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ผลงานด้านการศึกษา

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
• หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ส�ำหรับนักศึกษาไทย จ�ำนวนนักศึกษา 65 คน
• หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) จ�ำนวนนักศึกษา 34 คน
• หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) จ�ำนวนนักศึกษา 7 คน

ผลงานด้านการบริการวิชาการ  
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker
ระดับประเทศ (ครั้ง) : National conference (time)

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
2
3

2554
2011
3

ระดับนานาชาติ (ครั้ง) : International conference (time)

2

2. การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2

5

5

2557
2014
2
3

ครั้ง

3. การบริการผู้ป่วย
งานบริการผู้ป่วย
Patient service
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) : OPD Visit (time)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง) : IPD Visit (time)

2554
2011
-

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
2,925
-

13

2557
2014
2,768
31

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
จ�ำนวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications
ระดับประเทศ (เรื่อง) : National publication (title)
ระดับนานาชาติ (เรื่อง) : International publication (title)

2554
2011
-

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
2

1

2557
2014
3

ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล
1. ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ�ำสู่งานวิจัย (R2R)
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 หัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลที่นั่งเฉพาะราย Custom Molded Seating
(CMS) และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐานในผู้ป่วย Cerebral Palsy Spastic Quadriplegia โดยนักกายอุปกรณ์ นางสาวเขมิสา
เองมหัสกุล และคณะฯ

ผลงานด้าน CSR
1. โครงการจิตอาสา Healing Environment บริษัทแปลนทอยส์ ได้ตอบรับเรื่องการสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำ  โครงการ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาบริเวณรอรับบริการของเด็ก คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ (ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย) มาเยี่ยมชม
โรงเรียนและประชุมหารือกับทีมจิตอาสาโดยเสนอเรื่องการค�ำนึงถึงพัฒนาการเด็ก ความปลอดภัยของของเล่น และการออกแบบพื้นที่
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะให้ความอนุเคราะห์
บริจาคของเล่นให้กับทางคลินิกโรงเรียนกายอุปกรณ์ด้วย
434 รายงานประจ�ำปี 2557
Annual Report 2014

Performance on Education

1. Undergraduate program
• Bachelor of Prosthetics and Orthotics (Thai program) 65 Thai students
• Bachelor of Prosthetics and Orthotics (International program) 34 International students
• Bachelor of Prosthetics and Orthotics (Blended distance learning program) 7 International students

Performance on Innovation/Project/Reward

1. Obtained R2R reward in best innovation from 7th R2R Nation Forum (on 23rd - 25th July 2014) in topic of
comparison effectiveness in custom molded seating (CMS) and standard wheelchair  for cerebral palsy spastic quadriplegia
by Miss Khemisa Engmahassakul CPO and team

Performance on CSR
1. Student volunteer project on an issue of “Healing environment” Plan Toy company cooperated with SSPO
to develop and improve the area inside PO service for the children. The company visited the school and discussed
on the developmental creative toys with safe used for the child. In the meanwhile, the area was designed for the child
with high effectiveness. On Thursday 22nd May 2014, the company donated the plenty of toys for SSPO.
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จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal
พิธมี อบประกาศนียบัตรวิสญั ญีพยาบาล แก่ผสู้ �ำเร็จการฝึกอบรมวิสญั ญีพยาบาล รุน่ ที่ 44 ประจ�ำปีการศึกษา
2556 - 2557 ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

Certificate presentation ceremony for the graduates of nurse anesthetist Class 44 in academic year
2013 - 2014 was held at the 15th floor of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building.
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