ขาพเจา นายแพทยคมสัน ปลั่งศิริ ตําแหนง หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- บริหารงานภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสูความเปน EdPEx เขาอบรบ EdPEx, WFME ที่คณะ
จัดทํา สอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็มความสามารถ
(KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการฉีด Ketorolac subacromial ในการรักษา impingement
syndrome เปรียบเทียบกับ steroid injection และมีงานวิจัยที่อยูระหวางการตีพิมพคือ Case Report; An
Alternative Technique to Treat Tibia Bone Loss in Revision Total Knee Arthroplasty (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา รองศาสตราจารย นายแพทยนิยม ละออปกษิณ ตําแหนง รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1), (KPI A1.2.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน คือ การพัฒนาเฝอกออนประคองกันขอเทาตกในผูปวย
อัมพาตจากยางธรรมชาติ และมีสิ่งประดิษฐที่ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรคือ รถขับเคลื่อนลอเดี่ยวพรอมมอเตอรสําหรับ
ประกอบรถเข็นนั่งผูพิการ (KPI R1.1.4)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา รองศาสตราจารย นายแพทยชาญณรงค เกษมกิจวัฒนา ตําแหนง รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1), (KPI A1.2.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน คือ การรักษาความผิดปกติของกระดูกออนและภาวะขอ
เสื่อม (Osteoarthrosis) ดวยวิธีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue-engineering) และมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพไปแลวคือ
Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Implantation for Cartilage Defects: Two Cases
Report (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศุภกิจ พิมลธเรศ ตําแหนง รองหัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- บริหารงานภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (รศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสูความเปน EdPEx เขาอบรบ EdPEx, WFME ที่คณะ
จัดทํา สอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็มความสามารถ
(KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
-

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธงชัย กอสันติรัตน ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบการเรียนการสอน รายวิชา ศธ 521
- สอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ในหัวขอเรื่อง Degenerative spine และหัตถการออรโธปดิกส 1
- สอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 ในหัวขอเรื่อง Radiographic spine
- มีสวนรวมในการสอนหลักสูตรแพทยประจําบาน
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
- มีสวนรวมในการใหอาจารยในภาควิชาไปประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ (KPI M1.1.1)
- มีสวนรวมในการผลักดันอาจารยในภาควิชาเขารับการอบรมในอนุสาขา (KPI M1.1.1)
- มีสวนรวมในการคัดเลือกอาจารยและแพทยใชทุนใหเหมาะสมกับภาควิชา (KPI M1.3.1)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
- ขาพเจามีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงกับเกณฑของแพทยสภา 2555 และ
หลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และจัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาออรโธปดิกส และ WFME
(KPI A1.1.1)
- พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนิสิตแพทย แพทยใชทุน และอาจารยในภาควิชา
- มีสวนรวมในการสนับสนุนแพทยใชทุนไป elective ในตางประเทศ
- เขารับการอบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาขึ้นพื้นฐานทุกๆ 2 ป
- เขารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตร

