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ประวัติและผลงานโดยสรุป (Curriculum Vitae: CV) 
นายแพทย์ไพสิฐ  โกสุม  ต าแหน่ง แพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)   
ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ประวัติส่วนตัว 
1.  ชื่อ    นายไพสิฐ นามสกุล    โกสุม อาชีพ  แพทย์ 
2.  วัน/เดือน/ปี เกิด     5  เมษายน  2533 อายุ  27  ปี 
3.  ภูมิล าเนา  39  หมู่ที่  7  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
   รหัสไปรษณีย์  70110 
4.  เบอร์โทรศัพท์ 055-965666  โทรสาร     - 
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-1642440  Email      johndevil7@hotmail.com 
5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร   3.83  
6.  ประวัติการศึกษาและการท างาน 
 -  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2557 
 -  แพทย์ใช้ทุน  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  2557 – 2559 
7.  คติธรรมในการด าเนินชีวิต “ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง  ไม่มีใครพลาดพลั้งทุกครั้งไป” 
8.  สถานที่ท างาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   99  หมู่ที่  9  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
9.  รางวัล/เกียรติบัตร  หรือการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 - ด้านความเป็นผู้น า 

1.  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ส่วนปรีคลินิก 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจ าปีการศึกษา  2553 

  2.  ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4- 6  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   
       ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2556 

3.  เป็นคณะกรรมการเยาวชนคนเก่ง  โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  ในโครงการด้วยรักและ 
    ห่วงใยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รุ่นที่  5/2554 
4.  เป็นประธานแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1, 2, 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจ าปี  2557, 2558,  
    2559  ตามล าดับ 
5.  เป็นคณะกรรมการองค์กรแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจ าปีการศึกษา  2558 
6.  ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  โรงพยาบาล 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 - ด้านการใช้ ICT ประเภทการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  1.  ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  สาขาคอมพิวเตอร์  (ค่าย 1,2,3) 
      จัดโดย  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา  2548 
  2.  ได้รับรางวัลชมเชย  ในการแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แห่งประเทศไทยครั้งที่  6 
      ประเภทการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ระดับนักเรียน พร้อมทุนการศึกษา  5,000  บาท 
      จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
  3.  ได้รับทุนสนับสนุนจ านวน  22,000  บาท  ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง 
      ประเทศไทยครั้งที่  13 (NSC 2011)  และเป็นตัวแทนของภาคเหนือในรอบชิงชนะเลิศจน 



      ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับประเทศ  จัดแสดงผลงานในมหกรรมการประกวดเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยครั้งที่  10 (Thailand ICT Contest Festival) 
      ณ  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  ภายใต้โครงการ “เนื้อเยื่ออักเสบ…เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” 
  4.  ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบ  สาขา  ICT  เพ่ือการพัฒนา  Software  และจัดแสดง 
      ผลงานในงานมหกรรมพลังเยาวชน  พลังสังคม  ครั้งที่  2  ณ  สวนโมกข์  กรุงเทพฯ 
 - ด้านวิชาการ 
  1. ได้รับเกียรติบัตร  เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 
     การศึกษา  2553  ในระดับประเทศ  ประเภทกลุ่มบุคคล  พร้อมทุนการศึกษา  6,000  บาท 
  2. ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรดีเด่น ระดับประเทศ (ระดับบุคคล) 
     ประจ าปีการศึกษา  2555 
  3. ได้รับการเสนอชื่อเป็น  candidate  ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพ่ือเตรียม 

   ตัวให้โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เพ่ือไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศเรื่องที่เป็น 
   ประโยชน์ให้กับส่วนรวม  ดา้นสุขภาพของมวลมนุษยชาติได้แก่เรื่อง  “Na consumption  
   Intervention in general population to reduce impacts of hypertension” 
   ปีการศึกษา  2555 

  4. ได้รับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2556 ของ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  5. รางวัลเยาวชนคนเก่งของประเทศ  รุ่นที่ 5  ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  ภายใต้โครงการ 
     ด้วยรักและห่วงใย  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    (สาขาความเป็นเลิศทางวิชาการ) 
  6. ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม  จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ  

   อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  ประจ าปี  2557  รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

10. งานวิจัย 
     10.1 การไดรับทุนวิจัย  

1. ไดรับทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรม 
   คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจ าปงบประมาณ 2547 ในหัวขอ “การผจญภัยแหงยุค 
   รามเกียรติ (The Adventure of Ramayana”) เสนอตอศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
   แหงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. ไดรับทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนา โปรแกรม 
   คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 8 ประจ าปงบประมาณ 2548 ในหัวขอ “จักรกลของรางกาย  
   (Organic machine)” เสนอตอศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอรแหงชาติ ส านักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
3. ไดรับทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนา โปรแกรม 
   คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 9 ประจ าปงบประมาณ 2548 ในหัวขอ “ผจญภัยในโลกสาร 
   อินทรีย (Organic chemistry)” เสนอตอศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอรแหงชาติ  
4. ไดรับทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนา โปรแกรม 
   คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจ าปงบประมาณ 2551 ในหัวขอ “ไข ความลับกับสารอินทรีย  
   (The key of organic substance)” เสนอตอศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  



5. ไดรับทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 33,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนา โปรแกรม 
   คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจ าปงบประมาณ 2554 ในหัวขอ “เนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่อง 
   ธรรมดาที่ไมธรรมดา (The inflammatory process in human body”) เสนอตอศูนยเทคโนโลยี 
   อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ และจัดแสดงผลงานในมหกรรมประกวด 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thailand ICT contest festival 2011)  
   ณ ศูนยการฟาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพฯ และศูนยการคาพันธทิพย พลาซา จังหวัดเชียงใหม จากผลงาน 
   ครั้งนี้ไดรับคัดเลือก ใหเปนเยาวชนตนแบบ ประเด็นไอซีทีเพ่ือการพัฒนา และจัดแสดงในการมหกรรมพลัง 
   เยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 ณ สวนโมกข กรุงเทพฯ  

     10.2 การเผยแพรผลงานวิจัย  
1. ไดรับการตีพิมพและเผยแพรโครงการเนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา ในหนังสือพลัง เยาวชน 
   คนไอซีที มหกรรมพลังเยาวชนพลังสังคม ครั้งท่ี 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง  
2. ไดรับการสัมภาษณสดผานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวขอ New generation  
    โครงการเนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา  
3. ไดรับการสัมภาษณสดผานรายการวิทยุครอบครัวขาว 3 โครงการเนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดา  
   ที่ไมธรรมดา ในชวงคลื่นลูกใหม  
4. ใหสัมภาษณผานสื่อในงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารแหงประเทศไทย 
   ครั้งที่ 10 กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย, หนังสือพิมพคมชัดลึก ในหัวขอ “เด็กหัวใส… 
   ฉลาดใชไอซีที” พ.ศ. 2554  
5. ไดใหสัมภาษณลงหนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2554 ในหัวขอ “ซอฟตแวรเสริม 
   ต าราเรียนหมอ สรางแอนิเมชั่น ท าใหเรื่องยากใหงาย”  
6. เผยแพรงานวิจัย “Attitude and Need of Patients with Heart Diseases at Pediatric Out Patient  
   Department, Naresuan University Hospital” ลงบนเว็บไซต  
   http://www.med.nu.ac.th/pathology/Humanities/course_499508.html  

     10.3 งานวิจัยที่ท า  
1. ผรูวมพัฒนาโครงการ “การผจญภัยแหงยุครามเกียรติ (The Adventure of Ramayana”) ไดรับทุนวิจัย  
   พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอรแหง 
   ประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจ าปงบประมาณ 2547 ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. หัวหนาโครงการ “จักรกลของรางกาย (Organic machine)” ไดรับทุนวิจัย พัฒนาและ วิศวกรรม  
   เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง ประเทศไทยครั้งท่ี 8 ประจ าป 
   งบประมาณ 2548 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอรแหงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

    และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
3. หัวหนาโครงการ “ผจญภัยในโลกสารอินทรีย (Organic chemistry)” ไดรับทุนวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม  
   เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง ประเทศไทยครั้งท่ี 9 ประจ าป 
   งบประมาณ 2549 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอรแหงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
   และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4. หัวหนาโครงการ “ไขความลับกับสารอินทรีย (The key of organic substance)” ไดรับทุน วิจัย พัฒนา 



   และวิศวกรรม เปนจ านวน 15,000 บาท โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 
   ครั้งที่ 11 ประจ าปงบประมาณ 2551 ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ส านักงาน 
   พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. ผรูวมวิจัยโครงการ “ครอบครัวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน” จากกลุมตัวอยาง ที่มารับ 
   บริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหวางวันที ่21 - 31 สิงหาคม  
   พ.ศ. 2551  
6. ผรูวมวิจัยโครงการ “สงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันการเกิดภาวะน้ าหนักเกินในเด็กวัยกอนเรียน อายุ 4-6 ป  
   ณ โรงเรียนวัดยางเอน สาขาบานคลองหนองเหล็ก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก (Health  
   promotion to prevent overweight among preschool children in Wat Yang Ane School)”  
   ประจ าปการศึกษา 2552  
7. หัวหนาโครงการ “เนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา (The inflammatory process in human  
   body”) ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เปนจ านวน 33,000 บาท โครงการแขงขัน 
   พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจ าป งบประมาณ 2554 ศูนยเทคโนโลยี 
   อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ส านักงานพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
8. หัวหนาโครงการวิจัย “ทัศนคติ และความตองการที่จ าเปนของผูที่มารับบริการสุขภาพ ณ คลินิกโรคหัวใจ 
   เด็ก แผนกผูปวยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร (Attitude and Need  
   of Patients with Heart Diseases at Pediatric Out Patient Department, Naresuan University  
   Hospital)” ประจ าปการศึกษา 2554  

 9. หัวหน้าโครงการวิจัย “ความชุกและลักษณะการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมกลุ่มต่างที่จ าแนกตาม 
   คุณสมบัติทางอิมมูโนพยาธิวิทยาตามมติการประชุมที่ St. Gallen ครั้งที่ 12 (ค.ศ. 2011) ของผู้ป่วยที่มา 
   รับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (A Retrospective study of prevalence and  
   metastatic patterns of female breast cancer among immunopathological subtypes  
   according to St. Gallen 2011 International Expert Consensus in Naresuan University  
   Hospital) (อยู่ระหว่างรอพิจารณาเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ) 
10. Review article เรื่อง  ความดันโลหิตสูงกับการลดการรับประทานเกลือ: การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
     ระยะยาว (Hypertension and sodium salt reduction: prevention of long term comorbidity) 
     (อยู่ระหว่างรอพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ) 

11. การฝึกปฏิบัติงานต่างสถาบัน 
 11.1 ฝึกปฏิบัติงานสาขาโรคหัวใจ  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 11.2 ฝึกปฏิบัติงานสาขาโรคโต  กองอายุรกรรม  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
        ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 11.3 ฝึกปฏิบัติงานสาขาโรคข้อและรูมาติซั่ม  กองอายุรกรรม  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
        ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 11.4 ฝึกปฏิบัติงานสาขาหทัยวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
        ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 



12. ความมุ่งหวังในวิชาชีพต่อไปในอนาคต 
 12.1 ข้าพเจ้าต้องการเป็นอายุรแพทย์  และอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ 
                 สนใจศึกษาต่อสาขาอายุรศาสตร์หทัยวิทยา 
 12.2 หากมีโอกาส  ข้าพเจ้าจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเรียนต่อในสาขาที่สนใจในต่างประเทศ 

13. ความสามารถพิเศษหรือกิจกรรมนอกเหนือทางการแพทย์ที่สนใจ 
 13.1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตามผลงานและรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น) 

14. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Training) 
    14.1 Certificate of completion of six-hour required course on good clinical practices by NIDA  

       Clinical Trial Networks (Course Completion Date: 19 October 2016, CTN Expiration Date:  
       19 October 2019) 
14.2 Certificate of completion of NIH Web-based training course “Protecting Human Research     
       Participants” by The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research  
       (Date of completion: 19 October 2016, Certification Number 2215669) 


