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  เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนมา แล้วเดือน

สิงหาคมก็กลับมาอีกครั้ง เป็นเดือนที่พวกเรา

จะได้มีโอกาสแสดงความยินดีปรีดากับศิษย์

เก่าของคณะแพทยศาสตร์  ที่ ได้รับการคัด

เลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า 

และไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการประจำา

คณะแพทยศาสตร์ด้วย  นอกจากน้ีในเดือน

น้ียังเป็นเดือนที่ทางสมาคมศิษย์เก่าจัดงาน

แสดงมทุติาจิตให้กับอาจารยท์ีจ่ะเกษียณอายุ

ราชการในสิ้นเดือนกันยายน 2562 นี้  ด้วย

เชน่กัน  เดือนสงิหาคมจึงเปน็เดอืนมงคลของ

สมาคมศิษย์เก่าตลอดมา

  ในนามของกองบรรณาธิการ สารศิษย์

เก่าแพทย์ ม.อ. ผมขอเป็นตัวแทนร่วมแสดง

ความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

คือ 
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ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ 

บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

เดือนสิงหาเวียนมาอีกปี
ถึงคราร่วมยินดีและมุทิตาจิตกันอีกครั้ง

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ 

  หน้าที่การงาน

  ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์  

  (แพทย์ใช้ทุน ม.อ. ปี 2529-2533)

 2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

  นพ.ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ 

  (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น 22)

 3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

  และสถาบัน

  นพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ  

  (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น 11)

 4. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา  

  (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น 33) 

  พร้อมกันน้ี  ใคร่ขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบคุณ

ต่อคณาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้ง 7 ท่าน 

ได้แก่ 

 1. ศ.นพ.นครชัย  เผื่อนปฐม

  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

  (เกษียณอายุราชการ 65 ปี) 

 2. ศ.พญ.อุ่นใจ  กออนันตกุล

  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

  (เกษียณอายุราชการ 65 ปี)

 3. ศ.นพ.กรีฑา   ธรรมคำาภีร์

  ภาควิชาอายุรศาสตร์

บทบรรณาธิการ

 4. ศ.พญ.ประยงค์   เวชวนิชสนอง

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 5.  รศ.พญ.วาริชา   เจนจินดามัย

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 6.  ผศ.พญ.วิภาวรรณ   ลีลาสำาราญ 

  ภาควิชาออร์ โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 7.  ผศ.พญ.สุจิตรา  ทองมาก

  ภาควิชารังสีวิทยา

  สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ขออำานวยพรให้ คณาจารย์

แพทย์ที่เกษียณอายุราชการ 7 ท่าน และศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 

4 ทา่น  จงประสบแตค่วามสขุสวสัดิพ์พิฒันมงคลและเจรญิ

ด้วยจตุรพิธพรชัยเทอญ.

B



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ ปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

B
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 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และส่วนรวมได้สำาเร็จ

 • ได้รับความไว้วางใจและยอมรับในองค์กร

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านความสำ เร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์

(แพทย์ใช้ทุนคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ปี 2529-2533) 

 • ศาสตราจารย์ ระดับ 11 หัวหน้าสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการศึกษา

พ.ศ. 2529  แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2533  วว. สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2535  วว. สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ 

    คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2538  Certificate in Cardiology, University of  

    North Carolina, USA

พ.ศ. 2539  Cardiac Electrophysiology, University of  

    Southern California, USA

ตำาแหน่งอื่น ๆ

• Vice President, the Heart Association of Thailand  

 Under the Royal Patronage

• President Elect, The ASEAN Federation of Cardiology

• President, Heart Failure Council of Thailand

• President, Thai Society of Cardiovascular Imaging

• ประธานโครงการ National Clinical Research Center  

 (NCRC) โดยรับงบประมาณ 91.2 ล้านบาทจากรัฐบาล  

 เพื่อพัฒนาระบบวิจัยทางคลินิกทั่วประเทศ

B



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6

รางวัลที่เคยได้รับ

• 1987 Honor in Doctor of Medicine, Chulalongkorn  

 University, Bangkok, Thailand

• 1987 Extern Award from Department of Pediatrics,  

 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

• 1989 Physician Award in Internal Medicine, Prince  

 of Songkla University, Songkhla, Thailand

• 1998 Young Investigator Award, 30-Year Anniversary  

 Meeting, the Heart Association of Thailand

•  2003, 2013, 2016  Mahidol Book Award

•  2004, 2005, 2006, 2007 Marquis Who’s Who; Who’s  

 Who in Science and Engineering  

• 2005, 2006, 2007, 2008, 2014 Marquis Who’s Who;  

