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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
(ด้านวิชาการ)

ปัจจุบัน  ข้าราชการบำานาญ

การศึกษา 

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๕

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ.๒๕๒๒

- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา 

พ.ศ.๒๕๒๒
- Short term fellow in Medical Education: Program Evaluation, School of 
 Medicine, University of New South Wales, Australia 1982
- Honorary researcher in Forensic Science: Forensic Serology, King's College, University 

of London, and Metropolitan Police Laboratory, United Kingdom, 1988
- Short term fellow in Forensic Pathology, Wayne County Medical Examiner Office, 

Detroit, Michigan, USA 1994
- Short course training on Crime Scene Investigation, Durham, United Kingdom 1998
- Short course training on Medico-legal Death Investigation, Wayne County,2000 Medi-

cal Examiner Office, Detroit, Michigan, USA 
- Short course training on Gender Mainstreaming in Medical Education, Achutha Menon 

Centre for Health Science Studies and WHO/SEARO, Trivundrum, India 2002

การทำางาน: ด้านวิชาการ 

- รองศาสตราจารย์ ภาควชิานติิเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวทิยาลัย ๑๘ กนัยายน 

๒๕๔๙

- เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

- พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์-A3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒

การทำางาน: ด้านบริหาร

- หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการชันสูตรพลิกศพ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒

- กรรมการผู้อำานวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๘
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐
- อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา  

พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๘
- อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการสอบสวนชุดที่ ๔ แพทยสภาพ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๗ 
- อนุกรรมการสอบเพื่อความรู ้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา  

พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๗
- กรรมการผลิตชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
- อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

นิติเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗
- ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย / สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๓
- กรรมการตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๓
- อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน
- ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สำานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  

พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๐
- รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๔
- WHO temporary advisor, Regional Consultation of Medical Councils in Countries of 

the SEA Region, Thimphu, Bhutan 2006
- WHO Temporary advisor, Meeting on Integrating Gender into the curricular of Health 

Professionals, Geneva, Switzerland, 2006
- WHO Temporary advisor, Workshop on building Capacity for Integrating Gender  

Analysis and Actions into the work of WHO, The Stellar Gymkhana, Greater  
Noida, India 2007

- WHO Temporary advisor, 1st Meeting of the Regional Network of Medical Councils  
in SEAR Countries, Colombo, Sri Lanka 2007

- WHO consultant, The Assessment of Gender Mainstreaming Issues in National Health 
Program, The Republic of Maldives 2009  

- WHO Expert to review and finalize the Handbook and the Facilitators’ Guide on 
Medical Ethics, Dhaka-Bangladesh 2009

- WHO Expert to plan for Regional meeting on the role of Medical Education in Light 
of the Current Health Challenges, WHO/SEARO, Delhi, India 2012

- บรรณาธิการ South East Asia Journal for Medical Education พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖
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- อนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐  
- อนุกรรมการร่างหลักสูตรจริยธรรม แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐
- อนกุรรมการพจิารณารับรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตต่างประเทศ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๓
- รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕ 
- ที่ปรึกษา กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
- ผู้เชี่ยวชาญของศาล สาขานิติเวชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
- ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔
- อนกุรรมการพฒันาคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ สำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓-

๒๕๖๓
- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและ

การให้ประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๕

- International consultant, the Chinese Capital Medical University, Beijing, China 2012-now
- WHO consultant on Undergraduate Medical Education, the Medical Council of Bhutan, 

Bhutan 2013
- Visiting Professor, Keio University, Tokyo, Japan 2013
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

สำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
- กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
- กรรมการที่ปรึกษา สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 
- ผูท้รงคณุวฒุ ิกรรมการพฒันาหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ 
- กรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
- ที่ปรึกษาผู้อำานวยการสำานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
- ประธานอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้

ประกาศนียบตัรหรอืเครือ่งหมายวทิยฐานะแก่ผูผ่้านการศกึษาหรือฝึกอบรม(อศป.) สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
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- WHO Expert, consultation on Experience with Accreditation of Health Professionals’ 
Education in the Southeast Asia Region, Bangkok, Thailand 2018

- ผู ้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

- ทีป่รกึษาด้านหลกัสตูรและการเรยีนการสอนกลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน 

- กรรมการด้านพยาธิวิทยาระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน
- คณะกรรมการดำาเนนิการ TCAS สมาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ 
- อนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
- กรรมการบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒ 
- WHO temporary advisor, Global Symposium on Health Workforce Accreditation and 

Regulation, Istanbul, Turkey 2019
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ TCAS สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำาป ี

การศึกษา ๒๕๖๔
- คณะกรรมการอำานวยการ TCAS สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 
- อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำานักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๔-ปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ TCAS สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำาป ี

การศึกษา ๒๕๖๖
- เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / อิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุด
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๓

เกียรติยศและรางวัล
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๕
- อาจารย์กิจการนิสิตดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- เกียรติบัตรพยาธิแพทย์อาวุโส ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ครูแพทย์ต้นแบบและมืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
- โล่เกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐
- เข็มเชิดชูเกียรติประเภท กิตติมศักดิ์ สำาหรับผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตน และมีคุณูปการต่องาน 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- โล่เกียรติยศ ผู้สร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๐
- โล่เกยีรตคิณุ ผูม้อีปุการคณุยิง่ต่อสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒


