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สารบัญ 

                                                                                                                                                 หน้า 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- ชื่อหลักสตูร     3 
- ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  3 
- ลักษณะและประเภทของหลกัสูตร    3 
- จ านวนหน่วยกิตทีเ่รยีนตลอดหลักสูตร   4 
- รูปแบบของหลักสตูร    4 
- สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 5 
- ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสตูรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน  6 
- อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศกึษา   6 
- อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร    6 
- สถานที่จัดการเรียนการสอน    6 
- สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
7 

- ผลกระทบต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน 7 
- ความสัมพนัธ์กบัหลักสตูรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน  8 
- หลักสูตรทีน่ ามาใช้เปน็แนวทางในการพฒันาหลักสตูร     8 

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
- ปรัชญา ความส าคญั วัตถุประสงค์ของหลกัสตูรและคณุลกัษณะบัณฑติที่พึง

ประสงค ์
9 

- แผนพัฒนาปรับปรงุ 11 
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

- ระบบการจัดการศึกษา  13 
- การด าเนนิการหลกัสตูร  13 
- หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 16 
- องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 29 
- ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 30 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
- การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 33 
- การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละด้าน 36 
- แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตร         

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
41 
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                                                                                                                                              หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนิสิต   

- กฎ ระเบยีบ หรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 44 
- กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 44 
- เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาของหลักสูตร 44 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์   
- การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่ 47 
- การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 47 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
- การบรหิารหลักสตูร 48 
- การบรหิารทรัพยากรการเรยีนการสอน 48 
- การบรหิารคณาจารย์ 49 
- การบรหิารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 50 
- การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านิสติ 50 
- ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติ 50 
- ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 50 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 
- การประเมินประสิทธิผลของการสอน 51 
- การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 52 
- การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร 52 
- การทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 52 

ภาคผนวก 
- ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 53 
- ภาคผนวก ข  เปรยีบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรงุ 64 
- ภาคผนวก ค ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 71 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ภาควิชาสตูิศาสตร-์นรเีวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์   

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลนิิก  

  สาขาวิชาสตูิศาสตร์-นรเีวชวทิยา  
 (ภาษาอังกฤษ) Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in  

 Obstetrics and Gynecology  
 

2. ชื่อปริญญา 
2.1   ชื่อปริญญา 

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)  ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  

(ภาษาไทย : อักษรย่อ) ป. บัณฑติชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลนิิก 

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences  

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Higher Grad. Dip. of Clin. Sc. 
 

*2.2  ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
FIELD OF STUDY : Obstetrics and Gynecology  

 

*3.   ลักษณะและประเภทของหลกัสูตร  
3.1  ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 
  แบบเอกเดี่ยว 

 Major : ……………………………………………………………. 
  แบบเอกคู ่

 Major : ……………………………………………………………. 
  แบบเอก-โท 

 Major : ……………………………………………………………. 
 Minor : ……………………………………………………………. 

  แบบโปรแกรมเกยีรตนิยิม : Honors Program 
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3.2  ประเภทหลักสูตร  
เชิงการจัดการ    

 หลักสูตรปกต ิ     หลักสูตรนานาชาต ิ  หลักสูตรภาษาองักฤษ 
เชิงการจัดเก็บเงนิ  

 หลักสูตรปกต ิ   หลักสตูรนานาชาต ิ  หลักสูตรภาษาองักฤษ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร  
40 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1   รูปแบบ  
   ปริญญาตร ี   ประกาศนยีบัตรบัณฑติ   ปริญญาโท 
   ประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสูง   ปริญญาเอก 
 

5.2   ภาษาที่ใช ้
   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   ภาษา………………….. 
   ภาษาไทย และภาษา……………………… 
 

5.3   การรับเข้าศึกษา  
   นิสิตไทย   นิสิตต่างชาต ิ   รับทั้งสองกลุ่ม 

 

*5.4    ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
 5.4.1   ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

โดยเชิญอาจารย์จากหน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ภาควิชาวสิัญญีวิทยา  
ภาควิชาศัลยศาสตร์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา  ภาควิชาชีวเคมี  ภาควิชาจุลชีววิทยา  ภาควิชาเภสัชวิทยา  และภาควิชา
นิตเิวชวิทยา  มาเป็นวิทยากรบรรยายในบางรายวิชา  และจัดส่งนิสติไปปฏิบัตงิานในภาควิชา
วิสัญญีวิทยา  ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควชิากุมารเวชศาสตร ์

5.4.2     ภายนอกจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
    สถาบนัการศึกษาในประเทศ  

สถาบนัสมทบ โดยร่วมมือในลักษณะการดูงานและการปฏิบัติงาน ได้แก ่
- โรงพยาบาลชลบรุ ีจ.ชลบุร ี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุร ี
- โรงพยาบาลสุรนิทร ์จ.สุรินทร ์
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สถาบนัการศกึษาต่างประเทศ  
โดยร่วมมือในลักษณะการไปฝึกอบรม/ดูงาน ซึ่งแพทย์ประจ าบา้นชัน้ปีที่ 3 จะใช้ช่วงเวลาที่

ก าหนดให้เปน็ Elective (รายวิชาสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง) โดยสามารถเลอืกสถานที่
ฝึกอบรมในประเทศ หรอืตา่งประเทศก็ได้  ที่ผ่านมาแพทย์ประจ าบ้านได้มีการขอไปฝกึอบรม ณ 
ต่างประเทศ ได้แก่  

- MD Anderson Cancer Center, Texas, USA (ซึ่งเป็น Sister Hospital กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 

- Asan Medical Center (ประเทศเกาหลี) 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ปริญญาเดียว 
                ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลยั....................... 
    2 ปริญญา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย.......................... 
 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสตูร 
     หลกัสตูรใหม ่  
           ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาตน้   ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา....... 
                              ระบบตรีภาค   ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
     ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา....... 
                 หลักสูตรปรับปรุง  
    ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค   ภาคการศกึษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
                               ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  
                       ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา....... 
 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
6.2.1  ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร 

ในการประชุมครัง้ที่....../......... วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........ 
6.2.2 ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในการประชุมครัง้ที่....../......... วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

  6.2.3 ได้รับอนุมตัิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
    ในการประชุมครัง้ที่............. วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ........ 
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7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสตูรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ.2559 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศกึษา 
แพทย์ 
แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาสตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยา 

 

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นพ.นิมิต  เตชไกรชนะ  ศาสตราจารย ์ -  พ.บ. - แพทยศาสตร ์ -  จุฬาลงกรณ์ฯ 2526 

 3100901902873  -  ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - สาขาสูตศิาสตร-์ 
นรีเวชวิทยา  

-  แพทยสภา 2532 

   -  ว.ว.สาขาการบรหิารงานบริการ
สาธารณสุข 

- สาขาการบรหิารงาน
บริการสาธารณสขุ 

-  คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

2534 

   -  Research fellow in menopause 
Center for Clinical and Basic 
Research  

- Research fellow in 
menopause  

-  Center for  Clinical 
and Basic Research 
(CCBR). Ballerup. 
Denmark. 

 2537 

2 นพ.กระเษียร  ปัญญาค าเลิศ รอง - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง)  - แพทยศาสตร ์ -  จุฬาลงกรณ์ฯ 2532 
 3100202028104 ศาสตราจารย ์ -  ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - สาขาสูตศิาสตร-์ 

นรีเวชวิทยา  
-  แพทยสภา 2538 

 
   -  ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญ

พันธุ์  
- สาขาเวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์ 

- แพทยสภา 
 

2542 
 

   -  วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ - สาขาระบาดวทิยา
คลินิก 

- จุฬาลงกรณ์ฯ 2549 

3 นพ. ศักนัน  มะโนทัย 
3101202814186 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง)  - แพทยศาสตร ์ - จุฬาลงกรณ์ฯ 2531 
 

   -  ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา - สาขาสูตศิาสตร-์ 
นรีเวชวิทยา  

- แพทยสภา 2537 
 

   -  ว.ว.สาขาเวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ) 

- สาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกใน
ครรภ ์

- แพทยสภา 2542 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์
  ภายนอกมหาวิทยาลัย  

- โรงพยาบาลชลบรุ ีจ.ชลบุร ี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุร ี
- โรงพยาบาลสุรนิทร ์จ.สุรินทร ์
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมกีารเพิ่มขึน้ของประชากรอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีความจ ากัดทางด้าน
ทรัพยากรและงบประมาณ การดูแลทางด้านสาธารณสุขรวมท้ังทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา จึงเปน็
สิ่งที่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ปัจจุบันยังมีภาวะผิดปกติหรอืโรคทางสตูิ-นรีฯ ที่เป็นปญัหาส าคัญ เชน่ 
การตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะแทรกซอ้นที่เปน็สาเหตใุห้มารดาหรอืทารกในครรภเ์สียชีวติ มะเร็งปากมดลูก 
การตกเลอืด โรคติดเชือ้ตา่งๆ  การเขา้ถึงปญัหาและร่วมกันแกไ้ข จ าเป็นที่จะตอ้งมสีตูิ-นรีแพทย์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการให้บรกิารสุขภาพแบบองคร์วมโดยให้มกีารดูแลส่งเสริมสขุภาพ ท้ังใน
ด้านการปอ้งกนั การรักษา การฟืน้ฟูสภาพ เพื่อคณุภาพชวีิตที่ดีของประชากร 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยอ่มส่งผลตอ่การวางแผนหลกัสูตรฯเพือ่ให้ได้สตูิ-นรีแพทย์ที่จะ
สามารถใหก้ารดูแลและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึน้กับสตรีในยุคปัจจุบันนี้ได้อยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหาการฟ้องร้องแพทย์มีมากขึ้น การมีความรู้และทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร 
กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ทางวิชาชพี นอกจากนี ้
ความรู้ทางวิชาชีพในปัจจุบันมีมากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แพทย์จึงควรต้องมีความรู้
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การสืบค้นและการวิเคราะห์แหล่ งข้อมูลทางการแพทย์ให้มากขึ้น  
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีความประสงค์ที่จะน าเสนอหลักสูตรที่จะฝึกอบรมแพทย์เฉพาะ
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะอย่างแท้จริง สามารถให้
การวินิจฉัยโรค ป้องกันรักษา และสร้างสริม (Health promotion) สุขภาพได้เป็นอย่างดี มีความใฝ่รู้
ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีจริยธรรม สามารถไปปฏิบัติงานในชุมชนและรับใชส้งัคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรมของสังคม  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาในยุคปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตสูติ-นรีแพทย์ให้ตรงกับปัญหาและครอบคลุมถึง
ปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน กล่าวคือ จะต้องฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะอย่างแท้จริง สามารถให้การวินิจฉัยโรค ป้องกันรักษา 
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และสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี มีความใฝ่รู้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีจริยธรรม 
สามารถไปปฏิบัติงานในชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม รวมทั้งให้เหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบนั 
  ผลกระทบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของภาควิชาฯ ในฐานะที่เป็น “สถาบันผลิตสูติ-

นรีแพทย์ บัณฑิตศึกษา แพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นแหล่งความรู้ทางการแพทย์ที่
อ้างอิงของแผ่นดิน บุคลากรมีความรักและผูกพันกับองค์กร รวมท้ังมีการส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท างาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเป็นสถาบันชั้นน าในระดับอาเซียน 

 

13. ความสัมพันธ์กบัหลักสตูรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1   รายวิชาของหลักสูตรอื่นทีน่ ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 

     ไม่ม ี
13.2 รายวิชาของหลักสูตรนีท้ี่หลกัสูตรอื่นน าไปใช้ 

     ไม่ม ี
 

*14. หลกัสูตรท่ีน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตร 
14.1 หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  ไม่ม ี
 
14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มเีปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ  ได้แก ่ 

  ศิริราชพยาบาล , โรงพยาบาลรามาธิบดี,  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,  มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นตน้ 
  

  หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่นี้มจีุดเด่น หรือข้อแตกตา่งกับหลักสูตรดังกล่าวในประเดน็ทีส่ าคัญ คือ 
    ไม่ม ี
 

14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีใ่ช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้  
   ไม่ม ี
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.    ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

1.1   ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ สามารถ

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติ-นรีฯแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีวิจารณญาณ มีความ
ใฝ่รู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้ มีทัศนคติและเจตคติแห่งวิชาชีพที่ดี มีจรรยาบรรณทาง
การแพทย์ที่เหมาะสม มีทักษะในการสื่อสารและการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานใน
ชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อม
และเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

1.2   ความส าคัญของหลักสตูร 
เป็นหลักสูตรผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ให้มีความรู้ความสามารถ และ

ทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติ-นรีฯ แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีวิจารณญาณ 
สามารถปฏิบัติงานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสตูรเดิมด้วย) 
1.3.1   วัตถุประสงค์หลักสูตรเดิม 

เพื่อผลติบณัฑิตที่มีความรู้  ทักษะ  ตลอดจนทัศนคติและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเกีย่วกับสาขาสตูิ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยาดังนี ้

1.3.1.1 สามารถใหก้ารดูแลสตรีตัง้ครรภ์ปกติและสตรีตัง้ครรภ์ผิดปกติให้สามารถตั้งครรภ์
และคลอดบุตรไดอ้ยา่งปลอดภัย 

1.3.1.2 สามารถใหก้ารดูแลรักษาสตรีที่มีความผิดปกติทางนรีเวชได้อยา่งถกูตอ้ง   
1.3.1.3 มีความรู้ทางการแพทย์ในสาขาวิชาอืน่ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัสาขาสูติศาสตร์- นรีเวช

วิทยาเพือ่สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.3.1.4 มีความรู้พืน้ฐานในวิชาสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถดูแลรักษา

ผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยเพือ่รกัษาตอ่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทาง
การแพทย์ที่ดีตอ่วิชาชพี 

1.3.1.5 สามารถที่จะท าการศกึษาวิจัย น าปัญหาทีพ่บในขณะปฏบิัติงานมาศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
โดยสามารถตั้งสมมุติฐาน เลือกวิธกีารวิจัย รวบรวมขอ้มลู และวิเคราะห์ทางสถติิได้
อย่างถกูตอ้งเหมาะสม       

1.3.1.6 สามารถถ่ายทอดความรู้ หตัถการ แก่นสิิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทยไ์ด้
ถูกตอ้ง 
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1.3.2  วัตถุประสงค์หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ดังนี้ 
1.3.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะพื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่สามารถให้การ

ดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ท้ังปกติและผิดปกติให้สามารถด าเนินการตั้งครรภ์และคลอด
บุตรได้อย่างปลอดภัย 

1.3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะพื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่สามารถให้การ
ดูแลรักษาสตรีที่มีความผิดปกติทางนรีเวชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.3.2.3 มีความรู้ทางการแพทย์ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
เพื่อท าให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3.2.4 มีความสามารถในการท าหัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
1.3.2.5 มีความสามารถในการท าการวิจัย สามารถน าปัญหาที่พบในขณะปฏิบัติงานมา

ศึกษาวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.3.2.6 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเวชระเบียน เขียน

ใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วย การให้ความรู้ทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป 
การให้ค าแนะน าและการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ป่วยและญาติ การให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยา  

1.3.2.7 มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในบทบาทต่างๆ รวมทั้งมีความรู้
ด้านเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Medical ethics and professional laws) 
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วย 

1.3.2.8 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และหัตถการให้แก่นิสิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

1.3.2.9 มีความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเอง (Professional and personal development)  
1.3.2.10 ความสามารถในการเป็นผูน้ าและการท างานร่วมกับผูอ้ื่น (Leadership and teamwork) 

 
       *1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่า
ของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก )  2. มี
คุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะ
ทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการ
บริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้น า   7. มีสุขภาวะ  
8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 