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
-

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา รองศาสตราจารย นายแพทยยิ่งยง ตออุดม ตําแหนง รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1), (KPI A1.2.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน คือ การศึกษาผลการรักษากอนถุงน้ําที่ขอมือดวยวิธีการฉีดสาร
ฟนอลเปรียบเทียบกับวิธีการผาตัด และมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพไปแลวคือ Surgical Outcomes of Two
Portal Percutaneous Endoscopic Decompression for Adjacent Segment Disease: Preliminary Case
Series of 21 Patients (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ รังษิณาภรณ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (รศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1), (KPI A1.2.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน คือ การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการพันเทปยึดติดขอเทา
ดวยเทคนิค Mulligan กับการไมพันเทปยึดติดขอเทา ตอการปองกันการเกิดการบาดเจ็บของเสนเอ็นรอบขอเทาดาน
นอก ในบุคคลทั่วไปที่เลนกีฬา และมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพไปแลวคือ การประดิษฐอุปกรณมัดลวดชนิดใหมเพื่อ
ใชในการผาตัดทางออรโธปดิกส, Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Implantation for
Cartilage Defects: Two Cases Report (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา รองศาสตราจารย นายแพทยชลวิช จันทรลลิต ตําแหนง รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติการเรียนการสอนนิสิตแพทยชั้นปที่ 5, 6 ใหการฝกอบรมแพทยฝกหัดเชี่ยวชาญเฉพาะออรโธปดิกส
- ฝกอบรมอนุสาขาแพทยตอยอดเวชศาสตรการกีฬาออรโธปดิกส
- สรางงานวิจัย
- ใหบริการตรวจรักษาผูปวยออรโธปดิกส ใหการรักษาในศูนยความเปนเลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ
และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการกอตั้ง ดําเนินการ ศูนยความเปนเลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการ
บาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity Reconstruction and Sports Orthopedics
Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาพัฒนาสมรรถนะตนเอง เพื่อเตรียมเขาสูตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารย จากการเขียนตํารา
ทางออรโธปดิกส (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจาเปนวิทยากรระดับประเทศ ในการรับเชิญไปสอนหรือฝกอบรมแกแพทยออรโธปดิกส ใหกับราช
วิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย, อนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา, เวชศาสตรอุบัติเหตุ, เวชศาสตรการ
รักษามือ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
- ขณะนี้ขาพเจากําลังทํางานวิจัย เรื่อง คุณภาพของเกร็ดเลือดที่จะนํามาใชในทางออรโธปดิกส
- ขาพเจาทํางานวิจัยทางคลินิกไดมีการนําเสนอในระดับโลก เชน ICSES international conference
shoulder elbows society ที่เกาหลี 2016 ในเรื่อง การรักษาผูปวยเจ็บขอศอกผลจากความไมมั่นคงดวยการสราง
เอ็นประกับดานขาง (KPI R1.1.1)
- นํางานวิจัย Hinged external fixator ไปจดอนุสิทธิบัตร และสามารถจัดจําหนายรวมกับบริษัท
ออรโธพีเซีย (KPI R1.1.4)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
ขาพเจาไดรับทุนจากคณะแพทยศาสตรในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับโลก เชน ICSES
(KPI T1.1.1)

ขาพเจา นายแพทยชัชวาลย เจริญธรรมรักษา ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- ดูแลงานดานพัฒนาศักยภาพนิสิต
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
-

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน คือ การเปรียบเทียบของมุมในผูปวยนิ้วหัวแมเทาเกเขาหา
นิ้วชี้ขณะลงน้ําหนักขาขาง เดียวกับขณะลงน้ําหนักขาสองขางโดยวิธีถายภาพทางรังสี และมีผลงานวิจัยตีพิมพคือ
Modified Uniportal Endoscopic Plantar Fasciotomy: A Technical Report (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา นายแพทยฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- งานดานการเรียนการสอนและการวิจัย
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.) จากการทํางานวิจัยทางคลินิก (KPI
M1.1.2) และมีสวนในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางพัสดุ และใหการเบิกจายเปนไปตามแผนของคณะ และมีสวนรวม
ในการบริหารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ใหมีประสิทธิภาพ

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจาสอนนิสิตแพทยรายวิชาพื้นฐานทางออรโธปดิกส ในชั้นปที่ 5, 6 และสอนแพทยใชทุน และแพทย
ประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส อยางเต็มความสามารถและมีแผนเปดรับแพทยประจําบานตอยอดทางดาน
Upper extremity ตอไป (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีผลงานวิจัยทางดานคลินิกที่ตีพิมพแลว ลงในวารสารคณะแพทยศาสตรและ จพสท. คือ
Neurovascular Complications in Forty-Nine Cases Elbow Arthroscopy and Review Literatures
(KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
ขาพเจาอยูระหวางขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยรวมกับคณะแพทยศาสตร Juntendo
University ในงานประชุมทางดานออรโธปดิกส ณ ประเทศญี่ปุน ชวงเดือนพฤษภาคม 2560

ขาพเจา นายแพทยธนา ศิริพิสิฐศักดิ์ ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานสอนการเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6
2. ปฏิบัติงานสอนแสดงแพทยประจําบานออรโธปดิกส ชั้นปที่ 1-4
3. บริการตรวจรักษาและผาตัด
4. สรางงานวิจัย
5. บริการวิชาการแกชุมชน

