบูรณา
การการเรียนการสอนระหวา่ง 
Preclinic-clinic 

3. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) 

รุ่น 2 

ｴ. นายก าพล รัชวรพงศ ์ ชาย ｶｻ - แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
มะเร็ง           

 

ｴｷｶｲ นายแพทย์
เช่ียวชาญ    
 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  40% 

บริการ  30% 

วชิาการ 30% 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ｵ 

2. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย(Patient Safety) รุ่น 
ｶ 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

ｵ. นายเกียรติพนัธ์ุ สุคนัธปรีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย 49 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

ｴｷｶｲ นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ    

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  40% 

บริการ  30% 

วชิาการ 30% 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ｷ 

2. โครงการอบรมดา้นการ
แพทยศาสตรศึกษษและ
งานวจิยัทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ ｴｷｷｺ หวัขอ้
เร่ือง บทบาทของอาจารยท่ี์
ปรึกษาของครูแพทย ์

3. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย(Patient Safety) รุ่น 
ｵ 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การวดัและ
ประเมินผลการศึกษาแพทย์
ชั้นคลินิก (Assessment 

Workshop for teachers) 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

 

 

ｵ. นายเกียรติพนัธ์ุ สุคนัธปรีย ์
(ต่อ) 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ืองการวดัและ
การประเมินผลการศึกษา
แพทยช์ั้นคลินิก (Assessment 

Workshop for teachers) 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การประเมิน
ผูป่้วยรายยาว และ Mini 

Clinical Evalution Exercise 

(Mini - CEX) 

7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การประเมิน
ผูป่้วยรายยาว และ Mini 

Clinical Evaluation Exercise 

(Mini - CEX) 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

4. นายสราวธุ ฐานะวฑุฒ ์

 

 

 

 

 

 

4. นายสราวธุ ฐานะวฑุฒ ์(ต่อ)  

ชาย 47 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

 

 

2551 

นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  70% 

วชิาการ 20% 

1. โครงการอบรมทางดา้น
แพทยศาสตรศึกษาและงาวจิยั
ทางการศึกษา ประจ าปี ｴｷｷｺ 
หวัขอ้ ความรู้พื้นฐานในการ
ท าวจิยัการศึกษา 

2. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น 
ｴ 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การประเมิน
ผูป่้วยรายยาว และ Mini 

Clinical Evalution Exercise 

(Mini - CEX) 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินผุ ้
ป่วยรายยาว และ Mini 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

Clinical Evaluation Exercise 

(Mini - CEX) 

ｷ. นายราวนิ วงษส์ถาปนาเลิศ  ชาย 39 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้าดี 

2549 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  50% 

วชิาการ 40% 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ｸ 

2. โครงการอบรมดา้นการ
แพทยศาสตรศึกษาและ
งานวจิยัทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ｴｷｷｺ 
หวัขอ้เร่ือง Advance Skills 

for Clinical Teacher หรือ 
Essential Skill for Clinical 

Teachers 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

3. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น 5 

 

ｸ. นายกฤษกร ศรีกีรติวงศ ์

 

 

ｸ. นายกฤษกร ศรีกีรติวงศ ์(ต่อ) 

ชาย 40 - แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

2557 นายแพทย์
ช านาญการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  50% 

วชิาการ 40% 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ｸ 

2. โครงการอบรมดา้นการ
แพทยศาสตรศึกษาและ
งานวจิยัทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ ｴｷｷｺ หวัขอ้
เร่ือง การพฒันาขอ้สอบปรนยั
เพ่ือประเมินความรู้ทาง
การแพทย ์

ｹ. นายนิรกลัป์ พ่ึงโสภา ชาย ｶｳ -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

ｴｷｸｳ นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

1. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) 

รุ่น ｶ 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

บริการ  50% 

วชิาการ 40% 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ืองการจดัท าส่ือ
การเรียนการสอนในศตวรรษ
ท่ี ｴｳ 

ｺ. นายยงสุข ธรรมโชติ ชาย 51 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

 

ｴｷｵｷ 

 

นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  50% 

วชิาการ 40% 

ｳ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ｷ 

ｻ. น.ส.ดวงกมล พุทธคุณรักษา  หญิง  ｵｷ -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
เด็ก 