 Who’s Who in the World 

• 2007 Research highlight, Royal College of Physicians  

 of Thailand

• 2008/2009 The International Biographical Centre  

 of Cambridge Blue Book of Foremost International  

 Scientists, Cambridge, England

• 2008-2012  Scientific Executive Committee, World  

 Congress on Heart Disease

•  2013 Present Scientific Advisory Board, World  

 Congress on Heart Disease

•  2013 Distinguished Academic Award, Royal College  

 of Physicians of Thailand

• 2014 Distinguished award (ศริิราชเชดิชเูกียรต)ิ, Faculty  

 of Medicine Siriraj Hospital

• 2018 Distinguished award (ศริิราชเชดิชเูกียรต)ิ, Faculty  

 of Medicine Siriraj Hospital

•  2018 Research highlight, Royal College of Physicians  

 of Thailand

•  2019 Research highlight, Royal College of Physicians  

 of Thailand

• 2016-2019  Faculty, American College of Cardiology  

 Meeting

ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม: Publications: ไม่น้อยกว่า 200 เรื่องใน 

peer-review journals

B



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 7

ข้อมูลการศึกษา 

• มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ป ี2543

ประวัติการทำางาน

ปี 2543 

• เร่ิมรบัราชการ เป็นแพทยป์ระจำา รพ.ดา่นมะขามเตีย้ ซึง่เปน็  

 รพ.ขนาด 30 เตียง ดูแลประชากรประมาณ 32,000 คน  

 โดยมีแพทย์เพียง 2 คน  

• มีผลงานเด่นในเรื่องของชุมชน ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  

 มีนวัตกรรมการบริการที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและเขต 

 คือ clinic@home ซึ่งทำาให้ ให้ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  

 และผู้พิการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ง่ายขึ้น

ปี 2560 

• ได้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการ รพ.ด่านมะขามเตี้ย 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

• พลกิฟืน้วกิฤตขิองโรงพยาบาลจากการเงินทีข่าดทนุระดบั 7  

 จนมีสถานการณ์เงินที่มั่นคง  โดยการปรับระบบบริการ  

 การเรียกเก็บ สรา้งศรทัธาให้คนในชมุชนให้เขา้มาใชบ้รกิาร 

 มากขึ้น จนกระทั่งมีเงินเหลือนำามาพัฒนาโรงพยาบาลใน 

 ด้านอื่น ๆ

• ปรับปรุงสถานที่ที่ทรุดโทรม ให้น่าใช้บริการ ทำางานอย่าง 

 มีความสุข เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัล green  

 and clean hospital ระดับดีมาก  

 • สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

 • ประดิษฐ์คิดค้นหรือนำาเสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านผลงานเด่น

นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ 

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22)

 • ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

B



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.8

• ดแูลทกุขส์ขุของบคุลากรทกุระดับ แก้ไขปญัหาหมดไฟในการ 

 ทำางาน โดยให้ค่าตอบแทนในการทำางานอย่างเหมาะสม  

 สร้างความสขุในทีท่ำางาน จนไดร้างวลั happy organization  

 บคุลากรมคีวามสขุในการทำางานและทำาให้ผู้รับบรกิารไดร้บั 

 บริการที่ดีด้วย  

• สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจนนำาไปสู่ smart hospital  

 จนเป็นที่ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตและทั่ว 

 ประเทศ กว่า 200 โรงพยาบาลในรอบปีเศษ

• นำาเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้บริการ ปรับโรงพยาบาลเป็น  

 digital hospital ซึ่งเป็นมากกว่า smart hospital เป็นต้น 

 แบบของกระทรวงสาธารณสขุ ดว้ยระบบ automation ตา่ง ๆ   

 รวมทั้งนำา health tech ใหม่ ๆ  มาใช้ ทำาให้เป็นโรงพยาบาล 

 ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

• สร้างแรงกระตุ้นให้กระทรวงสาธารณสุขตื่นตัว รวมทั้ง  

 รพ.ชมุชนต่าง ๆ  ทัว่ประเทศเกิดการตื่นตวัครัง้ใหญ ่เพื่อทีจ่ะ 

 พัฒนาการให้บริการทางสาธรณสุขที่ดียิ่งขึ้น

• มีผลงานที่เผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แก่ หนังสือ ตำารา  