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานมะเร็ง และศูนยความเปนเลิศ
ดานผาตัดกระดูกแขนและมือสวนบน (KPI S1.1.1) และขาพเจามีสวนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพชุมชน ในเรื่องขอเขา
เสื่อม (KPI S1.4.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ.) (KPI M1.1.2)
ขาพเจาไดรับทุนเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุนในอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เปนเวลา 1 ป
(KPI M1.1.1)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีผลงานวิจัย เรื่อง The anatomical safe zone for medial opening oblique wedge high
tibial osteotomy ในวารสารนานาชาติ ไดรับการ citation 1 ครั้งในป 2558 (KPI R1.1.2)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
ขาพเจาไดนําเสนอการบรรยาย เรื่อง Sarcoma treatment in Thailand ณ ประเทศญี่ปุน ในเดือน
กรกฎาคม 2559 (KPI T1.1.1)

ขาพเจา นายแพทยปวริศร สุขวนิช ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
-

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (รศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการนํา shaft condylar angle มาใชในการ วินิจฉัย
เรื่อง incomplete supracondylar fracture ในเด็ก และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ คือ Prevalence and Patterns of
Fractures in Children (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา นายแพทยรณชิต บุญประเสริฐ ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
-

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
-

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา นายแพทยวิทวัส บุญญานุวัตร ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
-

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาไดมีการเขารวมอบรมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เปน
ประจําทุกป (KPI M1.1.1) รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีการสอนนิสิตแพทยปที่ 5, 6 และแพทยประจําบานภาควิชาออรโธปดิกส ตามวิชาชีพอยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
-

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา นายแพทยพิงควรรศ คงมาลัย ตําแหนง อาจารย
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจผูปวยนอกออรโธปดิกส
- ผาตัดผูปวยออรโธปดิกส
- การเรียนการสอนนิสิตแพทยป 5, 6 และแพทยประจําบาน
- การวิจัยทางคลินิก
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการผาตัด คือ ศูนยความเปน
เลิศดานการผาตัด ไหล ศอก ขอมือ มือ และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสจากกีฬาและการออกกําลังกาย Extremity
Reconstruction and Sports Orthopedics Medicine Excellent center (UESC) (KPI S1.1.1), (KPI S1.3.1)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจาเตรียมตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.) โดยเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทันทีที่ทํางานครบ
2 ป เนื่องจากมีงานวิจัยและเอกสารตางๆ พรอมแลว (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีหนาที่สอนนิสิตแพทยในรายวิชาออรโธปดิกสชั้นปที่ 5, 6 รวมทั้งแพทยใชทุน และแพทยประจํา
บาน รวมทั้งในปการศึกษา 2560 จะมีการเปดรับแพทยประจําบานตอยอดหรือ fellow ในอนุสาขาเวชศาสตรการ
กีฬา (Sports medicine) ดวย (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีผลงานวิจัยทางคลินิกที่ตีพิมพแลวในไทย จํานวน 3 เรื่อง บทความ 2 เรื่อง และผลงานวิจัยทาง
คลินิกที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ 2 เรื่อง และอยูระหวางรอตีพิมพ 2 เรื่อง (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
ขาพเจามีแผนการอบรมศึกษาตอที่ Columbia University New York, USA ซึ่งติดตอทาง professor
ไดรับการตอบรับแลว ขณะที่รอเรื่องประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศ (KPI T1.1.1)

ขาพเจา นางธัญญาดา โฉมเขียว ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
- สนับสนุนการบริหารงานภาควิชา
- สนับสนุนสวนอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร S ในการดําเนินการศูนยความเปนเลิศ เชน จัดทําเอกสารและ
โครงการในแผนยุทธศาสตร (KPI S1.1.1) และมีสวนสนับสนุนในการจัดทําโครงการบริการวิชาการ (KPI S1.4.2)

M Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผน M โดยไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของตนเอง ในเรื่อง ทักษะการใช
คอมพิวเตอร, อบรมการบริหารโครงการ และมีสวนสนับสนุนในการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ (KPI M1.1.1)
มีสวนสนับสนุนอาจารยในการจัดทําเอกสารเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ผศ., รศ.) (KPI M1.1.2)

A Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผน A โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ศธ 251, ศธ 611 อยางเต็ม
ความสามารถ (KPI A1.1.1)

R Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผน R โดยสนับสนุนและจัดทําเอกสารในการเสนอขอตีพิมพวารสาร จพสท. ฉบับ
พิเศษของอาจารยภาควิชา (KPI R1.1.1)

T Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
-

ขาพเจา
นางสาวจารุภัทร กองแกว
ตําแหนง
ผูปฎิบัติงานบริหาร
สังกัด
ภาควิชาออรโธปดิกส
หนาที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุน ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยและนิสิตแพทยในเรื่องการเรียนการสอน
การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S
Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร S โดยไดเขารวมโครงการ งานวิชาการและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับ
งานบริการดานสุขภาพที่ทางหนวยงานตางๆของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดจัดขึ้น (KPI S1.4.1, KPI
S1.4.2)
M

Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร M โดยการไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของตนเองโดยการเขารวม
ฟงบรรยาย อบรมที่ทางหนวยงานตางๆของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯไดจัดขึ้นมาพัฒนา การใหบริการ
และการทํางานของตน (KPI M1.1.1, KPI M1.2.1)
A

Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร A ในการอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยและนิสิตแพทยในเรื่อง
การเรียนการสอน รวบรวมคะแนน ชวยอาจารยคุมสอบ และตัดเกรด (KPI A1.1.1)
R

Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร R โดยไดรับมอบหมายใหเผยแพรผลงานวิจัยและงานตีพิมพลง
ในเว็ปไซนของภาควิชา (KPI R1.2.2)
T

Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร T โดยการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน Journal อาน
ตําราและวารสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งคํานวณคะแนนในการทํา Journal แตละครั้ง (KPI T1.3.1)

ขาพเจา
นางมุขดา ทันสมัย
ตําแหนง
พนักงานวิชาชีพ
สังกัด
ภาควิชาออรโธปดิกส
หนาที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินงานสารบรรณ งานการเรียนการสอน ดูแลหองสํานักงานและอุปกรณตางๆที่ใชในสํานักงานเพื่อพรอม
ใชงานไดตลอดเวลา และอํานวยความสะดวกใหกับอาจารย แพทยใชทุนและนิสิตแพทยป 5,6
การมีสวนรวมตามแผนยุทธศาสตร SMART
S
Service & Health promotion to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานบริการดานสุขภาพสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร S โดยไดเขารวมโครงการ งานวิชาการและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับ
งานบริการดานสุขภาพที่ทางหนวยงานตางๆของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดจัดขึ้น (KPI S1.4.1, KPI
S1.4.2)
M

Management to Excellence
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร M โดยการไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของตนเองโดยการเขารวม
ฟงบรรยาย อบรมที่ทางหนวยงานตางๆของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯไดจัดขึ้นมาพัฒนา การใหบริการ
และการทํางานของตน (KPI M1.1.1, KPI M1.2.1)
A

Academic to Excellence
แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร A ในการอํานวยความสะดวกใหกับอาจารย แพทยใชทุนและนิสิต
แพทยป5,6 ในดานการเรียนการสอน และชวยอาจารยคุมสอบ (KPI A1.1.1)
R

Research to Excellence
แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร R โดยชวยดําเนินการจัดทําสําเนาเอกสารเรียน เย็บเลม พิมพ
เอกสารตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย (KPI R1.2.2)
T

Toward International Level
แผนยุทธศาสตรการเขาสูนานาชาติ
ขาพเจามีสวนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร T โดยการจัดทําสําเนาดานการเรียนการสอน เย็บเขารูปเลม สําหรับ
นิสิตแพทยป5,6 รวมทั้งวารสารทางการแพทยและเอกสารตางๆดวยความเต็มใจและทันเวลาที่ใช (KPI T1.3.1)

