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ภาคผนวกที ่4 
ตารางกิจกรรมส าหรับการท าวิทยานิพนธ์เพื่อการสมัครสอบเพื่อ วว.กุมารฯ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ให้แพทย์ประจ าบ้านแจ้ง 
    1.1 ชื่อ-นามสกุลของแพทย์ประจ าบ้าน 
    1.2 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
    1.3 ชื่อผู้ควบคุมงานวิจัย พร้อมชื่อสถาบัน 
    1.4 ชื่อผู้ประเมินงานวิจัยอีก ๒ ท่าน พร้อมชื่อสถาบัน และแนบแบบตอบรับเป็นผู้ประเมิน (มีแบบฟอร์มเฉพาะ) ส่งให้เลขานุการ อกก.พว. (ผ่านผู้แทน
สถาบันฝึกอบรม) 

ภายในวันท่ี 30  กันยายน 
ของปีการศึกษาท่ีจะยื่นสมัครสอบ 

2. แพทย์ประจ าบ้านส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง ท้ังเป็นแบบฉบับภาษาไทย และบทความทางวิชาการ จ านวน ๓ ฉบับ   
    พร้อมใบค าแสดงจรรยาบรรณในงานวิจัย ให้ผู้แทนสถาบันฝึกอบรม (ผ่านผู้ควบคุมวิจัย)   เพื่อส่งให้ผู้ประเมิน 

ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
ของปีการศึกษาท่ีจะยื่นสมัครสอบ 

3. ส าหรับรายงานวิจัยที่ผู้ประเมินให้ผ่าน แพทย์ประจ าบ้านส่งใบประเมิน ให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวม เพื่อท าส าเนา 1 ชุด ส่งเลขานุการ อกก.พว. ส าหรับการ
ออกหนังสือรับรอง 
   ส าหรับรายงานวิจัยที่มีการพิจารณาใหม่ แพทย์ประจ าบ้านส่งส าเนาใบประเมินให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวม เพื่อแจ้งเลขานุการ อกก.พว. โดยเร็ว 
    และแพทย์ประจ าบ้านแก้ไขรายงานฯ ส่ง แล้วติดต่อผู้ประเมิน เพื่อขอรับใบประเมินใหม่ หลังการแก้ไข ให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมส่งให้เลขานุการ อกก.พว. 
ส าหรับการออกหนังสือรับรอง 

เมื่อได้รับใบประเมิน 
 
 

ภายในวันท่ี  15 กุมภาพันธ์  
(1 เดือน) 

4. วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย เพื่อสมัครสอบ 
     4.1  แพทย์ประจ าบ้านรวบรวมแบบประเมินท่ีได้รับรับจากผู้ประเมินท้ัง 3 ฉบับ ส่งให้ อกก.พว. (ผ่านผู้แทนสถาบัน) 
     4.2  แพทย์ประจ าบ้านส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว) จ านวน 1 ชุด  (ส่งเป็น file word)  ให้แก่ผู้แทนสถาบันฝึกอบรม (คุณโสภา)  
เพื่อส่งมอบให้เลขานุการ อกก.พว. 

 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม ของปีท่ีจะสอบ* 

 
ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีท่ีจะสอบ 

5. กรณีที่ใช้บทความทางวิชาการ เพื่อสมัครสอบ 
     5.1  แพทย์ประจ าบ้านรวบรวมแบบประเมินท่ีได้รับรับจากผู้ประเมินท้ัง 3 ฉบับ ส่งให้ อกก.พว. (ผ่านผู้แทนสถาบัน) 
     5.2 ส่งหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการของวารสาร หรือใบตอบรับว่าอยู่ในระหว่างการด าเนินการ (under review)  ให้ อกก.พว. (ผ่านผู้แทนสถาบันฝึกอบรม) 
หรือ      
    5.3 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  ให้แก่ผู้แทนสถาบันฝึกอบรม เพื่อส่งมองให้เลขานุการ อกก.พว.  

 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม ของปีท่ีจะสอบ* 

 
 

ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีท่ีจะสอบ 
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ภาคผนวกที ่5 
กิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชา 

 
เพื่อให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น ภาควิชาฯ จึงได้จดักิจกรรมทางวิชาการหมุนเวียนในแตล่ะวัน ดังตารางต่อไปนี้  

 7.30-8.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-12.00 

Lu
nc

h 
Br

ea
k 

13.00-15.30 15.30-16.30 16.30-7.30 

จันทร์ 

Pr
e-

ro
un

d 

Morning Conference 
OPD service 

Round with attending staff 
Division activity 

Ward work 
SDL direct study  

Round with 
Medical student 

On duty 

อังคาร 

Refreshing course  
1st,2nd, 3rd week:  Interesting case 
4th, 5th week:      Special lecture  
 

OPD service 
Round with attending staff 

Division activity 

Ward work 
SDL direct study 

Round with 
Medical student 

On duty 

พุธ 

Refreshing course 
1st, 3rd, 4th week: Topic review  
2nd, 5th week:      Clinico-pathological  
                         Conference  
  