14/84 
 

ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่นคือ   มีความรู้ทางสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยาและอื่นๆ ที่สามารถให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะผิดปกติหรือโรค  
สืบค้นทางห้องปฏิบัติการ ให้การวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  มีทักษะในการท าหัตถการต่างๆ ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้อย่างถูกต้อง  มี
ความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเวชระเบียน เขียนใบรับรองแพทย์และใบ
ส่งต่อผู้ป่วย การให้ความรู้ทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป การให้ค าแนะน าและการให้ข้อมูลต่างๆ 
แก่ผู้ป่วยและญาติ การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา  สร้างงานวิจัยและสามารถน าองค์ความรู้เหล่านั้นไป
ประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ยึด
ประโยชน์ผู้ป่วยเป็นส าคัญที่สุด มีสุขภาวะ มีภาวะผู้น า มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และหัตถการได้อย่างถูกต้อง  การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล 
(Professional and personal development) หมายถึง ความใฝ่รู้ ความสามารถในการประเมินตนเอง คิด
สะท้อน รู้จักวิธีการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และน าเสนออย่างสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มพูนความ
ความรู้ความสามารถของตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล และสามารถดูแลสุขภาวะของตนเอง 
สามารถบริหารเวลา ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง   ภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อื่น (Leadership 
and teamwork) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับแพทย์รุ่นเดียวกัน แพทย์รุ่นพี่ แพทย์รุ่น
น้อง และบุคลากรสาขาวิชาชีพสุขภาพ ความสามารถในการเป็นผู้น าและสมาชิกกลุ่มที่ดีในการเรียน
เป็นกลุ่มและการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถสื่อสาร วางแผน ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
และแก้ไขข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกัน  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม้ี
คุณภาพและทนัสมัยอยา่งต่อเนื่อง 

- ท าการปรับปรุงหลักสูตรทุก  5 ป ี เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

ประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เป็นประจ าทกุป ี

- มีการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน
เป็นประจ าเมื่อส้ินปีการศึกษา 

- วางแผนการปรบัปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ปัจจัยเกื้อหนนุ 

- ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

- แผนการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและปัจจัยเกือ้หนุน 

ปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมเป็นประจ าทุกป ี

- มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑติเปน็ประจ าทุกปีการศึกษา 

- วางแผนการปรบัปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดสัมมนาภาควิชาฯ เพื่อวางกล
ยุทธ์ในการปรับปรุงและประเมนิการ
เรียนการสอน 

- ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑติ 

- แผนการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

พัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาการ  
วิชาชีพของอาจารย ์

- สนับสนนุให้อาจารย์ได้มโีอกาสพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาการและ
วิชาชีพเป็นประจ าทุกป ี

- จ านวนอาจารยท์ี่ได้เข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม หรือเสนอผลงานทางวชิาการ
ทั้งในระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติในแต่ละป ี

- ผลการประเมนิการสอนของอาจารย์
โดยนิสิต 

พัฒนาความรูแ้ละทักษะทางดา้น
แพทยศาสตรศึกษาของอาจารย ์

- สนับสนนุให้อาจารย์ได้มโีอกาส
พัฒนาความรูแ้ละทักษะทางดา้น
แพทยศาสตรศึกษาเปน็ประจ าทกุป ี

- จ านวนอาจารยท์ี่ได้เข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม หรือเสนอผลงานวิชาการ
ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติใน
แต่ละป ี

- ผลการประเมนิการสอนของอาจารย์
โดยนิสิต 

พัฒนาความรูแ้ละทักษะในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่สายสนบัสนนุ 

- สนับสนนุให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเป็น
ประจ าทุกป ี

- จ านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทีไ่ด้
เข้าร่วมประชุม ฝกึอบรม ในเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนในแตล่ะป ี

- ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในการ
ปฏบิัติงาน 

- ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
นิสิตต่อเจา้หน้าที่สายสนบัสนุนเมื่อ
ส้ินปีการศึกษา 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
                         ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห ์
                         ระบบทวิภาค (นานาชาต)ิ ภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห ์
                         ระบบตรภีาค  ภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรู้อน 
    มีภาคฤดูรอ้น 

         ไม่มีภาคฤดรู้อน 
 

 1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
           -ไม่ม-ี 
 

   *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
 ระดับปรญิญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกติ ภาคฤดูรอ้น ไมเ่กนิ 7 หน่วยกิต 

            ระดับบัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาปกติไมเ่กนิ 15 หน่วยกิต ภาคฤดูรอ้นไม่เกิน 6 หน่วยกติ 
 

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 
             ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม – ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
    ภาคฤดูรอ้น  : มิถุนายน – กรกฎาคม  
             ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม – ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
    ภาคฤดูรอ้น  : มิถุนายน – กรกฎาคม 
                           ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม – มีนาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
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  2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศกึษา 
2.2.1   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 
2.2.2   มีคุณสมบัติอืน่ๆ เปน็ไปตามประกาศซึ่งบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

หรอืคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเขา้ศึกษาได้ 
    *การคัดเลอืกผู้เขา้ศึกษา 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
                     หลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา เป็นไปตามคู่มอืการสมคัรเข้าศกึษาซึ่งบณัฑิตวิทยาลัยจะ

ประกาศให้ทราบในปกีารศึกษานัน้ หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ พิจารณาแลว้
เหน็สมควรรับเข้าศึกษาได ้

 
2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า 
   ไม่ม ี
 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสติในข้อ 2.3 
   ไม่มี 
 
2.5    แผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีที่ 2 10 10 10 10 10 
ช้ันปีที่ 3 10 10 10 10 10 
รวม 30 30 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 10 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน   
   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าบ ารุงการศึกษา 0 0 0 0 0 

ค่าลงทะเบียน 2,565,000 2,565,000 2,565,000 2,565,000 2,565,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรบั 2,565,000 2,565,000 2,565,000 2,565,000 2,565,000 
  

2.6.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบด าเนนิการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (ไม่รวม 3) 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 
3. ทนุการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. รายจ่ายระดับมหาวทิยาลัย 0 0 0 0 0 

รวม (ก) 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 
ข. งบลงทนุ      
ค่าครุภัณฑ ์ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 

รวม (ข) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
รวม (ก) + (ข) 550,000 650,000 750,000 850,000 950,000 
จ านวนนิสิต * 30 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 18,333 21,666 25,000 28,333 31,666 

  * หมายเหต ุ จ านวนนิสิตรวมหลักสตูรเก่าและหลักสูตรปรบัปรุง ค่าใช้จ่ายตอ่หัวนิสิต 28,333 บาทต่อป ี 
 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิง่พิมพ์เป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสยีงเปน็สือ่หลัก 
  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………… 
 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวิทยาลัย   
    ไม่ม ี
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 40 หน่วยกติ   
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 40   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน  40   หน่วยกิต 

   - รายวิชาบังคับ   40   หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชาบังคับ   40 หน่วยกิต 

3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  
Correlated Basic Medical Sciences 
 

4(4-0-12)  

3012886 วิสัญญีวิทยาที่เกี่ยวข้องกบัสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา 
Gynecological and Obstetric Anesthesiology  
 

1(0-3-1)  

3018847 หัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Operative Obstetrics and Gynecology  
 

2(0-6-2)  

3018848 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 1  
Clinical Obstetrics and Gynecology I  
 

2(2-0-6)  

3018849 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏบิัต ิ1  
Practical Obstetrics and Gynecology I 
 

2(0-6-2)  

3018850 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  
Research in Obstetrics and Gynecology I 
 

1(0-0-4)  

3018851 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 2   
Clinical Obstetrics and Gynecology II 
 

2(2-0-6)  

3018852 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  
Basic Science in Obstetrics and Gynecology I 
 

2(2-0-6)  
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3018853 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2  
Basic Science in Obstetrics and Gynecology II 
 

2(2-0-6)  

3018860 ศัลยศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Obstetrics and Gynecology Related Surgery 
 

1(0-3-1)  

3018861 การบริบาลทารกแรกเกิดพืน้ฐาน   
Basic Neonatology 
 

1(0-3-1)  

3018867 การดแูลการคลอด   
Labor and  Delivery Management 
 

2(0-6-2)  

3018868 เซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี  
Gynecological Cytology and Pathology 
 

1(0-3-1)  

3018869 เวชศาสตร์มะเร็งระบบสืบพนัธุ์สตรี  
Gynecological Oncology 
 

1(0-3-1)  

3018870 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ ์ 
Reproductive Medicine 
 

1(0-3-1)  

3018875 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง  
Specialties in Obstetrics and Gynecology 
 

1(0-3-1)  

3018877 การตรวจสอบการบนัทึกประวตัทิางการแพทย์ 
Medical Record Audit 
 

1(0-3-1)  

3018885 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
 

1(1-0-3)  

3018887 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏบิัต ิ2    
Practical Obstetrics and Gynecology II 
 

2(0-6-2)  

3018888 การวิจัยทางสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 2   
Research in Obstetrics and Gynecology II 
 

1(0-0-4)  

3018889 สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยาคลินิก 3  
Clinical Obstetrics and Gynecology III  
 

2(2-0-6)  
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3018890 สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยาปฏบิัต ิ3  
Practical Obstetrics and Gynecology III  
 

2(0-6-2)  

3018891 การวิจัยทางสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 3   
Research in Obstetrics and Gynecology III 
 

1(0-0-4)  

3018892 เวชจริยศาสตรท์างสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา  
Medical Ethics in Obstetrics and Gynecology 
 

2(0-0-8)  

3018893 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 1  
Community Obstetrics and Gynecology I  
 

1(0-3-1)  

3018895 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 2  
Community Obstetrics and Gynecology II  
 

1(0-3-1)  

นิสติทุกคนจะต้องลงทะเบยีนเรียนวิชาต่อไปนี้ และประเมินผลเปน็ S/U โดยไมน่ับหน่วยกติใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร ได้แก่  

3000854 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์
English for Medical Graduates 
 

4(4-0-12)  

3000855 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม   
General Administration in Medical Practice 

2(2-0-6)  

 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 หน่วยกิต 

3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  4 
3000854# ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์  4 
3000855# การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม  2 
3018847 หัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   2 
3018848 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 1  2 
3018849 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 1  2 
3018850 วิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  1 
3018852 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 2 
3018860 ศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 
3018861 การบริบาลทารกแรกเกิดพื้นฐาน 1 
3018885 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 

 รวม 16 
หมายเหตุ  # นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวชิานี ้และประเมินผลเปน็ S/U โดยไม่นบัหน่วยกิต ให้เปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร     
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ปีที่ 2 หน่วยกิต 
3012886 วิสัญญีวิทยาที่เก่ียวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 
3018851 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 2   2 
3018853 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2  2 
3018867 การดูแลการคลอด   2 
3018868 เซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี  1 
3018869 เวชศาสตร์มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี 1 
3018870 เวชศาสต์การเจริญพันธุ์ 1 
3018887 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 2    2 
3018888 วิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2   1 
 รวม 13 

 

ปีที่ 3 หน่วยกิต 
3018875 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง 1 
3018877 การตรวจสอบการบันทึกประวัติทางการแพทย์ 1 
3018889 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก  3  2 
3018890 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ  3  2 
3018891 วิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3   1 
3018892 เวชจริยศาสตร์ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  2 
3018893 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 1 1 
3018895 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 2 1 

 รวม 11 
   

3.1.5    ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
 

      *3.1.6  เปรียบเทียบขอ้แตกตา่งระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 
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3.2  คณาจารยใ์นหลักสตูร 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (*หมายถงึอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1 นพ.นิมิต  เตชไกรชนะ * 

3100901902873 
ศาสตราจารย์ - พ.บ. 

- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาการบริหารงานบริการ

สาธารณสุข 
- Research fellow in menopause 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์ นรีเวชวิทยา  
- สาขาการบริหารงานบริการ

สาธารณสุข 
- Research fellow in menopause 

Center for Clinical and Basic 
Research 

10 5 9 1321 1265 1265 1265 

2 นพ.กระเษียร   ปัญญาค าเลิศ* 
3100202028104 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง)  
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  
- วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์ นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
- สาขาระบาดวิทยาคลินิก 

6 2 - 2130 2130 2130 2130 

3 นพ. ศักนัน  มะโนทัย* 
3101202814186 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง)  
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและ

ทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์ นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

9 3 - 1220 1220 1220 1220 

4 นพ.วิสันต์  เสรีภาพงศ์ 
3101402249172 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  

- แพทยศาสตร์ 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  

1 1 1 1218 1218 1218 1218 

5 นพ.สุรสิทธิ์  ชัยทองวงศ์วัฒนา 
3101600013302 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ (จุฬาฯ) 
- Diploma in STDs & AIDS (PSU) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาระบาดวิทยาคลินิก 
- STDs & AID 

15 1 0 1119 1115 1115 1115 
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3.2.2 อาจารย์ผูส้อนภายในภาควิชาฯ (อาจารย์ประจ า) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
1. นพ.เยื้อน   ตันนิรันดร 

3100905588618 
ศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 

- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Maternal – Fetal 

Medicine (U. of London) 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Maternal-Fetal Medicine  
 
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

4 1 5 1318 1333 1300 1300 

2. นพ.สุรศักดิ์   ฐานีพานิชสกุล 
3100201143155 

ศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- อ.ว.สาขาเวชกรรมป้องกัน 
- M.Med (PH) (NUS) 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชกรรมป้องกัน 
- Master of Medicine 
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

23 1 4 1321 1265 1265 1265 

3. นพ.สมชัย    นิรุตติศาสน์  
3101300012041 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

10 1 - 984 1034 984 984 

4. นพ.ธีระพงศ์    เจริญวิทย์ 
3100500345191 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์ นรีเวชตวิทยา 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

1 1 1 563 563 563 563 

5. นพ.วิรัช  วิศวสุขมงคล 
3102400288058 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- 1 2 1122 1122 1122 1122 

6. นพ.ด ารง   ตรีสุโกศล 
3100400820823 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์ นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Gynecologic Oncology  

(M.D. Anderson Cancer Center) 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวช 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Gynecologic Oncology 
 
- สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

11 1 1 1335 1335 1335 1335 

 



25/84 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
7. นพ.ก าธร  พฤกษานานนท์ 

3100800251575 
รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 

- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Certificate  in  Reproductive  

Biology  and  Infertility ( U. of 
Pennsylvania ) 

- วว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive  Biology  and  

Infertility  
 
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

4 1 4 1872 2164 2160 2160 

8. นพ.นเรศร  สุขเจริญ  
3100900161438 

ศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Reproductive  

Medicine  (U. of Edinburgh) 
- Diploma in Medical  Education (U. 

of  Dundee) 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive  Medicine 
 
- Medical  Education   

 

- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  

2 1 9 2081 2081 2081 2081 

9. นพ.ประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ 
3100800906792 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- อ.ว.สาขาพยาธิวิทยา (กายวิภาค) 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาพยาธิวิทยา  
- สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

7 1 - 527 850 850 850 

10. พญ.สุรางค์   ตรีรัตนชาติ 
3100203160731 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- อ.ว.สาขาพยาธิวิทยา (กายวิภาค) 
- Certificate in Gynecologic Pathology 

(Harvard University) 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาพยาธิวิทยา  
- Gynecologic Pathology 
 
- สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

12 1 1 1385 1385 1385 1385 

 

 

 

 

 



26/84 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

11. นพ.บุญชัย   เอื้อไพโรจน์กิจ  
3102001029300 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Certificate in fetal echocardiology 

and perinatal ultrasound (NCVC, 
Osaka, Japan) 

- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Fetal echocardiology and 

perinatal ultrasound 
 
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

10 1 4 1392 1350 1350 1350 

12. นพ.วิชัย  เติมรุ่งเรืองเลิศ  
3100100203900 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ)  
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์ นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Gynecologic Oncology  

(M.D. Anderson Cancer Center) 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Gynecologic Oncology 
 
- สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

11 1 4 1066 1066 1066 1066 

13. นพ.อรรณพ   ใจส าราญ 
3309900377810 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- MHS (Reproductive Health, John 

Hopkins University) 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive Health  
 
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

10 1 6 1282 1291 1280 1280 

14. นพ.ธีระ  วัชรปรีชานนท์ 
3920600192454 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Reproductive Genetics  

(U. of California San Francisco) 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive Genetics 
 
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

4 1 2 925 950 950 950 

15. นพ.อภิชัย   วสุรัตน์ 
3100904747976 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Gynecologic Oncology  

(M.D. Anderson Cancer Center) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Gynecologic Oncology 
 

4 1 - 1124 1291 1290 1290 

16. นพ.ตุลย์   สิทธิสมวงศ์ 
3101702255143 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Certificate in Gynecologic Oncology  
(M.D. Anderson Cancer Center) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Gynecologic Oncology 
 

2 1 - 1050 1050 1050 1050 



27/84 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
17. นพ.สมชาย   ธนวัฒนาเจริญ 

3100902145545 
รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 

- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและ

ทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

6 1 2 1022 1022 1022 1022 

18. นพ.สุวิทย์  บุณยะเวชชีวิน 
3102201962620 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- MHS (Reproductive Health, John 

