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ผลงานด้านการศึกษา  
1.	 หลักสูตรก่อนปริญญา

 1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  • มุง่เน้นจดัการเรียนการสอนตามนโยบายและแนวทางของคณะฯ โดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในนักศึกษาแพทย์ ปี 5 และวิชาเลือกของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในหลักสูตรแพทยศาสตร 

บัณฑิต (พ.บ.)  

  • จดัระบบการเรยีนการสอนให้ประสานกบัการพฒันาคุณภาพการบรกิารของคณะฯ โดยเน้นการรกัษาสทิธขิองผูป่้วย  

การรักษาความลับ ความเสี่ยงต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยโดยค�านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส�าคัญ

  • จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  • ด�าเนินการปรับเปลี่ยนรายวิชา ศรจว. 401 ตามนโยบายของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ในการปรับปรุง 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1.2 หลักสูตรอื่นๆ ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ร่วมสอน ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

กายอุปกรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต

2.	 หลักสูตรหลังปริญญา

 2.1 การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็ก - วัยรุ่น

  • พัฒนาหลักสูตรโดยจัดให้มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ ภายใต้การก�ากับของอาจารย์แพทย์

  • ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในแพทย์ประจ�าบ้าน

  • จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแพทย์ประจ�าบ้าน

  • จัดอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์เด็ก - วัยรุ่น, ร่วมอบรมแพทย์เฟลโลว์หน่วยระงับปวด   

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดเฉพาะทางสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

epartment of Psychiatry

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

D
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 2.2 หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจติวทิยาคลนิกิ ได้มีการพฒันาหลกัสตูรให้นกัศึกษามกีารฝึกปฏบิตัิ  

และศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น  

ปีการศึกษา	2555
Academic year 2012

ปีการศึกษา	2556	 
Academic year 2013

ปีการศึกษา	2557	 
Academic year 2014

จ�านวนผู้สมัคร (คน) : Number of applicants (person) 65 125 75

จ�านวนที่รับ (คน) : Number of enrolled students (person) 6 12 15

จ�านวนที่ส�าเร็จการศึกษา (คน) :  
Number of graduate students (person) 12 7 3

 2.3 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจติวทิยาเด็ก วยัรุน่ และครอบครวั ได้ด�าเนนิการเป็นปีแรก โดยมกีารจดัการเรยีน 

การสอนร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

ปีการศึกษา	2556	 
Academic year 2013

ปีการศึกษา	2557	 
Academic year 2014

จ�านวนผู้สมัคร (คน) : Number of applicants (person) 28 79

จ�านวนที่รับ (คน) : Number of enrolled students (person) 11 14

จ�านวนที่ส�าเร็จการศึกษา (คน) : Number of graduate students (person) 0 0

ผลงานด้านการบริการวิชาการ	
1.	 การรับเชิญเป็นวิทยากร

การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	Year

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ระดับประเทศ (เรื่อง) : National conference (title) 73 73 74 

ระดับนานาชาติ (เรื่อง) : International conference (title) - - -

2.	 การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา

 - ประชุมวิชาการระดับประเทศ 1 ครั้ง

 - ประชุมวิชาการบริการประชาชน      3   ครั้ง 

 - สัมมนาของภาควิชา 1 ครั้ง

3.	 การบริการผู้ป่วย

งานบริการผู้ป่วย
Patient service

ปีงบประมาณ	:	Fiscal	Year

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD visit (time)

จิตเวชทั่วไป
General Psychiatry 29,931 30,777 29,794

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Child & Adolescent 6,638 9,287 10,058

รวม : Total 36,569 40,064 39,852

ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
IPD visit (time)

จิตเวชทั่วไป
General Psychiatry 325 381 345

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Child & Adolescent 10 13 14

รวม : Total 335 394 359 



ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  

จ�านวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2012

2556
2013

2557
2014

ระดับประเทศ (เรื่อง) : National publication (title) 6 7 9

ระดับนานาชาติ (เรื่อง) : International publication (title) 1 3 5

ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
โครงการติดดาว : หน่วยงานดีเด่น ได้แก่ หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ และหน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จัดโครงการเรียนธรรมศึกษาส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 

2. ร่วมจัดโครงการพัฒนาจิตและศักยภาพบุคลากรด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 กับภาควิชาวิทยา

ภูมิคุ้มกัน และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

Performance on Education
1. Undergraduate program

 1.1 Medical education curriculum
  • Providing medical education curriculum according to the policy of the Faculty, focusing on health  

promotion and improving clinical skills of the 5th year medical students  
  • Integrating medical education curriculum with the Faculty’s clinical service improvement program  

focusing on patient’s right, patient’s privacy and risk, and patient’s satisfaction

งาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ�าปี 2557 บุคลากรร่วมปฏิญาณตน 
ไม่สูบบุหรี่ และต่อต้านการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก พร้อมร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

Siriraj Anti-smoking event on the occasion of “World No Tobacco Day 2014” was held in front of Prince  
Mahidol’s memorial. In this regard, Siriraj staff joined in taking oath for no smoking and anti-smoking in the hospital,  
as well as a parade for anti-smoking campaign.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

May 2014
พฤษภาคม 2557
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  • Established an academic quality assurance in according to Thai Qualifications Framework for Higher  
Education (TQF).  

  • Carrying on Psychiatry course revision according to policy of the Deputy Dean of Education for  
the improvement of Doctor of Medicine curriculum. 

 1.2 Other academic courses : Bachelor of nursing science, Bachelor of Science Program in Prosthetics and  
Orthotics, Master of Science Program in Physical Therapy and Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

2. Postgraduate program 

 2.1 General psychiatry and child and adolescent psychiatry residency training
  • Improving the quality of residency and fellowship training in both general and child psychiatry residency  

training programs under the instructors’ supervisions.

  • Promoting research experience for psychiatric residents

  • Setting up the quality assurance system of residency training program

  • Setting up the fellowship training program in child and adolescent, psychiatry psychiatric rotation  
program for fellowship in pain management organized by Department of Anesthesiology and the fellowship training  
program in child and adolescent psychiatry, Department of Pediatrics.

 2.2 Increasing practicum and elective for graduate students in clinical psychology. 

(see table page 323)

 2.3 Master of Science Program in Child, Adolescent and Family Psychology. 

 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital and National Institute for Child and  
Family Development, Mahidol University.

(see table page 323)

Performance on Innovation/Reward
1. Star Award for Outstanding Unit “Psychiatry Department”
2. Star Award for Outstanding Unit “Child and Adolescent Psychiatry Department”

Performance on Culture and Art
1. Project Thammasueksatho for Residency Training in Psychiatry. Joint project with Department of Orthopaedic 

Surgery

2. Project The Way to Practice Vipassana Meditation and Four foundations of mindfulness. Joint project with  
Department of immunology and Center of Applied Thai Traditional Medicine

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเจรจาต่อรอง 
กรณีผู้ป่วยจะกระโดดตึก

บริหารต้นทุนความสุขในชีวิต 
ด้วยจิตวิทยา
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