OPD service 
Round with attending staff 

Division activity  

Ward work 
SDL direct study 

Round with 
Medical student 

On duty 

พฤหัสบด ี Morning Conference 
OPD service 

Round with attending staff 
Division activity 

Ward work 
SDL direct study 

Round with 
Medical student 

On duty 

ศุกร์ 

1st, 2nd week:  Journal club 
3rd week:       English morning conference 
4th week:       Mortality conference   

5th week:       Special lecture 

OPD service 
Round with attending staff 

Division activity 

Ward work 
SDL direct study 

Round with 
Medical student 

On duty 

เสาร์ Round with attending staff On duty 
อาทิตย์ Round with attending staff On duty 

วันหยุดราชการ Round with attending staff On duty 
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ภาคผนวกที ่6 
แผนภาพแสดงระบบการให้ค าปรึกษาระหว่างแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุนกับอาจารย์ประจ าสายและอาจารย์ประจ าหน่วย 
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ภาคผนวกที ่7 
รายช่ือคณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

1 รศ.พญ.แรกขวัญ  
   สิทธิวางค์กูล 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate in Pediatric    
  Cardiology   
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ)  

Cardiology 

2 รศ.พญ.สุชญา  
   ศิลป์วิไลรัตน ์
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)   
- Certificate in Pediatric  
   Cardiology 
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ)  

Cardiology 

3 ผศ.นพ.กฤช   
   มกรแก้วเกยูร 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ)  

Cardiology 

4 รศ.พญ.อรวรรณ   
   เลาห์เรณ ู
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- Certificate in Developmental  
  and Behavioral Pediatrics  
- อว. (จิตเวชศาสตรเ์ด็กและวัยรุ่น)  
- อว. (พัฒนาการและพฤติกรรม) 

Developmental 
and Behavioral 

5 รศ.นพ.ณัฐพงษ์   
    อัครผล 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate in  Pediatric    
  Gastroenterology/ Nutrition  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคระบบ 
   ทางเดินอาหารและโรคตับ) 

Gastroenterology 

6 ผศ.พญ.อลิสรา   
    ด ารงมณ ี
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดนิ 
   อาหาร และโรคตับ) 
 

Gastroenterology 

    

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

7 รศ.พญ.วรางค์ทิพย์  
    คูวุฒยากร 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate in Neonatology  
- อว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรก 
  เกิดและปริก าเนิด)  

Neonatology 

8 ผศ.พญ.ฌานิกา   
   โกษารัตน ์
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Cert. in Neonatology- 
   Perinatal  Medicine     
- วว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรก 
  เกิดและปริก าเนิด)  

Neonatology 

9 อ.นพ.สาธิษฐ์   
   มะโนปัญญา 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรก 
  เกิดและปริก าเนิด) 

Neonatology 

10 ผศ.นพ.สนิท   
    เรืองรองรัตน์ 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบ 
   การหายใจ)  

Pulmonology 

11 ศ.ดร.พญ.เพณณินาท์  
    โอเบอร์ดอร์เฟอร ์
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Master of Clinical  
   epidemiology  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคติดเชื้อ)  

Infectious 

12 รศ.ดร.พญ.ทวิติยา  
     สุจริตรักษ์ 

- วว.(กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)  

• - Master of Science in  
•    Infectious Disease  
•    Epidemiology (U. of Johns  
•    Hopkins)   

Infectious 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

•   - Doctor of Philosophy in  
•     Infectious Disease  
•     Epidemiology (U. of Johns  
•     Hopkins)    

 
13 

ผศ.นพ.วัฒนา   
    ชาติอภิศักดิ์ 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate in Paediatric  
   Nephrology  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคไต)  

Nephrology 

14 ผศ.พญ.ณัฐพร   
    หงษาวงศ์  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)  

Nephrology 

15 รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์   
    เจริญขวัญ 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate in Pediatric     
  Hematology/ Oncology  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคเลือด)  

Hematology/ 
Oncology 

16 รศ.นพ.รุ่งโรจณ์   
    เนตรศิรินิลกลุ 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา 
   และมะเร็งในเด็ก)  
- Certificate in Pediatric  
   Hematology/ Oncology     

Hematology/ 
Oncology 

17 อ.พญ.ลลติา   
     สาธิตสมิตพงษ ์

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง 
   ในเด็ก) 

Hematology/ 
Oncology 

18 รศ.พญ.ประไพ   
    เดชค ารณ 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Cert. in Pediatric  
   Endocrinology   
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคต่อมไร้ 
  ท่อและ เมตาบอลิสม)  

Endocrine/ 
Metabolism 

19 ผศ.พญ.กมรวรรณ   
     กตัญญูวงศ์ 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate in Child 
Neurology/Epilepsy  

Neurology/ 
Epilepsy 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

- อว. (กุมารเวชศาสตร ์
  ประสาทวิทยา)  

20 ผศ.พญ.ณัฐรุจี  
    วิวรรธนดิฐกุล  
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบ 
  ประสาท) 