Hopkins University) 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

(กรณีพิเศษ) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive Health 
 
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

1 1 2 1350 1341 1350 1350 

19. พญ.สุกัญญา  ชัยกิตติศิลป์ 
3100901137603 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

3 1 2 1078 1178 1178 1178 

20. นพ.พงษ์เกษม  วรเศรษฐสิน  
31020014260091 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

3 1 2 861 861 861 861 

21. นพ.เรืองศักดิ์   เลิศขจรสุข 
3101401180471 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

7 1 1 1092 1092 1092 1092 

22. นพ.วรพงศ์  ภู่พงศ์ 
3101202472692 

รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและ

ทารกในครรภ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์ 

29 2 3 1025 944 950 950 

23. นพ.นครินทร์  ศิริทรัพย์ 
3100902390159 

อาจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขามะเร็งวิทยานรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

8 1 3 1105 1159 4459 1159 

24. พญ.ทัศน์วรรณ  รังรักษ์ศิริวร 
3110101774145 

อาจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

- 1 6 1306 1306 1306 1306 



28/84 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
25. พญ.พธู  ตัณฑ์ไพโรจน์ 

3100700638133 
อาจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 

- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาพยาธิวิทยา (กายวิภาค) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาพยาธิวิทยา 

8 1 1 1129 1147 1147 1147 

26. พญ.พรทิพย์  สิรยาภิวัฒน์ 
3101300302953 

อาจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  
- M.Sc. by Research 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
- Reprodctive Biology 

1 1 6 

1120 1203 1203 1203 

27. ดร.นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร อาจารย์ - พบ(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาฯ - แพทยศาสตร์ 10 2 1 ลาศึกษต่อ ลาศึกษต่อ ลาศึกษต่อ 787 
 3100200711681  - วว (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา        
   - Ph.D. (Harvard University) - Decision Sciences and Health 

Policy 
        

   - Fellowship training in reproductive 
biology, stem cell biology and 
regenerative medicine (Harvard 
Medical School) 

- Reproductive biology, stem cell 
biology and regenerative 
medicine 

   

    

   - Fellowship training in science, 
technology and innovation policy 
(Harvard Kennedy School of 
Government) 

- Science, technology and 
innovation policy 

   
    

   - Fellowship training in reproductive 
endocrinology and infertility 
(Harvard Medical School) 

- Reproductive endocrinology and 
infertility 

   
    

   - Fellowship training in medical 
decision making (Harvard Medical 
School) 

- Medical decision making    
    

   - Fellowship training in marketing 
and consumer behavior  (Harvard 
Business School) 

- Marketing and consumer 
behavior 

   
    

   - NAMS Certified Menopause 
Practitioner (North American 
Menopause Society) 

- Menopause and reproductive 
aging 

   
    

 



29/84 
 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2554 2555 2556 2557 
28. นพ.เจริญ  ทวีผลเจริญ 

3101500974301 
อาจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 

- ว.ว.สาขาสูติศาสตร ์– นรีเวชวิทยา 
- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  

1 1 4 1074 1074 1074 1074 

29. นพ.นิพนธ์  เขมะเพชร 
3101701308672 

อาจารย์ - พ.บ.(เกียรตินิยิมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร ์– นรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  

7 1 3 1024 1024 1024 1024 

    

3.2.3 อาจารย์ผูส้อน (อาจารย์พิเศษ) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ผลงานทางวิชาการ  
(ย้อนหลัง 10 ปี : 2544-2553) 

1. นพ.นิกร  ดุสิตสิน ศาสตราจารย์กิตติคุณ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Certificate of Health Planning (USA) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Health Planning 

ผลงานวิจัย  6  เรื่อง 

2. นพ.ประมวล  วีรุตมเสน ศาสตราจารย์กิตติคุณ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  ผลงานวิจัย  20 เ รื่อง 

3. นพ.เอนก  อารีพรรค ศาสตราจารย์กิตติคุณ - Medica degree (London University, England) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Fellow in Reproductive Biology (USA) 

- Medica degree 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive Biology 

ผลงานวิจัย  2  เรื่อง 

4. พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ศาสตราจารย์กิตติคุณ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Certificate in Gynecologic Microsugery 

Reproductive Endocinology Unit (USA) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Gynecologic Microsugery Reproductive 

Endocinology 

ผลงานวิจัย  26  เรื่อง 

5. นพ. สุขิต  เผ่าสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Clinical fellolw in Ob-Gyn (USA) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Clinical fellolw in Ob-Gyn 

ผลงานวิจัย  41  เรื่อง 

6. นพ.ด ารง  เหรียญประยูร ศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Master of Public Health (USA) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Master of Public Health 

ผลงานวิจัย  5  เรื่อง 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ผลงานทางวิชาการ  
(ย้อนหลัง 10 ปี : 2544-2553) 

7. นพ.ปรีดา   ทัศนประดิษฐ รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  ผลงานวิจัย  5  เรื่อง 

8. นพ.สุทัศน์  กลกิจโกวินท์ รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Certificate in Reproductive Biology (USA) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Reproductive Biology 

- 

9. นพ.นคร  ศิริทรัพย์ รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- Fellowship in Gynecologic Oncology (USA) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Gynecologic Oncology 

- 

10. นพ.เบญจบ  ไววนิชกุล รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 

11. นพ.ประยูรศักดิ์  ขาวสะอาด รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- วว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 

12. นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- F.R.T.COG., Certified American Board of 

Obstetrics and Gynecology,  M.S.E.D. (U. 
of Southern California), 

- Certificate in Reproductive Biology (New 
York University)  

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- Obstetrics and Gynecology 
 
 
- Reproductive Biology 

ผลงานวิจัย  1  เรื่อง 

13. นพ.ไพโรจน์  วิทูรพณิชย์ รองศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
- F.R.T.COG., F.R.COG (London) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- F.R.COG 

ผลงานวิจัย  8  เรื่อง 

14. พญ.ทรรศนีย์  บุณยัษฐิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  

- 

15. พญ.ธีรา  ตัณฑวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- อ.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ผลงานทางวิชาการ  
(ย้อนหลัง 10 ปี : 2544-2553) 

16. นพ.สมภพ ล้ิมพงศานุรักษ์ ศาสตราจารย์ - พ.บ.(จุฬาฯ) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- MPH  (Clinical Epidemiology) (U. of North 

Carolina at Chapel Hill)  
- Dip in Clin Pharm of  Fert Reg (U. of 

London) 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
- Clinical Epidemiology  
 
- Clin Pharm of  Fert Reg 

ผลงานวิจัย  25  เรื่อง 

17. พญ.ธาริณี  แม่นชนะ 
3100100200544 

รศ.พิเศษ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
- ว.ว. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

- 

18. พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์ 
3100800429820 

อาจารย ์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
- ว.ว. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

- 

19. พญ.สมสุข  สันติเบ็ญจกุล 
3200101241446 

อาจารย ์ - พ.บ.(ม.เชียงใหม่)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 

20. นพ.นพดล  ไชยสิทธิ์ 
3102300173089 

อาจารย ์ - พ.บ.(เกียรตินิยม)(จุฬาฯ)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
- ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

- 

21 นพ.ชัย  อริยะศรีวัฒนา 
3199900159482 

อาจารย ์ - พ.บ.(ม.เชียงใหม่) 
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 

22 พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ 
3101403459421 

อาจารย ์ - พ.บ.(จุฬาฯ)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 

23 พญ.ณัฏฐ์กฤตา  โพธิพรธวัฒน์ 
3809900383190 

อาจารย ์ - พ.บ.(จุฬาฯ)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
- ว.ว. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  
- สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 

- 

24 นพ.ธีระภัทร  เจริญวิทย์ 
3100500345205 

อาจารย ์ - พ.บ.(จุฬาฯ)   
- ว.ว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

- แพทยศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  - 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
หลักสูตรมรีายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชมุชน 1 (3018893) และรายวิชาสตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยาชุมชน 2 

(3018895) ซึ่งนสิิตจะได้มีประสบการณ์ภาคสนามเปน็ระยะเวลา 8 สัปดาห์ (รายวิชาละ 4 สัปดาห์)  โดยเลือกฝึก
ปฏิบัติงานจริงทีโ่รงพยาบาลสมทบ ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสรุนิทร์และโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
จันทบุร ี

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
เมื่อจบการฝึกภาคสนามแล้ว นิสิตสามารถ 
4.1.1 ท างานร่วมกันเป็นทีมกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ 
4.1.2 แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานในแง่การป้องกันโรค การสร้าง

เสริมสุขภาพสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนและท้องถิ่น  โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม
และสหสาขาวิชาชีพ 

4.1.3 เข้าใจการจัดระบบการบริการทางสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นและสามารถน าไปปรับใช้กับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นได้ 

4.1.4 แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดี ความมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการ
ดูแลผู้ป่วยและการท างานร่วมกับผู้อื่น 

4.1.5 สามารถให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ปกติและสตรีตั้งครรภ์ผิดปกติให้สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตร
ได้อย่างปลอดภัย 

4.1.6 สามารถให้การดูแลรักษาสตรีที่มีความผิดปกติทางนรีเวชได้อย่างถูกต้อง   
4.1.7 มีความรู้ทางการแพทย์ในสาขาวิชาอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาเพื่อ

สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.1.8 มีความรู้พื้นฐานในวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยและส่ง

ต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อได้อย่างถูกต้อง ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีต่อวิชาชีพ 
4.1.9 สามารถถ่ายทอดความรู้ หัตถการ แก่นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ถูกต้อง 
 

4.2 ช่วงเวลา  
หลักสูตรจัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิตในปีการศึกษาที่ 3  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 ฝึกปฏิบัติงานที่สถาบันสมทบจ านวน 8 สัปดาห์ โดยเลือกฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลสมทบ 

ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
- นิสติในปีการศกึษาที่ 1 จะตอ้งลงทะเบยีนในรายวิชาการวิจัยทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวทิยา 1 (3018850)  
- นิสติในปีการศกึษาที่ 2 จะตอ้งลงทะเบยีนในรายวิชาการวิจัยทางสตูิศาสตร-์นรีเวชวทิยา 2 (3018888)  
- นิสติในปีการศกึษาที่ 3 จะตอ้งลงทะเบยีนในรายวิชาการวิจัยทางสตูิศาสตร-์นรีเวชวทิยา 3 (3018891)  

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 ทั้ง 3 รายวิชาเป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการท างานวิจัย ดังนี้ 
- ส าหรับนิสิตปีที่ 1  จะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการท าวิจัย สถิติประยุกต์ จริยธรรมการวิจัย การ

ทบทวนวรรณกรรม การเขียนและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย  
- ส าหรับนิสิตปีที่ 2  จะได้ศึกษาและด าเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล และน าเสนอความก้าวหน้าของ

งานวิจัย 
- ส าหรับนิสิตปีที่ 3  จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และฝึกการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า เมื่อจบหลักสูตร นิสิตจะต้องมี
ผลงานวิจัยจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
รายวิชาการวิจัยทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 (3018850) นิสติจะต้องสามารถ 

- ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในการท างานวิจัยของตนได้อย่างเหมาะสม 
- เขียนโครงร่างการวิจัยได้อย่างเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ 
- น าเสนอโครงร่างการวิจัยของตนในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม 

รายวิชาการวิจัยทางสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา 2  (3018888) นิสติจะต้องสามารถ 
- ด าเนินการวิจัยทางคลินิก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  
- น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย 
รายวิชาการวิจัยทางสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา 3 (3018891) นิสติจะต้องสามารถ 

- ประยุกต์ความรู้ทางสถิติทางการแพทย์ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลและอภิปราย
ผลการวิจัยในโครงการวิจัยของตนได้ 

- น าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบการน าเสนอปากเปล่า ในที่ประชุม
และการน าเสนอในรูปแบบของงานตีพิมพ์ 
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5.3  ช่วงเวลา 
 ในรายวิชาการวิจัยทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 (3018850) ส าหรับนิสติปีการศกึษาที ่1 ในรายวิชาการวิจัย
ทางสตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยา 2  (3018888) ส าหรับนิสติปกีารศกึษาที่ 2 และในรายวชิาการวิจัยทางสตูิศาสตร-์
นรเีวชวิทยา 3 (3018891) ส าหรับนิสติในปีการศึกษาที่ 3 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
- รายวิชาการวิจัยทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 (3018850) จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกติ 
- รายวิชาการวิจัยทางสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา 2 (3018888) จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกติ 
- รายวิชาการวิจัยทางสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา 3 (3018891) จ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกติ 

 

5.5   การเตรียมการ 
ภาควิชาฯจัดให้มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านการท าวิจัยแก่นิสิตดังนี้  
5.5.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการวิจัย 
- หลักการท าวิจัยทางคลินิก 
- หลักการทบทวนวรรณกรรมแบบใช้วิจารณญาณ (Critical appraisal) 
- วิธีการใช้สื่อสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการแพทย์ 
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- การเขียนโครงร่างการวิจัย 
- สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางคลินิก 

5.5.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยแก่นิสิต โดยอาจารย์ 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของ
นิสิตได้ไม่เกิน 2คน/ชั้นปีและไม่เกิน 5 คน/3 ชั้นปีในปีการศึกษานั้นๆ 

5.5.3 มีแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิต 
5.5.4 จัดให้มีการน าเสนอโครงร่างการวิจัยและงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในที่ประชุมของภาควิชาฯ 
5.5.5 มีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และก ากับดูแลขั้นตอนการท าวิจัยให้เสร็จ

สิ้นตามเวลา และมีอาจารย์ 2 ท่านที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยตรวจสอบให้ค าแนะน าการเขียน
โครงร่างวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 รายวิชาการวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 (3018850) ประเมินผลและทวนสอบมาตรฐานโดย

การสังเกตการน าเสนอโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมและโครงร่างการวิจัยของนิสิตจะต้องผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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5.6.2 รายวิชาการวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 (3018888) และรายวิชาการวิจัยทางสูติศาสตร์-         นรี
เวชวิทยา 3 (3018891) ประเมินผลและทวนสอบมาตรฐานโดยการสังเกตการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิจัย และตรวจความสมบูรณ์ถูกต้องของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 

 

คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ 

มีความรอบรู้เกีย่วกับวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานทางด้าน
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมทั้งทฤษฎีและสถิติพืน้ฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย 

- จัดชั่วโมงบรรยายในหัวข้อทีเ่กี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และจัดการเรียนการ
สอนแบบสัมมนา หลักการท าวิจัยและสถติิพื้นฐานขณะเป็น
แพทยป์ระจ าบ้านชัน้ปทีี่ 1 และปทีี่ 2 

มีความรอบรู้และมทีักษะในการตรวจ วนิิจฉัย และดูแลรักษา
ผู้สตรตีั้งครรภ์และผู้ป่วยนรีเวชแบบองค์รวมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

- จัดชั่วโมงบรรยายความรู้ทางสูตศิาสตร์-นรเีวชวิทยา อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด 
แผนกผูป้่วยนอก ห้องผ่าตัด หอ้งฉุกเฉิน ทั้งในรพ.จุฬาลงกรณ์
และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนโดยศึกษา
จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างผู้ป่วย 

มีทักษะในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้่วยสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา ไดอ้ย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

- ฝึกการบันทึกเวชระเบียนผูป้่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา ทั้งใน
แผนกผูป้่วยในและแผนกผูป้่วยนอก 

มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสืบค้น วิเคราะห์ ตดิตามความก้าวหนา้ใน
ศาสตร์ทางด้านสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยาและสามารถน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการได ้

- จัดชั่วโมงบรรยายเกี่ยวกบัวิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศและห้องสมุด 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
วารสารวิพากษ์คลินิก (Jounal club) 

- ก าหนดใหน้ิสิตทกุคนต้องมโีครงการวิจัยของตนเองอย่างน้อย 
1 เรื่องและน าเสนอผลงานวิจยัของตนเองในปีการศึกษาที่ 3  

มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถติดตอ่สื่อสารกบัผู้ร่วมงาน  
ผู้ป่วยและญาต ิตลอดจนท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี ใช้ภาษาไทยไดด้ีมากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 

- จัดให้มีการน าเสนอในที่ประชุมกรณีศึกษาหรือตัวอย่างผู้ป่วย 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด
ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- ฝึกการบันทึกเวชระเบียนผูป้่วย 

- ฝึกการเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
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คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
วิเคราะห์อย่างมีเหตผุล สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการดแูลผูป้่วยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา               
ได้อยา่งเหมาะสม 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด 
ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนโดยศึกษา
จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างผู้ป่วย 

- ก าหนดใหน้ิสิตตอ้งมีผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เรื่องตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

สามารถสร้างงานวิจยัที่เกีย่วข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
และสามารถน าไปประยุกต์ในเวชปฏบิัติได ้

- จัดชั่วโมงการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้พืน้ฐานทางการวิจัย
และการใช้สถิติประยุกต์ในงานวจิัยทางคลินิก 

- ก าหนดใหน้ิสิตตอ้งมีผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เรื่องตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่ด ีทั้งในเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยทางสูติ-นรฯี การท างานร่วมกับผูอ้ื่นและการด าเนนิชีวิต
อยู่ในสังคม 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
เวชจริยศาสตรท์างสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด 
ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่ายและมีการประเมิน
นิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมลูย้อนกลับในเรื่องเกี่ยวกบัพฤตนิสัย 
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นประจ าทุกเดือน 

มีมนุษยสัมพันธด์ี สามารถท างานเปน็ทีมร่วมกบัผูอ้ื่นที่อยู่
ในสหสาขาวิชาชีพและเปน็ผูน้ าในทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด 
ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่ายและมีการประเมิน
นิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมลูย้อนกลับในเรื่องเกี่ยวกบัมนุษย
สัมพันธ์ ความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกบัผู้อืน่และ
การเปน็ผูน้ าในทีมการดแูลรักษาผู้ป่วยเปน็ประจ าทุกเดือน 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบภาคสนามในรายวิชาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาชุมชน 
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คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ 

มีทัศนคตทิี่ดีในการท างาน มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกบัส่วนรวมเป็นหลัก ช่วยเหลอื
และอทุิศตนเพื่อผูป้่วยและสังคม 

- จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัมมนาในห้องเรียนในชั่วโมง
เวชจริยศาสตรท์างสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา และการเรียนการ
สอนแบบภาคสนามในรายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาชุมชน 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด 
แผนกผูป้่วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทั้งในรพ. จุฬาลงกรณ์และ
รพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่ายและมกีารประเมินนิสิตพร้อมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับในเรื่องเกี่ยวกบัทศันคติ การมีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะเป็นประจ าทุกเดอืน 

มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการ และดแูล
สุขภาพกายและจติของตนเองไดเ้ป็นอย่างด ี

- สนับสนนุให้นิสิตไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ของภาควิชาฯ เช่น การท าบุญเลีย้งพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

- แนะน านิสิตเกี่ยวกบัการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจเปน็ประจ าทุกปีในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

- จัดให้มีระบบอาจารยท์ีป่รึกษา โดยนิสิต 1 คนจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่านคอยให้ค าแนะน าและดแูลนิสิตตลอดระยะเวลา 
3 ปีของการศึกษาในหลักสูตร 

มีบุคลิกภาพเหมาะสม ปรบัตัวได้ ทนสภาพกดดนัได้ - ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา ห้องคลอด 
ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่ายและมีการประเมิน
นิสิตพร้อมทั้งให้ข้อมลูย้อนกลับในเรื่องเกี่ยวกบับุคลิกภาพ
และความสามารถในการปรบัตัวของนิสิตเปน็ประจ าทุกเดือน 

- จัดให้มีระบบอาจารยท์ีป่รึกษา โดยนิสิต 1 คนจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่านคอยให้ค าแนะน าและดแูลนิสิตตลอดระยะเวลา 
3 ปีของการศึกษาในหลักสูตร 

สามารถด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ ส านึกใน
คุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย ท างานและอยูร่่วมกบั
ผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยงัด ารงความเปน็ตัวของตัวเอง
และทะนุบ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทยได้อย่างเปน็อิสระ ยั่งยนื
และมีสันติสุข 

- สนับสนนุให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกบั
ศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ เชน่ งานไหว้คร ูงานท าบุญเลี้ยง
พระเนือ่งในวันข้ึนปีใหม ่งานเกษียณอายรุาชการของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ 
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 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้

1. มีความรู ้
   1.1     รู้รอบ คือมีความรู้ในเชิงกว้างทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐานทางสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
ทั้งทางทฤษฎแีละปฏิบตัิ รวมทั้งหลักการท าวิจัย
ทางคลินิก   

 

- การสอนแบบบรรยายในห้องเรยีนและการปฏบิัตทิาง
คลินิกให้นิสิตมีความรู้เกีย่วกับวชิาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและหลัการวิจัย 

- การสอนข้างเตยีงในขณะดูแลผูป้ว่ย 

 

- การสอบข้อเขยีนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ทั้งแบบปรนัยและ
อัตนัย 

- การร่วมกิจกรรมสัมมนาในห้องเรียนและการฝึก
ปฏบิัติงานในหอผูป้่วย 

- การน าเสนอ ประวัตผิูป้่วยและอภิปรายแนวทางการรักษา 
    1.2    รู้ลึก คือมีความรู้ในเชิงลกึเกี่ยวกับสูติศาสตร์- 

นรีเวชวิทยาทั่วไป และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เฉพาะทาง ในแต่ละสาขาย่อยไดแ้ก่ เวชศาสตร์
การเจริญพนัธุ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์ มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี และเซลล์วทิยา 
และพยาธิ-เซลลว์ิทยาระบบสืบพนัธุ์สตรี  

- การสอนแบบสัมมนาให้นิสติไดม้ีโอกาสค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเตมิในเชิงลึกและน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ในหอ้งประชุม 

- จัดให้นิสิตปฏิบตัิงานในสาขาย่อยหมนุเวียนในรายวิชาที่
เป็นสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาเฉพาะทางเพื่อให้นิสิตมี
ความรู้ในเชิงลึกในแต่ละสาขายอ่ย  

- การสอนข้างเตยีงในขณะดูแลผูป้ว่ย 

- การสอบข้อเขยีน 

- การสังเกตการร่วมกิจกรรมสัมมนาในหอ้งเรียนและการ
ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วย 

- การน าเสนอ ประวัตผิูป้่วยและอภิปรายแนวทางการรักษา
โรคจากนิสิต 

2. มีคณุธรรม 

2.1    มีคุณธรรมและจริยธรรม คือศรัทธาในความด ีมี
หลักคิดและแนวปฏบิัติในทางส่งเสริมความดี มี
ศีลธรรม มีความรบัผดิชอบ ซ่ือสตัย์ สุจรติ และ
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมได้อยา่งสันต ิ

 

 

- การสอนแบบสัมมนาในชั่วโมงเวชจริยศาสตรท์างสูติ
ศาสตร์-นรเีวชวิทยา และในขณะปฏบิัติงานในหอผูป้่วย 

- จัดให้นิสิตฝึกปฏบิัติงานในหอผูป้่วยสูติ-นรีเวช ห้อง
คลอด ห้องผา่ตดั แผนกผูป้่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้ง
ในรพ. จุฬาลงกรณแ์ละรพ. อื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย  

- การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย ์(Role Model) 

 

- ประเมินผลโดยการสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมในชั่วโมง
สัมมนา 

- การสังเกตขณะฝึกปฏิบตัิงานในหอผูป้่วย 

- ประเมินโดยอาจารย์ในขณะปฏบิัติงาน 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้
 2.2   มีจรรยาบรรณ คือประพฤตปิฏบิัตติาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรยิธรรมการวิจัย 
เคารพสิทธิของผูป้่วยและศักดิ์ศรแีห่งความเปน็
มนุษย์ มรีะเบียบวินยั เคารพกฏกติกาของสังคม  

- การสอนแบบสัมมนาในชั่วโมง เวชจริยศาสตรท์างสูติ
ศาสตร์-นรเีวชวิทยา  และขณะปฏิบตัิงาน 

- จัดให้นิสิตฝึกปฏบิัติงานในหอผูป้่วยสูติ-นรีเวช ห้อง
คลอด ห้องผา่ตดั แผนกผูป้่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้ง
ในรพ. จุฬาลงกรณแ์ละรพ. อื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย  

- การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย ์

- ประเมินผลโดยการสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมในชั่วโมง
สัมมนา 

- ประเมินผลโดยการสังเกตขณะฝกึปฏบิัติงานในหอผูป้่วย 

- ประเมินโดยอาจารย์ในแต่ละสาย 
 

3.  คิดเปน็ 

     3.1   สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือสามารถ
วิเคราะห์อย่างมีเหตผุลและคิดแบบองค์รวม 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

 

 

- การสอนแบบสัมมนาในชั่วโมงวารสารวิพากษ์คลินิก 

- การสอนแบบสัมมนาโดยใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง
ผู้ป่วยเพื่อฝึกนิสิตใหม้ีทักษะในการแกป้ัญหาผูป้่วย 

- จัดให้นิสิตฝึกปฏบิัติงานในหอผูป้่วยสูติ-นรีเวช ห้อง
คลอด ห้องผา่ตดั แผนกผูป้่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้งใน
รพ. จุฬาลงกรณแ์ละรพ. อื่นๆทีอ่ยู่ในเครือข่าย 

 

- ประเมินผลโดยการสังเกตการมส่ีวนร่วมในชั่วโมงสัมมนา 

- การสังเกตขณะฝึกปฏิบตัิงานในหอผูป้่วย 

- ประเมินผลโดยอาจารย์ โดยการน าเสนอประวัตผิูป้่วยและ
อภิปรายแนวทางการรักษา 

 

 3.2   สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือสามารถพฒันา   
นวตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ก าหนดใหน้ิสิตตอ้งมีโครงการวจิัยของตนเองอยา่งน้อย 
1 เรื่องตลอดหลักสูตร 

- ประเมินผลโดยการน าเสนอผลงานวิจัย การตรวจโครงรา่ง
การวิจัยและรายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ ์

 3.3   มทีักษะในการคิดแกป้ัญหา คือสามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยสังเคราะห์วิธีการที่
เหมาะสม 

- การสอนแบบสัมมนาโดยใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง
ผู้ป่วยเพื่อฝึกนิสิตใหม้ีทักษะในการแกป้ัญหาผูป้่วย 

- จัดให้นิสิตฝึกปฏบิัติงานในหอผูป้่วยสูติ-นรีเวช ห้อง
คลอด ห้องผา่ตดั แผนกผูป้่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้ง
ในรพ. จุฬาลงกรณแ์ละรพ. อื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- ประเมินผลโดยการสังเกตการมส่ีวนร่วมในชั่วโมงสัมมนา 

- โดยการสังเกตขณะฝึกปฏิบตัิงานในหอผูป้่วย 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้

4. ท าเป็น 

  4.1  มทีักษะทางวิชาชีพ คือมทีกัษะในการ
ปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งทักษะ
ในการท าหตัถการ การท าคลอด และการผ่าตัด 

 

 

- จัดให้นิสิตฝึกปฏบิัติงานในหอผูป้่วยสูติ-นรีเวช ห้อง
คลอด ห้องผา่ตดั แผนกผูป้่วยนอกและห้องฉุกเฉนิ ทั้ง
ในรพ. จุฬาลงกรณแ์ละรพ. อื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย  

- การฝึกทักษะโดยให้ไปปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสมทบ 
ตามรายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 

 
- ประเมินผลโดยการสังเกตการฝึกปฏบิัติงานในหอผูป้่วย  
- การสอบประเมนิทักษะทางคลินกิ (Objective Structural 

Clinical Examination : OSCE)  
- ประเมินการฝึกปฏิบตัิงานโดยอาจารย์ในโรงพยาบาล

สมทบภายหลังส้ินสดุการปฏิบตังิานในแต่ละเดือน 
 4.2   มทีักษะทางการสื่อสาร คือมีทักษะในการใช้

ภาษาไทยได้ดมีากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
สามารถส่ือสารกับผู้ป่วยและผูร้ว่มงานได้เป็น
อย่างดี บันทึกเวชระเบียนและเอกสารทางการ
แพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทั้งการฟัง 
พูด อ่านและเขียน  

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติ-นรเีวช ห้องคลอด ห้อง
ผ่าตดั แผนกผูป้่วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- ฝึกให้นิสติน าเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และ
กรณีศึกษาของผูป้่วยในที่ประชมุ 

- ก าหนดให้มฝีึกสอนนิสิตแพทย์ชัน้ปทีี่ 4 และ 6 รวมทั้ง
การสอนดูแลผู้ป่วยข้างเตียงทกุวนั 

- ฝึกให้มีการรายงานประวัตผิู้ป่วยและวางแผนการดแูล
รักษากับอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 
ครั้ง รวมถึงมีการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยมอีาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

- ประเมินการฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วย  

- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการ
ส่ือสาร  

- ประเมินผลการฝึกสอนนิสิตป ี4โดยอาจารย์เปน็ผู้สังเกต
การสอน 

- ประเมินโดยการสังเกตจากอาจารย ์
 

4.3    มทีักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้น 
วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาสูติ
ศาสตร์-นรเีวชวิทยาและการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

 
 

- จัดให้มีชั่วโมงบรรยายในหัวข้อการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอนแบบสืบสอบโดยก าหนดให้นิสติหาความรู้
เพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วน าเสนอใน
ชั่วโมงวารสารวิพากษ์คลินิก การท า Topic review และ
ชั่วโมงที่เป็นการสัมมนาเกี่ยวกบัปัญหาผูป้่วยตลอดจน
น ามาใช้ในการท างานวิจัยของตนเอง 

- ประเมินโดยการสังเกตการน าเสนอและการมีส่วนร่วมใน
ชั่วโมงสัมมนา 

- ประเมินผลโครงร่างการวิจัยและรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้

4.4    มทีักษะทางคณิตศาสตร์และสถิต ิคือสามารถ
ประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละสถิติในการ
ท าวิจัยและการอ่านวารสารทางการแพทย์ได้  

 
 

- การสอนแบบบรรยายเกี่ยวกบัความพื้นฐานของการท า
วิจัยและสถติประยุกต ์

- ก าหนดใหน้ิสิตประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละสถติิ
ในการท าวิจัยของตน  

- การสอนแบบสัมมนาในชั่วโมงวารสารวิพากษ์คลินิก 
(Journal Club) โดยก าหนดใหน้สิิตอ่านวารสารและ
น าเสนอรวมทั้งวิพากษ์ผลงานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์   
โดยมอีาจารย์ทีป่รกึษาให้ค าแนะน าการน าเสนอ Journal 
club และมีอาจารยท์ี่ปรึกษาทางด้านสถติิให้ค าแนะน าอีก 
1 ท่าน 

- ประเมินผลโดยการตรวจโครงร่างการวิจัยและรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์

- ประเมินผลโดยการสังเกตการน าเสนอและการมีส่วนร่วม
ในชั่วโมงสัมมนา 

 

4.5    มทีักษะการบริหารจัดการ คือสามารถวางแผน
และด าเนนิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการดูแล
ผู้ป่วยไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ไดอ้ย่างมีความสุข 

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติ-นรเีวช ห้องคลอด ห้อง
ผ่าตดั แผนกผูป้่วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- ฝึกให้มีการวางแผนการผ่าตัด  การดูแลผูป้่วยทั้งก่อน
ผ่าตดั ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด 

- ประเมินโดยการสังเกตการฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยและ
การดแูลผูป้่วยกอ่นและหลังผ่าตดั 

5.  ใฝ่รู ้
5.1    ใฝรู่ ้คือรู้จักแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆและปฏิบตัิอยา่งสม่ าเสมอ 
 

 
- การสอนแบบสืบสอบโดยก าหนดให้นิสติหาความรู้

เพิ่มเติมส าหรบัน ามาใช้ในการดแูลผูป้่วยขณะปฏบิัตอิยู่
ในหอผู้ป่วยหรือประกอบการน าเสนอในชั่วโมงสัมมนา
ต่างๆ 

 
- การสังเกตการน าเสนอและการมส่ีวนร่วมในชั่วโมง

สัมมนา 
- การสังเกตขณะฝึกปฏิบตัิงานในหอผูป้่วย 
- ประเมินผลจากรายงานการวิจัยของนิสิต 

5.2    รู้จักวิธีการเรยีนรู ้คือรู้จักเทคนิค วิธีการและ
กระบวนการในการเรียนรู ้และสามารถน ามา
ประยุกต์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

