
ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและคลนิิกสัมพนัธ์  
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3 

วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 
11 กรกฎาคม 2561 ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นส าหรับแพทย์ประจ าบ้านในการท างาน

ร่วมกบัแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
คณุจตรุภทัร  ตนัติวงศ์ 

18 กรกฎาคม 2561 Adult learning : how to maximize your learning  รศ. ดร.นพ.เชิดศกัดิ์  ไอรมณีรัตน์ 
ผศ.พญ.กษณา   รักษมณี 

25 กรกฎาคม 2561 Basic principle of laboratory investigations and interpretation 
 

รศ.พญ.พนสัยา  เธียรธาดากลุ 
ผศ.พญ.ศนัสนีย์ เสนะวงษ์ 
อ. ดร.พิริยาภรณ์  จงตระกลู 

8  สงิหาคม  2561 Coagulopathy and blood component therapy รศ. ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกลุ 
ผศ.นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ 
รศ.นพ.บญุช ูพงศ์ธนากลุ 

15  สงิหาคม  2561 ระบบคณุภาพห้องปฏิบตัิการท่ีแพทย์ควรทราบ รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน  
 รศ.พญ.ตุ้มทิพย์     แสงรุจิ 
รศ.พญ.พนสัยา  เธียรธาดากลุ 

22  สงิหาคม  2561 Standard health promotion  ศ.นพ.วีรศกัดิ์  เมืองไพศาล 
ผศ.พญ.พจมาน   พิศาลประภา 
อ.พญ.ตลุยา  สติสวุรรณ 

5  กนัยายน  2561 Basic immunology and clinical application อ. ดร.นพ.ยทุธนา  ศรีนวลประเสริฐ 
อ. ดร.พญ.ดวงจิต  กนษิฐานนท์ 
อ. ดร.นพ.พรนพ  นยัเนตร 

เสาร์ 6 ตุลาคม 2561 สอบครัง้ที่ 1   ห้องคอมพิวเตอร์  ตึกอดุลยเดชวกิรม ชัน้ 3 
 



ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวธีิวิจัยส าหรับแพทย์    
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3 

 

วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 
29  สงิหาคม  2561 Overview of Research Methodology ศ.นพ.วิษณ ุธรรมลขิิตกลุ   
12 กนัยายน 2561 Primary Study Research Methodology I  ศ.นพ.วิษณ ุธรรมลขิิตกลุ/ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึง๊ประเสริฐ 
19 กนัยายน 2561 Primary Study Research Methodology II ศ.นพ.วิษณ ุธรรมลขิิตกลุ/ อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึง๊ประเสริฐ 
26 กนัยายน 2561 Secondary Study Research Methodology I อ.นพ.ปฐมพงษ์  อึง๊ประเสริฐ 
3    ตลุาคม 2561 Secondary Study Research Methodology II  อ.นพ.ปฐมพงษ์  อึง๊ประเสริฐ 
10 ตลุาคม 2561 Preparation of Research Proposal ศ.นพ.วิษณ ุธรรมลขิิตกลุ// อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึง๊ประเสริฐ 

 

 

 

 

ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 526 จริยธรรมการวิจัยในคน 
วันพุธ เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอทติยาทรกติตคุิณ  ตึกสยามินทร์  ชัน้ 7 

 

วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 
24  ตลุาคม  2561 อบรมจริยธรรมการวจิยัในคน  (ไมม่ีการบนัทกึเทปสอน) ทีม ศ.นพ.ชยัรัตน์   ฉายากลุ 



ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและคลนิิกสัมพนัธ์  

วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3 

วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 
31 ตลุาคม 2561 Principle of pain and management อ.นพ.ปราโมทย์  เอือ้โสภณ  

รศ. นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช 
รศ. ดร . กนกวรรณ ติลกสกลุชยั 

พฤศจิกายน  2561 ปาฐกถาพเิศษ เกียรติยศ  
ห้องบรรยายอวย เกตสุงิห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3 

ศ.ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

12 ธนัวาคม 2561 
 

Basic radiology 
- Radiologic modalities 
- Common diagnostic interpretation 
- Interventional radiology 

 
ศ. นพ.ทนงชยั  สริิอภิสทิธ์ิ 
รศ.ดร.ไพรัช  สายวิรุณพร 
อ.นพ.สาธิต  โรจน์วชัราภิบาล 

19 ธนัวาคม 2561 
 

HIV infection and emerging infectious diseases ศ.พญ.กลุกญัญา  โชคไพบลูย์กิจ 
รศ. พญ.วนทัปรียา  พงษ์สามารถ     
รศ.นพ.วินยั  รัตนสวุรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