Neurology/ 
Epilepsy 

21 ผศ.นพ.มงคล   
    เหล่าอารยะ 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคภูมิแพ ้
   และภูมิคุม้กัน)  
- Clinical Research Fellow in  
   Allergy  and Clinical  
   Immunology  

Allergy/Clinical 
Immunology 

22 ผศ.นพ.ชินณุวัฒน์   
     สงวนเสริมศร ี
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certicate of Pediatric  
  Neurology 
- Certification of Clinical  
   epilepsy and  
  Neurophysiology 
- Diplomate of  
   Neurophysiology 

Neurology/ 
Epilepsy 

23 ผศ.พญ.นงลักษณ์   
     บุญชูดวง              

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (พัฒนาการและพฤติกรรม) 

Developmental 
and Behavioral 

24 อ.พญ.ศุภกัญญา  
     กังสุวรรณ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์ระบบ 
   ทางเดินหายใจ และเวชบ าบัด 
   วิกฤต) 

Pulmonology 

25 ผศ.พญ.วัชรีวรรณ 
     สนธิชัย 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- ประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวช 
   ศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 
 

Rheumatoid 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

26 อ.พญ.มัลลิการ์   
     ป้อมรบ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- วว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรก 
  เกิดและปริก าเนิด) 

Neonatology 

27 อ.นพ.เจน เจิดอ าไพ - วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- วว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา 
   และมะเร็งในเด็ก) 

Hematology/ 
Oncology 

28 อ.นพ.กานต์  
    เวชอภิกุล 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไรท้่อ
และเมตาบอลิสม  
-  Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
in Molecular  

Endocrine/ 
Metabolism 

29  อ.พญ.นฤภร  
     ลิขิตวีระวงศ์ 

- ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)   

- ว.ว. (พัฒนาการและพฤติกรรม),  

Developmental 
and Behavioral 

30 อ.พญ.กนกกาญจน ์
    สันกลกิจ 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) Pulmonology 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบ
การหายใจ) 

31 ผศ.พญ.กลุนิภา 
    กิตติศักดิ์มนตร ี

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ) 
- Doctor of Philosophy  
   (Pediatric Nutrition),    

Nutrition 

32 อ.พญ.มะลิวัลย์   
     เต็งสุจริตกุล 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรค 

   พันธุกรรม) 

Medical 
Genetrics 

33 อ.พญ.สาวิกา 

     เศรษฐเสถียร 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),   
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) 

Cardiology 

34 อ.พญ.ขวัญนภสั  
    แสงสิน 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) 
- Research Fellow Cardiac MRI 
and Cardiac CT  

Cardiology 
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รายช่ืออาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

1 ศ.เกียรติคุณ นพ.ปญัจะ   
   กุลพงษ์ 

- อว. โลหิตวิทยา  
- อว. กุมารเวชศาสตร์   
- Dip.Amer.Board of  
  Pediatric 

Hematology/ 
Oncology 

2 รศ.นพ.ด าริ ด ารงศักดิ ์ - อว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Dip. Amer.Board of  
  Pediatric 

Infectious 

3 รศ.พญ.บญุชู   
     พจนการุณ 

- Dip. Amer.Board of  
  Pediatrics 

Gastroenterology 

4 ผศ.พญ.ประภาศรี   
    รังสิยานนท์ 

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Cert. Neonatology 

Neonatology 

5 รศ.พญ.บญุสม   
    ผลประเสริฐ 

- อว. (กุมารเวชศาสตร์)   
- D.C.H (Glassgow, U.K) 

Neurology/ 
Epilepsy 

6 ผศ.พญ.จฑุามาศ   
      สุทัศน์ ณ อยุธยา 

- วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม  
   สาขากุมารเวชศาสตร ์

Develop. and 
Behavioral 

7 รศ.พญ.เกวลี อุณจักร 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รค 
  ต่อมไร้ท่อ) 

Endocrine/ 
Metabolism 

8 รศ.พญ.เสาวลักษณ์   
    โอภาสถิรกุล  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตร ์
  โรคไต) 

Nephrology 

9 ศ.พญ.มุทิตา  
     ตระกูลทิวากร 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รค   

Allergy/ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาท่ี  สาขา 

   ภูมิแพ้ 
  และภูมิคุม้กัน)  
 

Clinical 
Immunology 

10 ผศ.นพ.สมพร   
      โชตินฤมล 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate  in  
   Neonatal and   
   Infantile Screening   
-  อว. (กุมารเวชศาสตร์   
   ทารกแรกเกิดและ 
    ปริก าเนิด)  

Neonatology 

11 อ.นพ.ธีรศักดิ์  
     บริสุทธิบัณฑิต 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตร์โรค 
   ระบบการหายใจ) 

Pulmonology 

12 ผศ.พญ.วัชรี   
    ตันติประภา 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตร์ทารก   
   แรกเกิดและปริก าเนดิ)  

Neonatology 

13 ศ.พญ.จุฬาภรณ ์
    พฤกษชาติคุณ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate  in   
  Pediatric Dermatology 
-  อว. (กุมารเวชศาสตรต์จ 
   วิทยา) 

Dermatology 