 

2561 

 

นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  50% 

วชิาการ 40% 

ｳ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง Assessment 

workshop for clinical 

teachers 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

ｳｲ. นายสุธน เอกเสถียร  ชาย ｷｶ -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ประสาท 

 

ｴｷｵｺ นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ  50% 

วชิาการ 40% 

ｳ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่น ｴ 

ｴ. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น ｷ 

11. นายน าชยั มานะบริบูรณ์   ชาย ｶｸ - แพทยศาสตร์บณัฑิต  
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 

 

ｴｷｶｹ 

 

นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ  50% 

วชิาการ 50% 

ｳ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแพทยศาสตรศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ｷ 

ｴ. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย(Patient Safety) รุ่น ｵ 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

ｳｴ.นายพีรดนย ์คณิตานุพงษ ์ ชาย ｵｹ - แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 

 

ｴｷｸｲ นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ  50% 

วชิาการ 50% 

- 

13. นายนิวฒัน์ ลกัขณาวงศ์ ชาย ｵｹ - แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 

 

ｴｷｸｳ 

 

นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  0% 

บริการ  50% 

วชิาการ 50% 

- 

14. นายภูวดล ฐิติวราภรณ์ ชาย ｵｶ - แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์

ทรวงอก 

ｴｷｸｳ นายแพทย์
ปฏิบติัการ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

ｳ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง Assessment 

workshop for clinical 

teachers 
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

15.นายฉตัรพงษ ์ศาสตรสาธิต ชาย ｶｺ - แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญ                          
   สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง 

 

 

ｴｷｶｹ นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ 

เตม็เวลา 

สัดส่วนกำร
ท ำงำน 

บริหาร  10% 

บริการ   50% 

วชิาการ  40% 

ｳ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง Assessment 

workshop for clinical 

teachers 

ｳｸ. นายสมคิด จินดาสมบติัเจริญ ชาย 39 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต    
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ประสาท 

2558 แพทยห์ว้งเวลา  ｳ. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น ｳ 

ｳｹ. นายกรัญชยั ตรีตรง ชาย 33 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2560 แพทยห์ว้งเวลา  - 

ｳｺ. น.ส.วายนู วจะโนภาส หญิง 34 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2560 แพทยห์ว้งเวลา  - 

ｳｻ. นายเกียรติศกัด์ิ ทศันวภิาส ชาย 38 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2556 แพทยห์ว้งเวลา  ｳ. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น ｵ 

ｴ. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ืองการจดัท าส่ือ
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ช่ือ – นำมสกุล เพศ อำยุ คุณวุฒิ (ปริญญำ)ตรี-คุณวุฒิสูงสุด 
ปีทีรั่บ

รำชกำร 

ต ำแหน่งทำงกำร
หรือระดับ 

ประเภทเต็ม
เวลำ/บำงเวลำ 

ประวตัิกำรอบรมด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ 

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
ｴｳ 

ｴｲ. นายวทิวสั ไทยเจริญพร ชาย 39 - แพทยศาสตร์บณัฑิต  
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์
ปัสสาวะ 

2559 แพทยห์ว้งเวลา  ｳ. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ของผูป่้วย (Patient Safety) รุ่น ｶ 

ｴｳ. นายจกัรชยั บุณยวณิชย ์ ชาย 41 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2561 แพทยห์ว้งเวลา  - 

ｴｴ. นายอธิวฒิุ บวรวฒันาวานิช ชาย 32 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2561 แพทยห์ว้งเวลา  - 

ｴｵ. นายไพศาล วอ่งธวชัชยั ชาย 35 - แพทยศาสตร์บณัฑิต    
- วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ทรวง

อก 

2562 แพทยห์ว้งเวลา  - 

ｴｶ. น.ส.สรัลนุช ปัญญาวรคุณชยั หญิง 32 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต   
-  วฒิุบตัรผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาศลัยศาสตร์ 

2562 แพทยห์ว้งเวลา  - 

 

  

 



53 

 

 

 

 

ผนวกท่ี3 

กำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร
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