- การสอนแบบบรรยายเกี่ยวกบัการสืบค้นข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศและในห้องสมดุ 

- การสอนแบบสืบสอบ ก าหนดให้สืบค้นข้อมูลและ
รวบรวมและมาน าเสนอในรปูแบบของ  Topic Review  
และรายงานผู้ป่วยทีน่่าสนใจ (Interesting case) ใน
ชั่วโมงสัมมนา 

- ประเมินผลโดยการสังเกตการมส่ีวนร่วมในชั่วโมงบรรยาย 
- การสังเกตการน าเสนอและการมส่ีวนร่วมในชั่วโมง

สัมมนา 
- ประเมินผลจากรายงานการวิจัยของนิสิต 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู ้

6. มภีาวะผู้น า  
คือสามารถเป็นผู้น าในทีมการรักษาผู้ป่วยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกล้าแสดงออก มองการณ์
ไกล อดทน หนักแน่น เสียสละ รูจ้ักให้อภัย รับฟัง
ความคิดเหน็ของผู้อืน่ มีเหตผุล มีความซื่อสัตย์สุจรติ 
และมีความรับผดิชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน  

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติ-นรเีวช ห้องคลอด ห้อง
ผ่าตดั แผนกผูป้่วยนอกและหอ้งฉุกเฉิน ทั้งในรพ. 
จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่ในเครือข่าย 

- ก าหนดให้แพทยป์ระจ าบ้านปทีี่ 3 หมนุเวียนกนัเป็น
หัวหน้าทมีการรักษาของแต่ละสาย   

- ประเมินการฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยโดยอาจาย์ในแต่ละ
สาย 

 

7. มีสุขภาวะ  
คือตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการและดูแล

สุขภาพกายและจติของตน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ ปรบัตัวได้ ทนสภาพกดดนัได ้ 

- ก าหนดใหน้ิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วย
พัฒนาสุขภาพ  

- การสอนแบบบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- ประเมินการเข้าร่วมการฝึกอบรม/กิจกรรม 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
คือมีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ

สาธารณสมบัต ิมีจิตอาสา ไม่ดดูาย มุ่งท าประโยชน์
ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสตร ี

- ฝึกปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยสูติ-นรเีวช แผนกผูป้่วยนอก
และห้องฉุกเฉิน ทั้งในรพ. จุฬาลงกรณ์และรพ. อืน่ๆที่อยู่
ในเครือข่าย 

- ฝึกภาคสนามในรายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชมุชน 

- ฝึกให้มีส่วนร่วมในการบริการชมุชน ได้แก ่การตรวจ
ภายใน และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แกป่ระชาชน 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และในงานกาชาด 

- ประเมินผลการฝึกปฏิบตัิงานในหอผูป้่วยและภาคสนาม 

- ประเมินจากแฟ้ม Logbook ของนิสิต 

 

9.  ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์ 
คือเป็นผู้ทีม่ีความส านึกในคณุค่าแห่งตน คุณค่า

แห่งความเปน็ไทย ท างานและอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความเปน็ตัวของ
ตัวเองและทะนบุ ารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ ยั่งยืนและมีสนัติสุข 

- ก าหนดใหน้ิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ
ภาควิชาฯ เชน่ เป็นผู้จัดพิธีไหว้ครูของภาควิชาฯ 

- ก าหนดให้แพทยป์ระจ าบ้านปทีี่ 2 เป็นผู้รบัผิดชอบจดั
งานปีใหม่ของภาควิชาฯ 

- ก าหนดให้แพทยป์ระจ าบ้านปทีี่ 3 ปฏบิตัิงานใน
โรงพยาบาลตา่งจังหวัดที่เปน็โรงพยาบาลเครอืข่ายเป็น
เวลา 2 เดือน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ
ภาควิชาฯ  

- ประเมินจากการจดังาน 
- ประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ในโรงพยาบาลเครือข่าย 
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1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้
1. 

มีความรู้ 
2. 

มีคุณธรรม 
3. 

คิดเป็น 
4. 

ท าเป็น 
5. 

ใฝ่รู้และ 
รู้จักวิธีการเรียนรู ้

6. 
มีภาวะผู้น า 

7. 
มีสุขภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 

และส านึกสาธารณะ 

9. 
ด ารงความเปน็ไทย 
ในกระแสโลกาภวิัตน ์

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 
3000851 
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

                  

3000854# 

ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ 
                  

3000855# 

การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม 
                  

3012886 
วิสัญญีวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                    

3018847 
หัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

                  

3018848 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 1  

                  

3018849 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 1  

                  

3018850 
การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  

                  

3018851 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 2                   

 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
# รายวิชาที่ทุกคนจะต้องลงทะเบยีนเรยีนโดยไมน่ับหน่วยกิต และประเมนิผลเป็น S/U (คณะฯ เป็นผู้จัดสอนและสอบ)
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 รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้
1. 

มีความรู้ 
2. 

มีคุณธรรม 
3. 

คิดเป็น 
4. 

ท าเป็น 
5. 

ใฝ่รู้และ 
รู้จักวิธีการเรียนรู ้

6. 
มีภาวะผู้น า 

7. 
มีสุขภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 

และส านึกสาธารณะ 

9. 
ด ารงความเปน็ไทย 
ในกระแสโลกาภวิัตน ์

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 
3018852 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 

                  

3018853 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2                   

3018860  
ศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

                  

3018861 
การบริบาลทารกแรกเกิดพื้นฐาน                   

3018867 
การดูแลการคลอด                    

3018868 
เซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี                    

3018869 
เวชศาสตร์มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี                    

3018870 
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  

                  

 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
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รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้
1. 

มีความรู้ 
2. 

มีคุณธรรม 
3. 

คิดเป็น 
4. 

ท าเป็น 

5. 
ใฝ่รู้และ 

รู้จักวิธีการเรียนรู ้

6. 
มีภาวะผู้น า 

7. 
มีสุขภาวะ 

8. 
มีจิตอาสา 

และส านึกสาธารณะ 

9. 
ด ารงความเปน็ไทย 
ในกระแสโลกาภวิัตน ์

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 
3018875 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง                    

3018877 
การตรวจสอบการบันทึกประวัติทางการแพทย์                   

3018885 
การใช้คลื่นเสียงความถ่ีสูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                   

3018887 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 2                      

3018888 
การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2                     

3018889 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก  3                   

3018890 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ  3                   

3018891 
การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3                   

3018892 
เวชจริยศาสตร์ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                   

3018893 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 1                   

3018895 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 2                   

กิจกรรม 
งานพิธไีหว้ครูและงานปใีหม่ภาควิชาฯ                   

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 



47/84 
 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
   ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ 

S หรือ U  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 รายวิชาที่เป็นการเรียนการสอนแบบบรรยาย ใช้คะแนนข้อสอบ 
2.2 รายวิชาที่เปน็การเรยีนการสอนแบบฝึกปฏิบัตหิรือภาคสนาม หตัถการทางสตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยา

(3018847) ใช้คะแนนสังเกตการปฏิบัตงิาน การสอบภาคปฏิบัติด้วยวธิ ีObjective structural clinical 
examination (OSCE) และประเมนิการปฏิบัตงิานโดยคณาจารยใ์นแตล่ะสาย และคณาจารยใ์น
โรงพยาบาลสมทบ 

2.3 รายวิชาที่เกี่ยวกับงานวิจัย  
- การเขียนโครงร่างวิจัย การน าเสนอโครงร่างวิจัย 
- การน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานวิจัย 
- การน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเขียนรายงานวิจัยของฉบับสมบูรณ์ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

   เกณฑ์อื่นๆ ................................................................................................................. 
 3.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ ์หรอืยอมรบัให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     เกณฑ์อื่นๆ .................................................................................................................... 
   แผน ก แบบ ก2 
     ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
     เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
     การเผยแพร่วิทยานิพนธ์    
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     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) 

    เกณฑ์อื่นๆ ......................................................................................................................... 
   แผน ข 
    ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
    การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 

 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการค้นคว้า
อิสระของนิสิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

    เกณฑ์อื่นๆ ........................................................................................................................... 
 3.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

      ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้
ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 

     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้

ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็น
วารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

    เกณฑ์อื่นๆ ........................................................................................................................ 
   แบบ 2 
    ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
     สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
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    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  
    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 ฉบับ 

    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ

ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

    เกณฑ์อื่นๆ ............................................................................................................................ 
3.4 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   เกณฑ์อื่นๆ .................................................................................................................................. 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  อาจารย์ใหม่จะได้รับการแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรฯและรายวิชาต่างๆที่สอนในหลักสูตรฯ ในที่ประชุม
ภาควิชาฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุก 1 เดือน อาจารย์พิเศษจะได้รับการแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
ผ่านจดหมายเชิญ และการนัดหมายเพื่อสอนตามตารางที่จัดไว้ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ทางภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เข้าอบรมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลซึ่งจัดข้ึนโดยคณะแพทยศาสตร์หรือโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย 

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
ทางภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในที่

ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51/84 
 

หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บริหารจัดการวางแผน

ด าเนินงาน และติดตามผล โดยก าหนดวาระ คุณสมบัติ และการได้มาซึ่งคณะกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 

1.2 ก าหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอและจัดท ารายงานการ
ประชุมทุกครั้ง 

1.3 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกปี
การศึกษา 

1.4 มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่างๆเทียบกับแผนงานและน ามาเพื่อทบทวน
ทิศทางและวัตถุประสงค์เป็นประจ าก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1.5 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรฯจัดตั้งงบประมาณประจ าปีผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯและส่งเรื่องผ่านฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ โดยมีการสรุปงบประมาณรายรับรายจ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ  มีการตรวจสอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุก
ปีงบประมาณ 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ มีหนังสือและฐานข้อมูลให้นิสิตสืบค้น นอกจากนี้ นิสิตยัง

สามารถใช้สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ส าหรับอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนอื่นๆรวมท้ังห้องปฏิบัติการก็มีความพร้อม  

2.2.1 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีต าราและวารสารทางการแพทย์ประมาณ 80,000 เล่ม 
บริการสืบคน้ขอ้มูลทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Medlars/Medline Search) 
คอมพิวเตอร์ทีต่ิดตอ่ทาง Internet อย่างนอ้ย 10 เครือ่ง 

2.2.2 ห้องสมุดภาควิชาสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา มีจ านวนต าราทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา 
(ไทยและองักฤษ) 65 เลม่  จ านวนวารสารทุกสาขาวิชา จ านวน 69 เล่ม และจ านวน
วารสารทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา จ านวน 7 เล่ม  มีคอมพิวเตอร์ทีต่ิดตอ่ทาง 
Internet อย่างน้อย 6 เครือ่ง 
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2.2.3 ห้องสมุดแพทย์ประจ าบ้านและธรุการของภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีจ านวน
คอมพิวเตอรต์ิดตอ่ทาง Internet 8 เครือ่ง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งจากอาจารย์ผู้สอน

และจากนิสิต เป็นประจ าทุกปีโดยส่งรายชื่อหนังสือใหม่ให้แก่คณาจารย์และนิสิต  และจัดท า
แผนการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและวิจัยของนิสิตประจ าปี โดยจะมีการจัดท างบประมาณเพื่อการ
จัดหาคอมพิวเตอร์ หนังสือ และวารสารทางการแพทย์ทุกปีการศึกษา ทั้งนี้จะมีกระบวนการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าทรัพยากรดังกล่าวได้รับการใช้อย่างแท้จริง  โดยเมื่อได้รับทรัพยากรที่ประสงค์สั่งซื้อ
เรียบร้อยแล้ว จะท าการแจ้งกลับแก่ผู้แจ้งความประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอนนั้นต่อไป 

 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
นอกเหนือจากการส ารวจความต้องการทรัพยากรจากอาจารย์และนิสิตดังข้างต้นแล้ว  

หลักสูตรฯได้จัดระบบการติดตามทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีการตรวจสอบประโยชน์จากทรัพยากรที่
มี และประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่มีอยู่  นอกจากนี้ การประเมินยังอาศัยจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจัดด าเนินการโดยภาควิชาฯ และหน่วย
วิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ ทุกปี 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นผู้อนุมัติการรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ที่รับใหม่ต้องมีวุฒิ

ทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล ตลอดจนการปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   น าเสนอผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษาต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯเพื่อประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร  ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรด าเนินการ
โดยผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ในภาควิชาฯเพื่อให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการติดตาม 
ประเมินและพัฒนาหลักสูตร การด าเนินงานดังกล่าว อิงตามผลที่ได้จากดัชนีบ่งชี้มาตรฐาน 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อิงตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเมื่อกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชือ่อาจารย์

เพื่อเป็นอาจารย์ที่สอนบางเวลาหรืออาจารย์พิเศษแล้ว  ต้องมีการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง
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ตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากนั้นมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีทักษะด้านการพิมพง์าน โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะดับพื้นฐาน เช่น Microsoft Word และมี
ความสามารถในการสื่อสาร และการติดตอ่ประสานงาน และมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยูใ่นเกณฑ์
พอใช-้ดี 

 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

สนับสนนุให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการเพิ่มทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบตัิงาน อย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครั้ง 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
หลักสูตรฯมีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตในสัดส่วน 1:1 ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามี

หน้าที่ให้ค าแนะน าทางวิชาการและในเรื่องอื่นๆแก่นิสิต ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิตใน
เรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษา
อยู่ในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีหน้าที่โดยตรงในการแนะน า
แผนการเรียนในหลักสูตรตลอดจนการประเมินผลให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ นิสิต
จะได้รับตารางการท างานของอาจารย์เป็นระยะๆทุก 3 เดือนโดยผ่านทางภาควิชาฯ  

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบ

และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดท าระบบการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดย
ด าเนินการส ารวจหลังจากบัณฑิตจบแล้วอย่างน้อย  4 เดือน และมีการส ารวจซ้ าทุกปีการศึกษาเป็นเวลา
ติดต่อกันทุกปี และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดข้ึนทุกปี 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
(CU-CQA) ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการเนินงานในปี
การศึกษา 2557 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  

      1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี 3.35 

2. อาจารย์  

2.1 ร้อยละอาจารย์ที่ส าเร็จปริญญาเอกในหลักสูตร 100 

2.2 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ในหลักสูตรต่อปี    
      (4 เรื่อง / ปี) 

0.09 : 1 

2.3 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติต่ออาจารยใ์นหลักสูตรตอ่ปี  
      (26 เรื่อง /ปี) 

0.63 : 1 

2.4 สัดส่วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร (22 : 41) 

2.5 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาการ  วิชาชีพ 100 

2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 85% 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  

3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปีการศึกษา 100 

3.2 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงต่อปี (มีระดับการปรับปรุง) 0 

3.3 ร้อยละนิสิตท่ีถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน) 0 

3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาท่ีบัณฑิตใช้ 3 ปี 

3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 74.70% 

4. ปัจจัยสนับสนนุการศึกษาและการจัดการ  

4.1 ร้อยละงบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อการจัดหาหนังสือและวารสารต่อปีการศึกษา (ข้อมูลจากคณะฯ) 36,000,000 

4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1:3.75 

4.3 มูลค่าครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อFTES (หักค่าเส่ือมราคา)  
      (ข้อมูลจากคณะฯ) 

301,621,526.76 : 2,685.48 

4.4 ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์) ต่อFTES (ข้อมูลจากคณะฯ) 806,325,087.08 : 2,685.48 

4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา 70.78% 

4.6 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี    100% 

4.7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีศึกษาต่อต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี  
         (บัณฑิตศึกษา คิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเข้าศึกษายัง ไม่ได้ท างาน) 

33.33% 

      4.8 รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบัณฑิตได้รับ 7 : 10 

      4.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 84.20% 

5. ผลงานวิจยั (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)  

      5.1 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศต่อบัณฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้นๆ 80% 

      5.2 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบัณฑิตท่ีส าเร็จในปีการศึกษานั้นๆ 10% 

      5.3 ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกต่อจ านวนนิสิตท่ีศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ 0 
 

ลงชื่อ  

ประธานหลักสูตร ประกาศนียบัตรบณัฑิตชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
วันที ่                           /                            / 
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หมวดที ่8. การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  หลักสูตรฯมีกระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 

1.1.1 นิสิตเป็นผู้ประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
1.1.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชานั้นๆ 
1.1.3 ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
  ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
และน าผลการประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การสอนต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  หลักสูตรฯมีกระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

