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1. ผลงานด้านการศึกษา

1. Performance on Education

หลักสูตรก่อนปริญญา

Undergraduate program

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1.1 Medical education curriculum

1.1.1 มุ ่ ง เน้ น จั ด การเรี ย น
การสอนตามนโยบายและแนวทางของ
คณะฯ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพ เพิ่ ม ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านใน
นักศึกษาแพทย์ ปี 5

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Department of Psychiatry

1.1.1 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

1.1.2 Integrating medical education
curriculum with the faculty’s clinical service im1.1.2 จั ด ระบบการเรี ย น provement program focusing on patient’s right,
การสอนให้ ป ระสานกั บ การพั ฒ นา patient’s privacy and risk, and patient’s satisfaction
คุณภาพการบริการของคณะฯ โดยเน้น
1.1.3 Setting up the quality assurance system of medical education curriculum
การรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้ ป ่ ว ย การรั ก ษา
Postgraduate program
ความลับ ความเสี่ยงต่างๆ ในการดูแล
ผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ร่วมกับความ
1.2 General psychiatry and child and adolescent psychiatry residency training
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส�ำคัญ
1.2.1 Improving the quality of residency and fellowship training in both general
1.1.3 จัดระบบประกันคุณภาพ and child psychiatry residency training programs under the instructors’ supervisions.
การศึกษา
หลักสูตรหลังปริญญา
1.2 การฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ� ำ
บ้านสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ และสาขา
วิชาจิตเวชศาสตร์เด็ก-วัยรุ่น
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1.2.2 Promoting research
experience for psychiatric residents
1.2.3 Setting up the quality assurance system of residency
training program
1.2.4 Setting up the
fellowship training program in
child and adolescent psychiatry,
1.2.1 พัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ psychiatric rotation program for
เด็ก - วัยรุ่น โดยจัดให้มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการในหน่วยงานต่างๆ ของภาควิชาฯ fellowship in pain management
ภายใต้การก�ำกับของอาจารย์แพทย์
organized by Department of Anesthesiology and the technical field
1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในแพทย์ประจ�ำบ้าน
of child and adolescent psychiatry.
1.2.3 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแพทย์ประจ�ำบ้าน
Department of Pediatrics.
1.2.4 จัดอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์เด็ก - วัยรุ่น, ร่วมอบรม
1.3 Increasing practicum and
แพทย์เฟลโลว์หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดเฉพาะทางสาขา elective for graduate students in
วิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
clinical psychology
1.3 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกได้มีการพัฒนาหลักสูตร
1.4 Establishing the master
ให้นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น
degree in Narcotic with the col1.4 ปี 2547 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มกั บ ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ และคณะ lege of graduate student, Mahidol
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ University since 2004.
เสพติด

2. Performance on Academic
Service

2. ผลงานด้านการบริการวิชาการ

2.1 Invited speaker

2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร
2553
2010
ระดับประเทศ (ครั้ง)
National conference (times)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง)
International conference (times)

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
7 มิถุนายน 2555

2554
2011

2555
2012

126

96

73

3

-

-

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
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2.2 การจั ด ประชุ ม /สั ม มนาของ
ภาควิชา
• ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
ประเทศ 3 ครั้ง
• ประชุ ม วิ ช าการบริ ก าร
ประชาชน 4 ครั้ง

2.2 Organized meetings and conferences
• National conference 3 times
• Public conference 4 times
2.3 Patient service

2.3 งานบริการผู้ป่วย
2553
2010
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD Visit (times)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
IPD Visit (times)

2554
2011

2555
2012

42,131

36,731

38,493

362

381

361

3. ผลงานด้ า นการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ 3. Performance on Research (Publication)
การตีพิมพ์
2553
2010
ระดับประเทศ
National conference
ระดับนานาชาติ
International conference

4. ผลงานด้านนวัตกรรม
4.1 รางวัลหน่วยงานดีเด่นหอผูป้ ว่ ย
ประเสริฐ กังสดาลย์

2554
2011

2555
2012

14

10

6

7

1

1

4. Performance on Innovation/Project/Rewards
4.1 Outstanding Division Award Prasert Kangsadarn Ward.

4.2 Outstanding Innovation Award of “GAUZE SUPPORT”.
4.2 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภท
4.3 Outstanding Innovation Award of “Development of a therapeutic recreation
หน่วยงาน “โครงการ GAUZE SUPPORT” group”.
4.3 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภท
หน่วยงาน “โครงการพัฒนารูปแบบกลุ่ม
นันทนาการบ�ำบัด”

Siriraj Journal
7 June 2012

The Teacher Day 2012 was held at the Rajapadthayalai Conference Hall.
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