 บทความทางวิชาการอื่นๆ นิตยสาร UOB, นิตยสาร  

 the cloud, นิตยสาร Hfocus, รายการทีวีต่าง ๆ ช่อง 7, 9  

 หนังสือพิมพ์ post today, Voice TV รายการสุมหัวคิด  

 ฯลฯ 

เกียรติประวัติ หรือรางวัลที่เคยได้รับ 

• รางวัลข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำา ปี 2560 

• รางวัลคนดีศรีสวน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ 

 วิทยาลัย ปี 2561 

• นักบริหารสาธารณสุขดีเด่น แห่งปี 2562 เขตสุขภาพที่ 5 

• รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งปี 2562  สมาคมนัก 

 บริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

B
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 • อุทิศตน และทำาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อคณะ และมหาวิทยาลัย

 • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมมหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวม

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 

นายแพทย์กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11)

 • ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

ประวัติการศึกษา

• ประถมศึกษา รร.บ้านไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด 

 จ.ประจวบคีรีขันธ์

• มัธยมศึกษา รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเดชา) กรุงเทพฯ

• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2533

• รั ฐประศาสนศาสต ร์มหาบัณฑิ ต  สถาบั นบัณฑิ ต 

 พัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2542

• ผู้บรหิารงานสาธารณสขุ ระดบักลาง สถาบนัพระบรมราชนก  

 ปี 2541

• วุฒิบัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2543

• หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืน สำาหรับนักบริหารระดับสูง ของสำานักงานคณะ 

 กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2548

กรรมการ หรือกิจกรรมด้านอื่น ๆ

• กระบวนกรพัฒนาบุคลากรด้านจิตตปัญญา

• ที่ปรึกษางานพัฒนาคุณภาพ (Quality coach) สถาบัน 

 รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ 

 ปี 2545-ปัจจุบัน

• คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้เสียหาย 

 จากการรับบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน ตามมาตรา 41 

• ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง 

 (Chief Financial Officer: CFO) สำานักงานสาธารณสุข 

 จังหวัดน่าน

• คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการแพทย์ สาขา 

 เวชกรรมทั่วไป ระดับชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ  

 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน

B



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.10

• คณะกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

• ประธานกลุ่ม ผอ.รพ.ชุมชน จังหวัดน่าน

• คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยช์นบทดเีดน่ กองทนุนายแพทย ์

 กนกศักดิ์ พูนเกษร มูลนิธิแพทย์ชนบท

ผลงานเด่น

• พฒันา รพ.สมเด็จพระยพุราชปวั จนผ่านการรบัรองคณุภาพ 

 โรงพยาบาลซ้ำาครั้งที่สอง (Re-accreditation ครั้งที่สอง)  

 ในปี 2560

• นำามิติทางจิตวิญญาณมาใช้ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน  

 จนได้รับรางวัลสถานบริการที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณใน 

 การพัฒนาคุณภาพ (SHA award) จากสถาบันรับรอง 

 คุณภาพสถานพยาบาล ในปี 2562   

รางวัลที่เคยได้รับ

• รางวลัคนดศีรีเชยีงกลาง สาขาผู้อทุศิตนเพื่อสงัคม ประจำาป ี 

 2541

• รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์  

 พูนเกษร ประจำาปี 2544

• รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำานักงานข้าราชการ 

 พลเรือน ประจำาปี 2544

• รางวลัครอบครวัรม่เยน็ ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ 

 ความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2550

• รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี  

 2554

• รางวลัพทุธจักรประจักษ์คณุ ในสมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็ 

 พระสังฆราชประจำาปี 2561

• รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช 

 พยาบาล ประจำาปี 2561

B
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 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีผลงาน อาชีพ หน้าที่การงาน ทำาคุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 

  และการยอมรับทางสังคมโดยรวม เป็นที่โดดเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

นายแพทย์สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 33)

 • รองคณบดี สำานักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการรองผู้อำานวยการ 

  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลการศึกษา

• ประถมศึกษา 1 - มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา  

• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ปี 2554

• วุฒิบัตรฯ สาขานิติเวช แพทยสภา ปี 2558

กรรมการ หรือกิจกรรมด้านอื่น ๆ

• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 2559-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการสุขาภิบาลอาหาร 2560-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการขับเคลื่อนสุขภาพ 2561-ปัจจุบัน

• คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ 

 แห่งประเทศไทย แพทยสภา 2558-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง 

 ประเทศไทย 2561-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการสหกรณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 2559-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการประจำาสำานักวชิาแพทยศาสตร์ 2560-ปจัจุบนั

• คณะกรรมการบริหารประจำาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบัน

• คณะกรรมการอำานวยการประจำาโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย ์

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบัน

• ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์วิ จัยทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำานักวิชา 

 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• คณะกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน

• คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับสำานักวิชา

• ประธานคณะกรรมการ 5 ส ระดับสำานักวิชา และกรรมการ  

 5 ส ระดับมหาวิทยาลัย

• กรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 แพทยศาสตร์ (รับรองหลักสูตรสถาบัน) WFME

• สมาชิก International Academic Legal Medicine  

 (IALM)

B
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ผลงานเด่น

• บทความวิจัย

1) Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U.,  

 Amaek, W.,Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018).  

 Results from the Medical School Physical Activity  

 Report Card (MSPARC) for a Thai medical school:  

 a mixed methods study. BMC Medical Education,  

 18:288.

2) Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U.,  

 Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2017).  

 Development of a physical activity monitoring tool  

 for Thai medical schools: a protocol for a mixed  

 methods study. BMJ Open, 7, e017297. https://doi. 

 org/10.1136/ bmjopen-2017-017297

3) Wattanapisit, A., Fungthongcharoen, K., Saengow,  

 U., &Vijitpongjinda, S. (2016). Physical activity  

 among medical students in Southern Thailand:  

 a mixed methods study. BMJ Open, 6,e013479.  

 https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013479.

• บทความวิจัยที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ

1) Poster Presentation “Reduction of amanitin levels in  

 In vitro model by using household chemicals”  

 the 24
th
 Congress International Academy of Legal  

 Medicine in Fukuoka, 2018.

เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ

• โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง   

 ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยสำานักวิชาแพทยศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

• ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการ 

 สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ  

 The UK Professional  Standards Framework (UKPSF)  

 ในระดับ Fellow 

B
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พิธีมอบรางวัลและการบรรยายพิเศษศิษย์เก่าดีเด่นสมาคม

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์  

  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45-10.15 น.  

ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์รดารมภ์

หัวข้อการบรรยาย

• ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ 

 From clinical research roadmap to application

• นพ.ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ  

 เมื่อโรงพยาบาลผมกำาลังจะล้มละลาย

•  นพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ  

 โอกาส การเรียนรู้ สู่การพัฒนา

• นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา 

 the lost lecture “บทเรียนที่หายไป”

เรื่องเล่าจากสมาคม

   โดยกลุม่เปา้หมายในการบรรยาย ได้แก่ นักศกึษาแพทย,์ 

ศิษย์เก่า, ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ, ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชู

เกียรตแิละเปน็ขวญักำาลงัใจในการปฏิบตังิานของแพทย ์ผู้อทุศิ

ตนปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาแพทย์ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ

แพทย์รุ่นใหม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์.

B



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.14

งาน Homecoming Night 2019
“คืนสู่เหย้า เล่าเรื่องราว ชาว Med.PSU.”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเทล

B
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.16

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 41  
ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562

ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทยศาสตร์  ได้จัดทำาของที่ระลึก (กระบอกน้ำาลดโลกร้อน ลดการใช้แก้วพลาสติก) 

มอบให้แก่บัณฑิตเเพทย์ “ศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.รุ่น 41” ทุกคน  จำานวน 199 คน

B
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การรายงานตัวบัณฑิตและฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  วันที่ 4-5-6 กันยายน  2562 ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์  

และ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม วันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ 

B
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