1.2.1 นิสิตเป็นผู้ประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
1.2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชานั้นๆ 
1.2.3 ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน และน า
ผลการประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
หลักสูตรฯมีกระบวนการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผ่านการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับของนิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา    และส่งเนื้อหาหลักสูตรฯให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกเป็นผู้ประเมินในภาพรวมหลังการปรับปรุงหลักสูตรฯใหม่ทุกครั้ง  
นอกจากนี้ ให้ผู้ใช้บัณฑิตได้ประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบหลังจบการศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในทุกภาคการศึกษา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
รวบรวมผลการประเมินที่ได้จากนิสิต  ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายใน  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลดังกล่าวเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
 
* หมายถึง หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 4(4-0-12) 
 ศึกษาความรู้วิทยาศาสตรก์ารแพทยอ์ยา่งกวา้งขวาง โดยเน้นการน าไป

ประยุกต์ใชก้ับการฝึกปฏิบัตทิางการแพทยเ์ฉพาะทางในสาขาต่างๆ 
 

 Correlated  Basic  Medical  Sciences 
CORR BASIC MED SC 
To study a broad review of the correlated basic sciences with 
emphasis on their practical application in the different specialties of 
medicine 
 

 

3000854 ภาษาองักฤษส าหรับแพทย ์ 4(4-0-12) 
 พัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยเนน้การใช้ภาษาองักฤษทางการ

แพทย์และในชีวิตประจ าวัน 
 

 English for Medical Graduates 
ENG MED GRAD  
To improve spoken English with emphasis on the use in the medical 
setting and the daily life   
 

 

3000855 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม 2 (2-0-6) 
 ศึกษาหลกัการและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารองค์กรและ

บุคคล ระเบียบราชการ งบประมาณและความสัมพนัธร์ะหว่าง
บุคลากรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

 General Administration in Medical Practice 
GEN ADMIN MED PRAC 
To study the principles and laws of organization management, 
personnel management, civil service regulation, budgeting and 
human relations relevant to medical practice  
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3012886 วิสัญญีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา  1(0-3-1) 
 ทฤษฏีและการปฏิบัตใินการระงับความรู้สึกในขณะผ่าตดัและคลอด  
 Gynecological and Obstetric Anesthesiology 

GYN OB ANES  
Theory and practice in conducting anesthesia for obstetric and 
gynecological surgery and delivery 
 

 

3018847 หัตถการทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา  2(0-6-2) 
 ข้อบ่งชี้ หลักการ ล าดับขั้นตอน และทักษะส าหรับการผ่าตัดและ

หัตถการทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา 
 

 Operative Obstetrics and Gynecology 
OPR OB/GYN 
Indications, principles, step and skills of procedures and operations 
in obstetrics and gynecology  
 

 

3018848 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาคลนิกิ 1  2(2-0-6) 
 การตั้งครรภ์และการคลอดท่ีปกติและผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนทางนรี

เวชวิทยา อายรุกรรม และศลัยกรรมขณะตั้งครรภ์ ภาวะฉกุเฉินทางสตูิ
ศาสตร์  ภาวะผิดปกติ/โรคของระบบสืบพนัธุ์สตรี การดแูลสุขภาพ
อนามัยเจริญพนัธุ์แก่สตร ี

 

 Clinical Obstetrics and Gynecology I 
CLIN OB/GYN I 
Normal and abnormal pregnancy and delivery; gynecological, 
medical and surgical complications during pregnancy; emergency in 
obstetrics; disorder or diseases in the reproductive system of the 
women, reproductive health care. 
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3018849 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาปฏิบตัิ 1  2(0-6-2) 
 การประยุกต์ความรู้และทักษะตา่งๆ ในการดูแลผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-

นรเีวชวิทยา โดยใช้หลักมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์         
เวชจริยศาสตร์ และกฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง  ตลอดจนหลกัการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม รวมถงึการท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ 

 

 Practical Obstetrics and Gynecology I 
PRAC OB/GYN I  
Application of knowledge and skills in patients care in obstetrics and 
gynecology by taking account of principles of evidence-based 
medicine, medical ethics and related law and principles of holistic 
care including cooperative working with doctors and medical 
personnel.  
 

 

3018850 การวิจัยทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  1(0-0-4) 
 หัวข้อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง การเขยีนและการ

น าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางคลินกิ โดยมอีาจารย์ที่ปรกึษาเป็นผูใ้ห้
ค าแนะน า 

 

 Research in Obstetrics and Gynecology I 
RES OB/GYN I  
Research topics, review of related literature, writing and presentation 
of clinical research proposals under supervision of a research 
advisor.    
 

 

3018851 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาคลนิกิ 2 2(2-0-6) 
 การตั้งครรภ์และการคลอดท่ีปกติและผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนทางนรี

เวชวิทยา อายรุกรรม และศลัยกรรมขณะตั้งครรภ์ และภาวะฉุกเฉนิ
ทางสตูิศาสตร์  ภาวะผิดปกต/ิโรคของระบบสืบพนัธุ์สตรี การดูแล
สุขภาพอนามยัเจริญพนัธุ์แกส่ตรี โดยเปน็การศึกษาตอ่เนือ่งจากสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลนิิก 1 
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 Clinical Obstetrics and Gynecology II 
CLIN OB/GYN II 
Normal and abnormal pregnancy and delivery; gynecological, 
medical and surgical complications during pregnancy; emergency in 
obstetrics; disorder or diseases in the reproductive system of the 
women, reproductive health care, extended from Clinical Obstetrics 
and Gynecology I. 
 

 

3018852 วิทยาศาสตร์พืน้ฐานทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 2 (2-0-6) 
 กายวิภาคมหภาค  กายวิภาคจุลภาค  สรรีวิทยา  คัพภะวิทยา  ชีวเคม ี           

เซลลช์ีววิทยา  เภสัชวิทยา และชีวฟิสกิส์ที่เกี่ยวขอ้งกับสตูิศาสตร-์                
นรเีวชวิทยา  

 

 Basic Sciences in Obstetrics and Gynecology I 
BAS SCI OB/GYN I  
Anatomy, histology, physiology, embryology, biochemistry, cell 
biology, pharmacology and biophysics related to obstetrics and 
gynecology 
 

 

3018853 วิทยาศาสตร์พืน้ฐานทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 2 (2-0-6) 
 พันธุศาสตร ์พยาธวิิทยา จุลชีววิทยา อิมมูโนวิทยา พฤตกิรรมศาสตร์ และ

ระบาดวิทยา ที่น ามาประยุกต์ใชใ้นการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสตูิศาสตร์-นรี
เวชวิทยาคลินกิ  

 

 Basic Sciences in Obstetrics and Gynecology II 
BAS SCI OB/GYN II 
Genetics, pathology, microbiology, immunology, behavioral sciences, 
and epidemiology applied to the treatment of obstetric and 
gynecological patients 
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3018860 ศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 (0-3-1) 
 โรคทางศลัยกรรมที่เกีย่วข้องกับสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา อันตรายตอ่

อวัยวะในช่องท้องขณะผ่าตดัและการแกไ้ข 
 

 Obstetrics and Gynecology Related Surgery 
OB/GYN REL SURG 
The surgical diseases related to obstetrics and gynecology; the trauma to 
the abdominal visceral organs during operation and its management. 
 

 

3018861 การบริบาลทารกแรกเกิดพื้นฐาน 1 (0-3-1) 
 การบริบาลทารกแรกเกิดท่ีปกติและผิดปกต ิหลกัการและการปฏิบัตใิน

การช่วยชีวติทารกแรกเกิด และการส่งต่อกมุารแพทย ์
 

 Basic Neonatology 
BAS NEONATOL 
Normal and abnormal neonatal conditions; principles and practice of 
neonatal resuscitation and transferral to pediatricians   
 

 

3018867 การดูแลการคลอด  2(0-6-2) 
 สรรีวิทยาที่เกีย่วกับการเจ็บครรภ์และการคลอด การดูแลการเจ็บครรภ์

และการคลอดท่ีปกติและมีภาวะแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสม 
 

 Labor and Delivery Management 
LABOR  DEL MGT 
Physiology related to labor and delivery; practice in appropriate labor 
management and conducting of the delivery. 
 

 

3018868 เซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสืบพนัธุ์สตรี  1(0-3-1) 
 การเปลีย่นแปลงของเซลล์ พยาธสิภาพทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา

Unexpected End of Formulaที่มองเหน็ด้วยตาเปล่าและกล้องจลุทรรศน์
รวมท้ังการประยุกต์ทางคลนิกิ 

 

 Gynecological Cytology and Pathology 
GYN CYTOL PATH  
The cytology, gross and microscopic pathology of the obstetric and 
gynecological disorders including its clinical application 
 

 



62/84 
 

3018869 เวชศาสตร์มะเร็งระบบสืบพนัธุ์สตรี  1(0-3-1) 
 ความรู้ทางคลนิิกเกี่ยวกับมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี การตรวจและดูแล

รักษาผู้ป่วยที่เปน็มะเรง็ของระบบสืบพันธุ์สตรี รวมถึงการดูแลผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้ายของชีวติ 

 

 Gynecological Oncology 
GYN ONCOL 
Clinical knowledge about gynecological cancer; diagnosis and 
treatment of patients suffering from gynecological cancer including 
end-of life care 
 

 

3018870 เวชศาสตร์การเจริญพนัธุ ์ 1(0-3-1) 
 อนามัยการเจริญพันธุ์ และความผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์ที่มีผลตอ่

อนามัยเจริญพนัธุ์ ได้แก่ การวางแผนครอบครัว การดูแลคู่สมรสก่อนการ
ตั้งครรภ์ การตรวจรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก การดูแลรกัษาสตรีวยัหมดระดู  

 

 Reproductive Medicine 
REPROD MED 
Reproductive health and diseases of the reproductive system affecting 
the reproductive health; family planning, preconceptional counseling, 
infertility treatment and management of postmenopausal women  

  

 

3018875 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาเฉพาะทาง  1(0-3-1) 
 การดูแลผู้ป่วยทางสตูิศาสตร-์นรเีวชวิทยา เฉพาะทาง ไดแ้ก่ สาขาเซลล์

วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสบืพันธุส์ตรี  สาขามะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี 
สาขาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์และสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก 

 

 Specialties in Obstetrics and Gynecology 
SPEC OB GYN 
Additional study of the obstetric and gynecological subspecialties : 
gynecological pathology, gynecological oncology, reproductive 
medicine and maternal and fetal medicine  
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3018877 การตรวจสอบการบันทึกประวัติทางการแพทย์ 1(0-3-1) 
 การบนัทึกประวตัิทางการแพทย์อย่างถูกต้อง กระบวนการในการ

ตรวจสอบการบนัทึกประวัตทิางการแพทย์ 
 

 Medical Record Audit 
MED REC AUDIT 
Good medical recording; auditing system on medical records 
 

 

3018885 การใช้คลืน่เสียงความถีสู่งทางสูติศาสตร-์นรีเวชวทิยา 1 (1-0-3) 
 ทฤษฎีและการปฏิบตัิในการใช้คลืน่เสยีงความถี่สงูเพือ่ตรวจวินิจฉยั

ผู้ป่วยทางสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
 

 Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
ULTRASON OB/GYN  
Theoretical and practical aspects of ultrasonography for the 
diagnosis of intrauterine fetal conditions and gynecological diseases. 
 

 

3018887 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาปฏิบตัิ 2    2(0-6-2) 
 การประยุกต์ความรู้และทักษะตา่งๆ ในการดูแลผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-   

นรเีวชวิทยา โดยใช้หลักมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์                
เวชจริยศาสตร์ และกฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง  ตลอดจนหลกัการดูและผู้ป่วย
แบบองค์รวม รวมถงึการท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยเปน็การศกึษาต่อเนือ่งจากสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏบิัติ 1 เพื่อใหเ้กิด
ความช านาญ 

 

 Practical Obstetrics and Gynecology II 
PRAC OB/GYN II 
Application of knowledge and skills in patients care in obstetrics and 
gynecology by taking account of principles of evidence-based medicine, 
medical ethics and related law and principles of holistic care including 
cooperative working with doctors and medical personnel,  extended 
from  Practical Obstetrics and Gynecology I for clinical skills.  
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3018888 การวิจัยทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 2   1(0-0-4) 
 การด าเนนิงานวิจัยทางคลนิกิ การเก็บข้อมูล  การน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าในงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน า 
 

 Research in Obstetrics and Gynecology II 
RES OB/GYN II 
Conducting clinical research, collecting data and presentation of 
research progress to the committee under supervision of a research 
advisor.  
  

 

3018889 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาคลนิกิ  3  2(2-0-6) 
 การตั้งครรภ์และการคลอดท่ีปกติและผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนทางนรีเวช

วิทยา อายรุกรรม และศัลยกรรมขณะตั้งครรภ์ และภาวะฉุกเฉินทางสตูิ
ศาสตร์  ภาวะผิดปกติ/โรคของระบบสืบพนัธุ์สตรี การดแูลสุขภาพอนามัย
เจริญพนัธุ์แกส่ตรี โดยเปน็การศึกษาต่อเนือ่งจากสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คลินิก 2 

 

 Clinical Obstetrics and Gynecology III 
CLIN OB/GYN III 
Normal and abnormal pregnancy and delivery; gynecological, medical 
and surgical complications during pregnancy; emergency in obstetrics; 
disorder or diseases in the reproductive system of the women, 
reproductive health care, extended from Clinical Obstetrics and 
Gynecology II 
 

 

3018890 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาปฏิบตัิ  3  2(0-6-2) 
 การประยุกต์ความรู้และทักษะตา่งๆ ในการดูแลผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-

นรเีวชวิทยา โดยใช้หลักมลูฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์                 
เวชจริยศาสตร์ และกฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง  ตลอดจนหลกัการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม รวมถงึการท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ โดยเปน็การศกึษาตอ่เนื่องจากสตูิศาสตร์-นรีเวชวทิยาปฏิบตัิ 2  
เพื่อให้เกิดความช านาญ 
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 Practical Obstetrics and Gynecology III 
PRAC OB/GYN III 
Application of knowledge and skills in patients care in obstetrics and 
gynecology by taking account of principles of evidence-based 
medicine, medical ethics and related law and related law and 
principles of holistic care including cooperative working with 
doctors and medical personnel, extended from Practical Obstetrics 
and Gynecology II for clinical skills.  
 

 

3018891 การวิจัยทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 3   1(0-0-4) 
 การรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการด าเนนิการวิจัยทางคลินกิ การวเิคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ การรายงานผล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียน
รายงาน และส่งรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณใ์นเวลาทีก่ าหนด รวมท้ังการ
น าเสนอผลงานวิจัยโดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาเปน็ผู้ให้ค าแนะน า  

 

 Research in Obstetrics and Gynecology III 
RES OB/GYN III  
Collceting of data from conducting clinical research; analysis of 
statistical data, reporting, discussing, writing and concluding research 
results; writing reports and submitting complete research reports 
including presenting research findings under supervision of a research 
advisor.  
 

 

3018892 เวชจริยศาสตร์ทางสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา  2(0-0-8) 
 ทฤษฏีจริยธรรมทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย การรักษาความลับของ

ผู้ป่วย  การตัดสนิใจเกีย่วกับจริยธรรมทางการแพทย์ จรยิธรรมในเวช
ปฏิบัติและจรยิธรรมในการวจิัยทางการแพทย์  

 

 Medical Ethics in Obstetrics and Gynecology 
MED ETH OB/GYN 
Theory of medical ethics, patients’ right, patients’ confidentiality; 
ethical decisions in medicine, ethics in medical practice and  medical 
research.  
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3018893 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาชุมชน 1  1(0-3-1) 
 เวชปฏิบัตใินการดูแลผู้ป่วยทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยาในโรงพยาบาล

ต่างจงัหวัด  
 

 Community Obstetrics and Gynecology I 
COMM OB/GYN I 
General obstetrics and gynecology in provincial hospitals. 
  