26 ธนัวาคม 2561 
 

Sepsis รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกลุ 
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง 
ศ.พญ. สณีุรัตน์ คงเสรีพงศ์ 

9 มกราคม 2562 Future medicine with omics through precision medicine รศ. ดร.นพ.ประวิทย์  อคัรเสรีนนท์ 
16 มกราคม 2562 Principles of geriatric care รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสวุรรณ 

ศ.นพ. ประเสริฐ อสัสนัตชยั 
รศ.พญ.วิไล คปุต์นิรัติศยักลุ 

23 มกราคม 2562 Palliative care  
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสวุรรณ 
รศ.นพ.สพุจน์ พงศ์ประสบชยั 
ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวลัลภ 
อ.นพ.ปเนต  ผู้กฤตยาคาม ี

 - Concept of palliative care 
 - Communications in palliative care 
 - Symptom control 

- Psychosocial and spiritual care 
30 มกราคม 2562 Principles of stem cell and organ transplantation รศ.พญ. กลบีสไบ สรรพกิจ 

อ.พญ.นลนิี เปรมษัเฐียร 
อ.นพ. ประวฒัน์ โฆสติะมงคล 

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 62 สอบครัง้ที่ 2  ห้องคอมพิวเตอร์  ตึกอดุลยเดชวกิรม ชัน้ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอนรายวิชาเลอืก1: ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์  

วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3 

วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 
6  กมุภาพนัธ์  2562 Rational use of medicine 2018 ศ.นพ.วิษณ ุ  ธรรมลขิิตกลุ 

ศ.นพ.ชยัรัตน์  ฉายากลุ 
13  กมุภาพนัธ์  2562 การบริหารจดัการความรู้ และการบริหารความเสีย่งในโรงพยาบาล รศ.ดร.นพ.วิชยั วงศ์ชนะภยั 
20  กมุภาพนัธ์  2562 กฎหมายนา่รู้ทางการแพทย์   ศ.แสวง  บญุเฉลมิวิภาส 
6  มีนาคม  2562 โรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพ  

ระบบคณุภาพและการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
อ.นพ.ธีรวฒุิ  ธรรมวิบลูย์ศรี 
ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสทิธิพร 
 

13  มีนาคม  2562 จากงานประจ าสูง่านวจิยั Routine to Research: How we do it? อ.นพ.อคัรินทร์ นิมมานนิตย์ 
20  มีนาคม  2562 การบริหารเพื่อลดความสญูเปลา่ในระบบงานโรงพยาบาล (Lean 

Management) 
รศ.นพ.เชิดชยั นพมณีจ ารัสเลศิ 

27  มีนาคม  2562 ท าอยา่งไรไมถ่กูฟ้องปัญหาจากองค์กรแพทย์ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ 

ประธานองค์กรแพทย์ 
- 

เสาร์ 20 เมษายน  2562 สอบ ห้องคอมพิวเตอร์ ตกึอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 3  
 
 

 
 



ตารางโครงการเพิ่มพูนทกัษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์    
    วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7009 ตกึสยามินทร์ ชัน้ 7  

 
วัน เร่ือง ผู้บรรยาย 

6-Oct-18 สอบวดัความรู้ เช้า (9.00 น.- 12.00 น.) ห้องห้องปฏิบัตกิาร เอ จี 
เอลลิส ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 3 

 Dr.William Lee Bloch   

3-Nov-18 Introduction - Taking a history 1  
10-Nov-18 Taking a history 2  
17-Nov-18 Taking a history 3  
24-Nov-18 Examining a patient ย้ายห้องเรียน     7007 

5-Jan-19 Examining a patient 2  
12-Jan-19 Special examinations  
19-Jan-19 Special examinations 2  
26-Jan-19 Investigations  
2-Feb-19 Making a diagnosis  
9-Feb-19 Treatment  
16- Feb-19 Writing a letter of reference: from general practitioner to 

specialist 
 

23- Feb-19 Language functions in medical writing  
2-Mar-19 USMLE Step 2 CS style  
9-Mar-19 Project presentations: Doctor–Patient–Specialist interview, 

consultation, case discussion 
 

16-Mar-19 Going aboard for international education  
20- April-19 สอบ (เช้า) (9.00 น.- 12.00 น.) ห้องคอมพวิเตอร์ ตึกอดุลยเดช

วิกรม ชัน้ 3 
 

 


