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ประจำ�ปี 2558ประจำ�ปี 2558
คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดลคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดลศิษย์เก่�ดีเด่นศิษย์เก่�ดีเด่น

เกิดเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2500เกิดเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2500

ประวัติครอบครัว : ประวัติครอบครัว : สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา มีบุตรและธิดารวม 2 คน  สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา มีบุตรและธิดารวม 2 คน  
ได้แก่ 1. น.ส.ปวิณา วัฒนา กำาลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ได้แก่ 1. น.ส.ปวิณา วัฒนา กำาลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 2. นายวราสิทธ์ิ วัฒนาภา กำาลังศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์  2. นายวราสิทธ์ิ วัฒนาภา กำาลังศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ระดับ 11 หรือท่ีได้รับเงินเดือนข้ันสูง) : ศาสตราจารย์ (ระดับ 11 หรือท่ีได้รับเงินเดือนข้ันสูง)
 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา :ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2522  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2522  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2524  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2524  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2528  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2528  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530  วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภาพ.ศ. 2530  วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.ศ. 2534  Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed), พ.ศ. 2534  Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed), 
 Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK
พ.ศ. 2535  Doctor of Philosophy, University of London, UKพ.ศ. 2535  Doctor of Philosophy, University of London, UK
พ.ศ. 2541  Fellow of the American College of Surgeons, American College of Surgeons   พ.ศ. 2541  Fellow of the American College of Surgeons, American College of Surgeons   
 (F.A.C.S) USA (F.A.C.S) USA

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒน�ภ�ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒน�ภ�
คณบดีคณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดลคณบดีคณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล
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ประวัติการทำางาน :ประวัติการทำางาน :
พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2539-2546  ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2539-2546  ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2536-2539  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2536-2539  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2530-2536  อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2530-2536  อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/ทุน/รางวัลท่ีเคยได้รับ :เกียรติประวัติ/ทุน/รางวัลท่ีเคยได้รับ :
พ.ศ. 2558  พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2558  พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2556  ผู้ประกอบคุณงามความดีและเป็นประโยชน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพ.ศ. 2556  ผู้ประกอบคุณงามความดีและเป็นประโยชน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พ.ศ. 2550  บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2550  บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2547  บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพ.ศ. 2547  บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2537  Young Clinician Award 10พ.ศ. 2537  Young Clinician Award 10thth Congresses of Gastroenterology, USA Congresses of Gastroenterology, USA
พ.ศ. 2532-2534  Weston Scholarship Royal Postgraduate Medical School, University of   พ.ศ. 2532-2534  Weston Scholarship Royal Postgraduate Medical School, University of   
 London  London 

ตำาแหน่งหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลและอุดมศึกษา :ตำาแหน่งหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลและอุดมศึกษา :
2558-ปัจจุบัน  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล2558-ปัจจุบัน  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558-ปัจจุบัน  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2558-ปัจจุบัน  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2556-ปัจจุบัน  Education Advisor Peking Union Medical College, China2556-ปัจจุบัน  Education Advisor Peking Union Medical College, China
2556-2558  นายกสภา สภาอาชีวศึกษา กทม. กระทรวงศึกษาธิการ2556-2558  นายกสภา สภาอาชีวศึกษา กทม. กระทรวงศึกษาธิการ
2555-ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2555-ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554-2558  รองคณบดีและผู้อำานวยการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2554-2558  รองคณบดีและผู้อำานวยการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 โรงเรียนแพทย์ศิริราช โรงเรียนแพทย์ศิริราช
2550-2554  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550-2554  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2554-2554 รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2554-2554 รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2553-2554  รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล2553-2554  รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2552-2552  รักษาการผู้อำานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล2552-2552  รักษาการผู้อำานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2552-2552  รักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล2552-2552  รักษาการผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
2547-2550  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2547-2550  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 และรองคณบดีฝ่ายบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองคณบดีฝ่ายบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2543-2547  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2543-2547  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
2543-2546  หัวหน้าหน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  2543-2546  หัวหน้าหน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-2543  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล2541-2543  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-2543  รองหัวหน้าหน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ก่อนปริญญา  2541-2543  รองหัวหน้าหน่วยการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ก่อนปริญญา  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยท่ีสนใจ :งานวิจัยท่ีสนใจ :  
กลไกการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยท่ีมีพยาธิใบไม้ในตับ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, แพทยศาสตร์ศึกษากลไกการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยท่ีมีพยาธิใบไม้ในตับ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, แพทยศาสตร์ศึกษา

ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต : ปณิธานท่ียึดถือในการทำางานและการดำารงชีวิต : 

หม่ันทำาตัวให้เป็นนหม่ันทำาตัวให้เป็นน้้ำาคร่ึงแก้ว เพ่ือสามารถให้นำาคร่ึงแก้ว เพ่ือสามารถให้น้้ำาท่ีมีอยู่กับผู้อ่ืน และสามารถรับนำาท่ีมีอยู่กับผู้อ่ืน และสามารถรับน้้ำาเพ่ิมเติมจากผู้อ่ืนำาเพ่ิมเติมจากผู้อ่ืน