 

3018895 สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาชุมชน 2   1(0-3-1) 
 เวชปฏิบัตใินการดูแลผู้ป่วยทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยาในโรงพยาบาล

ต่างจงัหวัด โดยเป็นการศึกษาตอ่เนือ่งจากสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 1 
เพื่อให้มีประสบการณ์และความช านาญ 

 

 Community Obstetrics and Gynecology II 
COMM OB/GYN II 
General obstetrics and gynecology in provincial hospitals, extended 
from  Community Obstetrics and Gynecology I for clinical experience 
and skills.  
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ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม 
และหลักสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบโครงสร้างระหวา่งหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างระหวา่งหลักสตูรเดิมและหลักสูตรใหม ่

หลักสูตรเดิม (ปี พ.ศ.2552) หลักสูตรปรับปรุง (ปี พ.ศ.2558) 
  โครงสร้างหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต 

รายวิชาบังคับ 31 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 40 หน่วยกิต 

รายวิชาเลือก - หน่วยกิต รายวิชาเลือก - หน่วยกิต 

รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเลือก - หน่วยกิต 
 

2. การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรใหม ่
หลักสูตรเดิม (ปี พ.ศ.2552) หน่วยกติ หลักสูตรปรับปรุง (ปี พ.ศ.2558) หน่วยกติ หมายเหต ุ

 กลุ่มวิชาบังคับ  (31  หนว่ยกติ)   กลุ่มวิชาบังคับ  (40  หนว่ยกติ)   
3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  

Correlated Basic Medical Sciences 
4(4-0-12) 3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  

Correlated Basic Medical Sciences 
4(4-0-12) คงเดิม 

3018847 หัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Operative Obstetrics and Gynecology  

2(0-6-2) 3018847 หัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Operative Obstetrics and Gynecology  

2(0-6-2) คงเดิม 

3018848 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 1  
Clinical Obstetrics and Gynecology I  

2(2-0-6) 3018848 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 1  
Clinical Obstetrics and Gynecology I  

2(2-0-6) คงเดิม 

3018849 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 1  
Practical Obstetrics and Gynecology I 

2(0-6-2) 3018849 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 1  
Practical Obstetrics and Gynecology I 

2(0-6-2) คงเดิม 

3018850 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  
Research in Obstetrics and Gynecology I 

1(0-0-4) 3018850 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  
Research in Obstetrics and Gynecology I 

1(0-0-4) คงเดิม 

3018851 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 2   
Clinical Obstetrics and Gynecology II 

2(2-0-6) 3018851 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 2   
Clinical Obstetrics and Gynecology II 

2(2-0-6) คงเดิม 

3018852 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  
Basic Science in Obstetrics and Gynecology I 

2(2-0-6) 3018852 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1  
Basic Science in Obstetrics and Gynecology I 

2(2-0-6) คงเดิม 

3018853 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2  
Basic Science in Obstetrics and Gynecology II 

2(2-0-6) 3018853 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2  
Basic Science in Obstetrics and Gynecology II 

2(2-0-6) คงเดิม 

3018867 การดูแลการคลอด   
Labor and  Delivery Management 

2(0-6-2) 3018867 การดูแลการคลอด   
Labor and  Delivery Management 

2(0-6-2) คงเดิม 

3018868 เซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี 
Gynecological Cytology and Pathology 

1(0-3-1) 3018868 เซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุ์สตรี 
Gynecological Cytology and Pathology 

1(0-3-1) คงเดิม 

3018877 การตรวจสอบการบันทึกประวัติทางการแพทย์ 
Medical Record Audit 

1(0-3-1) 3018877 การตรวจสอบการบันทึกประวัติทางการแพทย์ 
Medical Record Audit 

1(0-3-1) คงเดิม 

3018887 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 2    
Practical Obstetrics and Gynecology II 

2(0-6-2) 3018887 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 2    
Practical Obstetrics and Gynecology II 

2(0-6-2) คงเดิม 

3018888 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2   
Research in Obstetrics and Gynecology II 

1(0-0-4) 3018888 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2   
Research in Obstetrics and Gynecology II 

1(0-0-4) คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (ปี พ.ศ.2552) หน่วยกติ หลักสูตรปรับปรุง (ปี พ.ศ.2558) หน่วยกติ หมายเหต ุ
3018889 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 3  

Clinical Obstetrics and Gynecology III  
2(2-0-6) 3018889 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคลินิก 3  

Clinical Obstetrics and Gynecology III  
2(2-0-6) คงเดิม 

3018890 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 3  
Practical Obstetrics and Gynecology III  

2(0-6-2) 3018890 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติ 3  
Practical Obstetrics and Gynecology III  

2(0-6-2) คงเดิม 

3018891 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3   
Research in Obstetrics and Gynecology III 

1(0-0-4) 3018891 การวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3   
Research in Obstetrics and Gynecology III 

1(0-0-4) คงเดิม 

3018892 เวชจริยศาสตร์ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Medical Ethics in Obstetrics and Gynecology 

2(0-0-8) 3018892 เวชจริยศาสตร์ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Medical Ethics in Obstetrics and Gynecology 

2(0-0-8) คงเดิม 

   3012886 วิสัญญีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
Gynecological and Obstetric Anesthesiology  

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018860 ศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Obstetrics and Gynecology Related Surgery 

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018861 การบริบาลทารกแรกเกิดพื้นฐาน   
Basic Neonatology 

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018869 เวชศาสตร์มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี  
Gynecological Oncology 

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018870 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  
Reproductive Medicine 

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018875 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง  
Specialties in Obstetrics and Gynecology 

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018885 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

1(1-0-3) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018893 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 1  
Community Obstetrics and Gynecology I  

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 

   3018895 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 2  
Community Obstetrics and Gynecology II  

1(0-3-1) ย้ายมาจากราย  
วิชาบังคับเลือก 
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กลุ่มวิชาบังคับเลือก  (9  หนว่ยกติ)  กลุ่มวิชาบังคับเลือก  (ไม่มี)   

3012886 วิสัญญีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
Gynecological and Obstetric Anesthesiology  

1(0-3-1)     

3018860 ศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
Obstetrics and Gynecology Related Surgery 

1(0-3-1)     

3018861 การบริบาลทารกแรกเกิดพื้นฐาน   
Basic Neonatology 

1(0-3-1)     

3018869 เวชศาสตร์มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี  
Gynecological Oncology 

1(0-3-1)     

3018870 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  
Reproductive Medicine 

1(0-3-1)     

3018875 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง  
Specialties in Obstetrics and Gynecology 

1(0-3-1)     

3018885 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

1(1-0-3)     

3018893 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 1  
Community Obstetrics and Gynecology I  

1(0-3-1)     

3018895 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชุมชน 2  
Community Obstetrics and Gynecology II  

1(0-3-1)     

รายวิชาที่ให้นิสิตเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  รายวิชาที่ให้นิสิตเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   

3000854 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์  
English for medical graduates 

4(4-0-12) 3000854 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์  
English for medical graduates 

4(4-0-12) คงเดิม 

3000855 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม  
General administration in medical practice 

2(2-0-6) 3000855 การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม  
General administration in medical practice 

2(2-0-6) คงเดิม 
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ตารางแสดงเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
รายการ หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) เหตุผล 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะ  ตลอดจนค่านิยมและจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเกี่ยวกบัสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาดังนี้ 
- สามารถให้การดูแลสตรีต้ังครรภ์ปกติและสตรีต้ังครรภ์ผิดปกติให้

สามารถต้ังครรภ์และคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย 
- สามารถให้การดูแลรักษาสตรีที่มีความผิดปกติทางนรีเวชได้อย่าง

ถูกต้อง   
- มคีวามรู้ทางการแพทย์ในสาขาวิชาอืน่ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับสาขาสูติ

ศาสตร์- นรีเวชวิทยาเพื่อสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง เพื่อให้
สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อได้อย่างถูกต้อง 
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทยท์ี่ดต่ีอวิชาชีพ 

- สามารถที่จะท าการศึกษาวิจัย น าปัญหาที่พบในขณะปฏิบัติงานมา
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม โดยสามารถต้ังสมมุติฐาน เลือกวิธีการวิจัย 
รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ทางสถติิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       

- สามารถถ่ายทอดความรู้ หัตถการ แก่นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ได้ถูกต้อง 

 

เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณค่าของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 
ประเด็น ดังนี้  

1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)   
2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  
3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)   
4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการ
บริหารจัดการ) 

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)   
6. มีภาวะผู้น า   
7. มีสุขภาวะ   
8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ   
9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

หลักสูตรปรับปรุงได้ปรับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ปัจจบุันและใหส้อดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ซึ่งก าหนดโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยและราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทย  
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คุณลักษณะของ
บัณฑติที่พึง
ประสงค์ 

- มีความรู้  ความช านาญ  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สามารถ
วินิจฉัยป้องกันรักษา ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง 

- มีทักษะในการท าหัตถการต่างๆ ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อย่าง
ถูกต้อง 

- สามารถบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนอย่างเหมาะสม 
- สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถน าองค์ความรู้ใหม่มา

ประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีต่อวิชาชีพ ยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็น

ส่ิงส าคัญท่ีสุด 
- ท านุ บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของไทยได้อย่างเหมาะสม 

 

- มีความรู้ทางสูติศาสตร-์นรีเวชวทิยาและอื่นๆ ที่สามารถให้การสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันภาวะผิดปกติหรือโรค  สืบค้นทางห้องปฏิบัติการ ให้การ
วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม   

- มีทักษะในการท าหัตถการต่างๆ ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้อย่างถูกต้อง   
- มคีวามสามารถในการสื่อสารเชิงวชิาชีพ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเวชระเบียน 
เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วย การให้ความรู้ทางการแพทย์แก่
ประชาชนทั่วไป การให้ค าแนะน าและการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ป่วยและ
ญาติ การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา   

- สร้างงานวิจัยและสามารถน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในเวช
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม   

- มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ยึดประโยชน์ผู้ป่วย
เป็นส าคัญที่สุด  

- มีสุขภาวะ มภีาวะผู้น า มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ   
- สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และหัตถการได้อย่างถูกต้อง  
- มกีารพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชงิปัจเจกบุคคล (Professional and 

personal development) หมายถึง ความใฝ่รู้ ความสามารถในการประเมิน
ตนเอง คิดสะท้อน รู้จักวิธีการเรียนรู้  

- มีทักษะด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสบืค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และน าเสนออย่าง
สร้างสรรค์  

- สามารถเพิ่มพูนความความรู้ความสามารถของตนเองเชิงวิชาชีพและเชิง
ปัจเจกบุคคล และสามารถดูแลสุขภาวะของตนเอง  

- สามารถบริหารเวลา ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง    
- มภีาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อืน่ (Leadership and teamwork) 
หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับแพทย์รุ่นเดียวกนั แพทย์รุ่นพี่ 
แพทย์รุ่นน้อง และบุคลากรสาขาวิชาชีพสุขภาพ ความสามารถในการเป็น
ผู้น าและสมาชิกกลุม่ที่ดีในการเรียนเป็นกลุ่มและการท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น โดยสามารถสื่อสาร วางแผน ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และแก้ไข
ข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกัน 

หลักสูตรปรับปรุงได้ปรับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ท้ังนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
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คุณสมบตัิของผู้
เข้าศึกษา 

- ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะ

ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

 

- คงเดิม 
 

 

แผนการศึกษา  มีโครงสร้างเดียวคือส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
 

- คงเดิม  
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



75/84 
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิมิต เตชไกรชนะ 
คุณวุฒ ิ

1. พ.บ. 
2. ว.ว.สาขาสูตศิาสตร-์นรีเวชวทิยา  
3. ว.ว.สาขาการบรหิารงานบรกิารสาธารณสุข 
4. Research fellow in menopause 

(ปี พ.ศ. 2526) 
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9. Jaisamrarn U, Triratanachat S, Chaikittisilpa S, Grob P, Prasauskas V, Taechakraichana N. Ultra-low-
dose estriol and lactobacilli in the local treatment of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric. 2013 
Jun;16(3):347-55.  

10. Bintvihok W, Chaikittisilpa S, Panyakamlerd K, Jaisamrarn U, Taechakraichana N. Cut-off value of body 
fat in association with metabolic syndrome in Thai peri-and postmenopausal women. Climacteric. 2013 
Jun;16(3):393-7.  

 
บทความ 

1. นิมิต  เตชไกรชนะ. “แนวทางการดูแลรกัษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวยัหมดระดู” ใน: เจริญ ทวีผลเจริญ 
และ สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์, บรรณาธิการ. The 4th  Reproductive Medicine Training Course 35-40. 
กรุงเทพมหานคร: บรษิัท คอนเซ็ทพ์ เมดิคัส จ ากัด, 2554. 

2. นิมิต  เตชไกรชนะ. “โรคกระดูกพรนุในสตรีวัยกลางคน: จะรักษาหรือปอ้งกัน (Female Midife 
Osteoporosis: ToTreat or To Prevent ?” ใน: ทัศน์วรรณ  รังรักษ์ศริิวร และ กระเษียร  ปัญญาค าเลิศ, 
บรรณาธิการ. The 5th Reproductive Medicine Training Course 35-40. กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอนเซ็ทพ์ 
เมดิคัส จ ากัด, 2555.  

3. นิมิต  เตชไกรชนะ. “20 ปี คลินิกวยัหมดระดู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ใน: ทัศน์วรรณ  รังรกัษ์ศริิวร และ 
กระเษียร  ปัญญาค าเลิศ, บรรณาธิการ. The 5th Reproductive Medicine Training Course 55-58. 
กรุงเทพมหานคร: บรษิัท คอนเซ็ทพ์ เมดิคัส จ ากัด, 2555. 

4. นิมิต  เตชไกรชนะ. “Endometriosis after Surgical Menopause: Role of HRT” ใน: ทัศน์วรรณ  รังรักษ์ศิ
ริวร และ ชญานิศ  อภิรกัษ์วริิยะ, บรรณาธิการ. The 7th Reproductive Medicine Training Course 117-128. 
กรุงเทพมหานคร: บรษิัท คอนเซ็ทพ์ เมดิคัส จ ากัด, 2557. 
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5. นิมิต  เตชไกรชนะ. “Mesmerizing the Moody Menopause” ใน: พรทิพย์  สริยาภิวัฒน ์และชัย อริยะศรี
วัฒนา, บรรณาธกิาร. OB&GYN Update & Practical 43-52. กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอนเซท็พ์ เมดิคัส 
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งานแต่ง เรียบเรยีง และแปลต ารา 
1. นิมิต  เตชไกรชนะ.  “การใชฮ้อรโ์มนทดแทนในสตรีวยัหมดระดู” ใน: สุวิทย์  บุณยะเวชชวิน และ เยือ้น  

ตันนริันดร, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552: 186-190. 

2. ฉัตรเลิศ พงษไ์ชยกุล, นิมิต เตชไกรชนะ.โรคกระดูกพรุนในผูห้ญิงวยัหมดประจ าเดือน (Postmenopausal 
Osteoporosis). ใน: ฉัตรเลิศพงษ์ไชยกุล, บรรณาธกิาร. ต าราโรคกระดูกพรนุ 1. กรุงเทพฯ: โฮลิสตกิ พัชลิช
ช่ิง, 2552:105-122.  

3. ฉัตรเลิศ พงษไ์ชยกุล, นิมิต เตชไกรชนะ. ฮอร์โมนทดแทน (Hormone Replacement Therapy). ใน: ฉัตรเลิศ
พงษ์ไชยกุล, บรรณาธกิาร. ต าราโรคกระดูกพรนุ 1. กรุงเทพฯ: โฮลิสตกิ พัชลิชชิง่, 2552:673-94. 
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พงษ์ไชยกุล, บรรณาธกิาร. ต าราโรคกระดูกพรนุ 1. กรุงเทพฯ: โฮลิสตกิ พัชลิชชิง่, 2552:767-808. 

5. นิมิต เตชไกรชนะ, สุกัญญา ชัยกติติศลิป์. กลุ่มอาการก่อนมีระดูและอาการในวัยใกลห้มดระดู 
(Premenstrual Disorder and Perimenopausal Symptoms). ใน: ประสงค์ ตนัมหาสมุทร, มณี รัตนไชยานนท์
, บรรณาธิการ. วัยใกลห้มดระดู (Perimenopause). กรุงเทพฯ: เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอรพ์ริ้นต,์ 2554: 1-26. 

2. นิมิต เตชไกรชนะ. โรคกระดูกพรุนและวยัหมดระดู (Osteoporosis and menopause). ใน: สุภักดี จุลวิจิตร
พงษ,์ บรรณาธิการ. ความก้าวหนา้ทางเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ์. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลฟีวิ่ง, 2555: 263-82. 

3. นิมิต เตชไกรชนะ. ปัญหาด้าน cardio-metabolic ในวัยหมดระด ู(Cardio-metabolic problem in 
menopause). ใน: สุภักดี จุลวิจิตรพงษ,์ บรรณาธิการ. ความก้าวหนา้ทางเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ์. 
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2555: 283-94. 

