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1.	 ผลง�นด้�นก�รศึกษ�	

 • หลักสูตรก่อนปริญญา

	 	 ภาควิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบ
การเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา	สอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	5	หลักสูตร
ประกอบด้วย	แพทยศาสตรบณัฑติ	แพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	วิทยาศาสตร
บัณฑิต	(กายภาพบ�าบัด)	วิทยาศาสตร
บัณฑิต	 (กิจกรรมบ�าบัด)	 และวิทยา
ศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

	 	 ภาควิชาได้พัฒนาการเรียน
การสอนวิชาเภสัชวิทยาอย่างต่อเนื่อง	
ทั้งการสอนแบบบรรยาย	 กลุ ่มย ่อย	
กิจกรรมสังเคราะห์การเรียนรู้และทาง
ห้องปฏิบัติการ	โดยปรับปรุงหัวข้อและ 
เนื้อหาการสอนให ้ทันสมัยอยู ่ เสมอ	 
รวมทั้ ง เพิ่มจ�านวนชั่ ว โมงการเรียน 
การสอนแบบสัมมนา	 เพื่อให้นักศึกษา 
ได้มโีอกาสซกัถามมากยิง่ขึน้	และสามารถ
น�าความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในชั้นคลินิก 
ต่อไปได้เป็นอย่างดี	

 • หลักสูตรหลังปริญญา 

  หลกัสตูรบณัฑติศกึษาทีภ่าควชิา
รับผิดชอบ	ได้แก่	หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต	(เภสัชวิทยา)	และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(เภสัชวิทยา)

1.		 Performance	on	Education

 • Undergraduate program

  The Department of Pharmacology is re-
sponsible for the teaching of pharmacology in 
a selection of undergraduate programs. These 
degree	programs	include	M.D.,	B.Sc.	(Applied	Thai	
Traditional	 Medicine),	 B.Sc.	 (Physical	 Therapy),	
B.Sc.	 (Occupational	 Therapy),	 and	 B.Sc.	 (Sport	
Science).

  A continual improvement in the learning 
experience has been implemented. These activi-

ภาควิชาเภสัชวิทยา

Department of 
Pharmacology

ties	include	classical	lecture,	small	group	discussion,	knowledge	synthesizing	activity,	
and student laboratory. These activities have been continuously revised to reflect the 
ongoing scientific concepts intended for diverse groups of students. The emphasis on 
small	group	discussion	encourages	individual	student	to	directly	communicate	with	
the	supervisors	and	extend	the	knowledge	to	the	corresponding	clinical	situations.

บรรยายกาศการเรียนแบบ KSA
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 • Potsgraduate program

  The Department is respon-
sible for the international graduate 
programs in Pharmacology (M.Sc. 
and	Ph.D.).

	 	 The	 international	 post-
graduate programs in M.Sc. and 
Ph.D.	were	approved	in	2012.	The	
purpose of these programs is to 
equip	the	enrolling	post-graduate	
students	 with	 the	 knowledge	
and	research	skills	of	basic	and	
advanced pharmacology. All in-
structions are in English that 
encourage the effective commu-
nication in science. The programs 
involve several establishments of 
international academic collabo-
rations. The graduate programs 
have consistently committed to 
continually generate research 
outputs at international level that 
comply	with	ASEAN	community	
in	2015.	

2.	 Performance	on	Academic	
Service

 2.1 Invited Speaker

	 	 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)	ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
(เภสัชวิทยา)	และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(เภสัชวิทยา)	ในปี	2555	บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้	 
ความสามารถ	 และทักษะทางการวิจัย	 รวมทั้งสามารถสื่อสารเชิงวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง	และสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติได้อีกด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน 
ในปี	2558	

2.	 ผลง�นด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร	

 2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร 

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา : สัมมนาภาควิชา 27 - 29 มีนาคม 2555

ระดับประเทศ	(ครั้ง)	 28	 14	 9 
National	conference	(times)

ระดับนานาชาติ	(ครั้ง)	 -	 2	 - 
International	conference	(times)

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

	 งานแถลงข่าว	“ส�าเร็จเป็นครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์ ศิริราชล�้าหน้า ใช้หุ ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า แม่นย�า 
เที่ยงตรง บาดแผลเล็ก ฟื ้นตัวเร็ว”	ณ	ห้องประชุมคณะฯ	ตึกอ�านวยการชั้น	2	
	 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	 ประจ�าปี	 2554	 แก่ผู ้ท�าคุณประโยชน์
แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ณ	ห้องจุฬาภรณ์	ตึกสยามินทร์	ชั้น	2	

6 กรกฎาคม 2555
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Siriraj Journal

3.	 ผลง�นด้�นก�รวจิยัที่ได้รบัก�ร 
ตีพิมพ์	

3.	 Performance	on	Research	(Publications)

บรรยายกาศการเรียนแบบกลุ่มย่อย
Small group study

ระดับประเทศ	 1	 4	 1 
National	publications

ระดับนานาชาติ	 7	 6	 11 
International publications

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

	 Press	conference	on	“The utilization of robot for knee asthoplaty for the first time in Southeast 
Asia”	at	the	faculty	conference	room,	2nd	floor	of	Administration	building.
	 The	ceremony	of	royal	decoration	presentation	2011	was	held	for	the	benefactors	of	Siriraj	
Hospital	at	Chulabhorn	Room,	2nd	floor	of	Syamindra	building.

6 July 2012
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