4. นิมิต เตชไกรชนะ. ภาวะกระดูกพรุนกับวัยเปลี่ยนผ่าน (Osteoporosis@menopausal.transition). ใน: พัญญู 
พันธ์บรูณะ, มยุรี จริะภิญโญ, ฉัตรชัย ตรธีรรมพนิิจ, อารพีรรณ โสภณสฤษฎส์ุข, บรรณาธิการ. 
iMenopause. กรุงเทพมหานคร: ท็อป เซลส์ มาร์เกต็ติ้ง, 2556:175-92. 

5. นิมิต เตชไกรชนะ. วิเคราะห ์เจาะลึก โรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระด ู(In-depth Analysis of 
Postmenopausal Osteoporosis). ใน: พัญญู พันธ์บูรณะ, มยุร ีจิระภิญโญ, อารีพรรณ โสภณสฤษฎ์สุข, 
บรรณาธิการ. Excellent Climacteric Care. กรุงเทพมหานคร: ทอ็ป เซลส์ มารเ์กต็ติง้, 2557: 25-48. 
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กระเษยีร  ปัญญาค าเลิศ 
คุณวุฒ ิ

1. พ.บ.(เกยีรตนิิยิมอันดับหนึง่)  
2. ว.ว.สาขาสูตศิาสตร-์นรีเวชวทิยา  
3. ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ์  
4. วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ (ระบาดวิทยา) 

(ปพี.ศ. 2532) 
(ปพี.ศ. 2536) 
(ปีพ.ศ. 2538) 
(ปีพ.ศ. 2549) 

 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจิัย  

1. Chaikittisilpa S, Angsuwathana S, Chaovisitsaree S, Jirapinyo M, Wilawan K, Panyakhamlerd K, 
Jaisamrarn U, Techatraisak K, Morakote N, Suchartwatnachai C, Kongmephol W, Taechakraichana N. 
Clinical responses to the combination of estradiol and drospirenone in symptomatic postmenopausal Thai 
women. J Med Assoc Thai. 2011 Sep;94(9):1019-25.  

2. Tanprasertkul C, Wattanaruangkowit P, Panyakhamlerd K. The combination of body mass index and 
age as a new index for identifying osteoporosis in Thai postmenopausal women. J Med Assoc Thai. 2010 
Dec;93 Suppl 7:S76-82.  

3. Luengratsameerung S, Panyakhamlerd K, Treratanachat S, Taechakraichana N. Systemic effects of 
conjugated equine estrogen vaginal cream on bone turnover markers in postmenopausal women. 
Climacteric. 2013 Feb;16(1):133-40.  

4. Rithirangsriroj K, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Chaiwatanarat T, Taechakraichana N. 
Osteoporosis in different age-groups and various body mass index (BMI) ranges in women undergoing 
bone mass measurement at King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai. 2012 
May;95(5):644-9.  

5. Kamondetdecha R, Panyakhamlerd K, Chaikittisilpa S, Chaiwatanarat T, Tepmongkol S, 
Taechakraichana N. Value of Osteoporosis Self-assessment Tools for Asians (OSTA) with or without 
Brown's clinical risk factors in detection of postmenopausal osteoporosis. Climacteric. 2013 
Feb;16(1):127-32.  

6. Chaikittisilpa S, Nimnuan C, Chirawatkul S, Jirapinyo M, Techatraisak K, Rattanachaiyanont M, 
Srisuparp S, Panyakhamlerd K, Jaisamrarn U, Taechakraichana  N, Limpongsanurak S. Development 
and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women. 
Climacteric. 2013 Jun;16(3):387-92.  
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บทความ 
1. กระเษียร  ปัญญาค าเลศิ. “Once-A-Month Bisphosphonate: Beyond the Established Efficacy” ใน: พร

ทิพย์  สิรยาภิวัฒน์ และ กระเษียร  ปัญญาค าเลิศ, บรรณาธกิาร. The 3rd Reproductive Medicine Training 
Course 35-38. กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอนเซ็ทพ์ เมดิคัส จ ากัด, 2553. 

2. กระเษียร  ปัญญาค าเลศิ. “Desvenlafaxine Succinate (DVS) The Newest Non-Hormonal Agent for Hot 
Flashes: Beyond Boundaries of SNRI Agent” ใน: พรทพิย์  สิรยาภิวัฒน์ และ กระเษยีร  ปัญญาค าเลศิ, 
บรรณาธิการ.The 3rd Reproductive Medicine Training Course 57-62. กรงุเทพมหานคร: บริษัท คอนเซ็ทพ์ 
เมดิคัส จ ากัด, 2553. 
 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต าราหรือหนังสือ  

ไม่ม ี
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศักนัน  มะโนทัย 
คุณวุฒ ิ

1. พ.บ.(เกยีรตนิิยิมอันดับหนึง่)  
2. ว.ว.สาขาสูตศิาสตร-์นรีเวชวทิยา 
3. ว.ว.สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ) 

(ปี พ.ศ. 2531) 
(ปี พ.ศ. 2535) 
(ปี พ.ศ. 2537) 

 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจิัย 

1. Lohsoonthorn V, Kungsadalpipob K, Chanchareonsook P, Limpongsanurak S, Vanichjakvong O, 
Sutdhibhisal S, Wongkittikraiwan N, Sookprome C, Kamolpornwijit  W, Jantarasaengaram S, Manotaya 
S, Siwawej V, Barlow WE, Fitzpatrick AL, Williams MA. Is maternal periodontal disease a risk factor for 
preterm delivery? Am J Epidemiol. 2009 Mar 15; 169(6):731-9.  

2. Uerpairojkit B, Manotaya S, Tanawattanacharoen S, Prechawat S, Charoenvidhya D. An enhancement of 
coronary blood flow in a fetus with supraventricular tachycardia. Prenat Diagn. 2009 Mar; 29(3):274-6.  

3. Lohsoonthorn V, Kungsadalpipob K, Chanchareonsook P, Limpongsanurak S, Vanichjakvong O, 
Sutdhibhisal S, Sookprome C, Wongkittikraiwan N, Kamolpornwijit W, Jantarasaengaram S, Manotaya 
S, Siwawej V, Barlow WE, Fitzpatrick AL, Williams MA. Maternal periodontal disease and risk of 
preeclampsia: a case-control study. Am J Hypertens. 2009 Apr; 22(4):457-63.  

4. Jongkolsiri P, Manotaya S. Placental cord drainage and the effect on the duration of third stage labour, a 
randomized controlled trial. J Med Assoc Thai. 2009 Apr; 92(4):457-60.  

5. Sooklim R, Manotaya S. Fetal facial sonographic markers for second trimester Down syndrome screening 
in a Thai population. Int J Gynaecol Obstet. 2010 Nov;111(2):144-7.  

6. Hansarikit J, Manotaya S. Sensitivity and specificity of modified 100-g oral glucose tolerance tests for 
diagnosis of gestational diabetes mellitus. J Med Assoc Thai. 2011 May;94(5):540-4.  

7. Uerpairojkit B, Manotaya S, Tanawattanacharoen S, Wuttikonsammakit P, Charoenvidhya D. Are the 
cardiac dimensions spared in growth-restricted fetuses resulting from uteroplacental insufficiency? J 
Obstet Gynaecol Res. 2012 Feb;38(2):390-5.  

8. Taweevisit M, Manotaya S, Thorner PS. Cystic malformation of lower female genital tract resulting in 
hydrops fetalis: a case report. Pediatr Dev Pathol. 2013 Jan-Feb;16(1):39-44.  

9. Charoenvidhya D, Manotaya S. Magnesium sulfate maintenance infusion in women with preeclampsia: a 
randomized comparison between 2 gram per hour and 1 gram perhour. J Med Assoc Thai. 2013 
Apr;96(4):395-8.  
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บทความ 
1. ศักนนั มะโนทัย.  “Modern Trend of Down Syndrome Screening in 2013” ใน : ชินา  โอฬารรัตนพนัธ์ และ 

สมสุข  สันติเบ็ญจกลุ, บรรณาธกิาร. OB&GYN Update & Practical XII 131-140. กรุงเทพมหานคร: คอน
เซ็ทพ์ เมดิคัส, 2556. 

2. ศักนนั มะโนทัย.  “Practical Use of Noninvasive Prenatal Testing (NIPT)” ใน: พรทพิย์  สิรยาภิวัฒน์ และ 
ชัย อรยิะศรีวฒันา, บรรณาธกิาร. OB&GYN Update & Practical XIII 91-100. กรุงเทพมหานคร: คอนเซ็ทพ์ 
เมดิคัส, 2557. 

3. ศักนนั มะโนทัย. “Practical Approach in Down Syndrome Screening” ใน: พธู  ตัณฑ์ไพโรจน์ และ นพดล 
ไชยสิทธิ์, บรรณาธิการ. OB&GYN Update & Practical XI 163-176. กรุงเทพมหานคร: คอนเซ็ทพ์ เมดิคัส, 
2557. 

 

งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 
ไม่ม ี
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิสันต์  เสรีภาพงศ ์
คุณวุฒ ิ

1. พ.บ.(เกยีรตนิิยม จุฬาฯ) 
2. ว.ว.สาขาสูตศิาสตร-์นรีเวชวทิยา  
3. ว.ว.สาขาเวชศาสตร์การเจรญิพันธุ์  

(ปี พ.ศ.2533) 
(ปี พ.ศ.2537) 
(ปี พ.ศ.2542)  

 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจิัย 

1. Snabboon T, Plengpanich W, Houngngam N, Buranasupkajorn P, Plengvidhya N, Sereepapong W, 
Sunthornyothin S, Shotelersuk V. Concurrent bilateral pheochromocytoma and thoracic paraganglioma 
during pregnancy. Endocrine. 2010 Apr;37(2):261-4.  

 
 

บทความ  
1. วิสันต์  เสรีภาพงศ์. “Infertility Treatment in Adhesive Endometriosis” ใน: ทัศน์วรรณ  รังรกัษ์ศริิวร และ              

ชญานศิ  อภิรักษ์วริยิะ, บรรณาธกิาร. The 7th Reproductive Medicine Training Course 117-128. 
กรุงเทพมหานคร: บรษิัท คอนเซ็ทพ์ เมดิคัส จ ากัด, 2557. 

 
 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 

1. วิสันต์  เสรีภาพงศ์. “ภาวะมบีุตรยาก” ใน: สุวิทย์  บุณยะเวชชวิน และ เยื้อน  ตนันรินัดร, บรรณาธกิาร. เวช
ปฏิบัติทางสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552: 191-195. 
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รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์สุรสิทธิ์  ชัยทองวงศ์วัฒนา 
คุณวุฒ ิ

1. พ.บ.(จุฬาฯ) 
2. ว.ว.สาขาสูตศิาสตร-์นรีเวชวทิยา  
3. Diploma in STDs & AIDS (PSU) 
4. วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ (จุฬาฯ) 

(ปี พ.ศ.2532) 
(ปี พ.ศ.2538) 
(ปี พ.ศ.2539) 
(ปี พ.ศ.2543) 

 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจิัย 

1. Li AH, Phanuphak N, Sahasrabuddhe VV, Chaithongwongwatthana S, Vermund SH, Jenkins CA, 
Shepherd BE, Teeratakulpisarn N, van der Lugt J, Avihingsanon A, Ruxrungtham K, Shikuma C, 
Phanuphak P, Ananworanich J. Anal squamous intraepithelial lesions among HIV positive and HIV 
negative men who have sex with men in Thailand. Sex Transm Infect. 2009 Dec;85(7):503-7.  

2. Yamasmit W, Chaithongwongwatthana S. Risk factors for cesarean hysterectomy in tertiary center in 
Thailand: a case-control study. J Obstet Gynaecol Res. 2009 Feb;35(1):60-5.  

3. Berghella V, Prasertcharoensuk W, Cotter A, Rasanen J, Mittal S, Chaithongwongwatthana S, Gomez R, 
Kearney E, Tolosa JE, Pereira L. Does indomethacin prevent preterm birth in women with cervical 
dilatation in the second trimester? Am J Perinatol. 2009 Jan;26(1):13-9.  

4. Airoldi J, Pereira L, Cotter A, Gomez R, Berghella V, Prasertcharoensuk W, Rasanen J, 
Chaithongwongwatthana S, Mittal S, Kearney E, Tolosa JE. Amniocentesis prior to physical exam-
indicated cerclage in women with midtrimester cervical dilation: results from the expectant management 
compared to Physical Exam-indicated Cerclage international cohort study. Am J Perinatol. 2009 
Jan;26(1):63-8.  

5. Ramautarsing RA, van der Lugt J, Gorowara M, Kerr SJ, Burger D, Ruxrungtham K, Phanuphak P, 
Chaithongwongwatthana S, Avihingsanon A, Phanuphak N. Thai HIV-1-infected women do not require 
a dose increase of lopinavir/ritonavir during the third trimester of pregnancy. AIDS. 2011 Jun 
19;25(10):1299-303.  

6. Ananworanich J, Kerr SJ, Vernazza P, Mangclaviraj S, Chaithongwongwatthana S, Chotnopparatpattara 
P, Mahanontharit A, Ubolyam S, Jupimai T, Cooper DA, Ruxrungtham K, Hirschel B; Staccato HIV-NAT 
Study Group. Genital shedding of HIV after scheduled treatment interruption. Int J STD AIDS. 2011 
Feb;22(2):61-6.  

7. Landolt NK, Phanuphak N, Teeratakulpisarn N, Kriengsinyot R, Ahluwalia J, Pinyakorn S, 
Chaithongwongwatthana S, Ananworanich J. Uptake and continuous use of copper intrauterine device in 
a cohort of HIV-positive women. AIDS Care. 2013;25(6):710-4.  
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8. Landolt NK, Phanuphak N, Ubolyam S, Pinyakorn S, Kriengsinyot R, Ahluwalia J, Thongpaeng P, 
Gorowara M, Thammajaruk N, Chaithongwongwatthana S, Lange JM, Ananworanich J. Efavirenz, in 
contrast to nevirapine, is associated with unfavorable progesterone and antiretroviral levels when 
coadministered with combined oral contraceptives. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013 Apr 15;62(5):534-
9.  

9. Kancheva Landolt N, Ramautarsing RA, Phanuphak N, Teeratakulpisarn N, Pinyakorn S, Rodbamrung P, 
Chaithongwongwatthana S, Ananworanich J. Factors associated with the use of irreversible 
contraception and continuous use of reversible contraception in a cohort of HIV-positive women. 
Contraception. 2013 Jul;88(1):67-73.  

10. Yamasmit W, Chaithongwongwatthana S, Tolosa JE, Limpongsanurak S, Pereira L, Lumbiganon P. 
Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD004733.  

11. Yamasmit W, Chaithongwongwatthana S. Attitude and preference of Thai pregnant  women towards 
mode of delivery. J Med Assoc Thai. 2012 May;95(5):619-24.  

12. Phoolcharoen N, Nilgate S, Rattanapuntamanee O, Limpongsanurak S, Chaithongwongwatthana S. A 
randomized controlled trial comparing ceftriaxone with cefazolin for antibiotic prophylaxis in abdominal 
hysterectomy. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Oct;119(1):11-3.  

13. Chaithongwongwatthana S, Yamasmit W, Limpongsanurak S, Lumbiganon P, DeSimone  JA, Baxter 
JK, Tolosa JE. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012 Jul 11;7:CD004903.  

14. Boonyanurak P, Bunupuradah T, Wilawan K, Lueanyod A, Thongpaeng P, Chatvong D, Sophonphan J, 
Saeloo S, Ananworanich J, Chaithongwongwatthana S. Age at menopause and menopause-related 
symptoms in human immunodeficiency virus-infected Thai women. Menopause. 2012 Jul;19(7):820-4.  

15. Landolt NK, Phanuphak N, Pinyakorn S, Lakhonphon S, Khongpetch C, Chaithongwongwatthana S, 
Ananworanich J. Sexual life, options for contraception and intention for conception in HIV-positive people 
on successful antiretroviral  therapy in Thailand. AIDS Care. 2012;24(7):897-904.  

 
บทความ  

1. สุรสิทธิ์  ชัยทองวงศ์วัฒนา. “Changes in 2014 HIV Guidelines” OB&GYN : Update & Practical XIII  
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร. คอนเซ็พท ์เมดิคัส 2557: 5-12. 

 
งานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา 

ไม่ม ี
 


