
สำ�นักง�น	 ตึกอดุลยเดชวิกรม	ชั้น	11-12
หม�ยเลขโทรศัพท์	 0	2419	7000	ต่อ	6635,	6636	หรือ	0	2418	0569	 
หม�ยเลขโทรส�ร	 0	2418	1636

Office		 	 11th-12th	Fl,	Adulyadejvikrom	Building
Tel.		 	 66	2419	7000	ext	6635,	6636	or	66	2418	0569	 
Fax.	 	 66	2418	1636 
Website http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology/

1.	 ผลง�นด้�นก�รศึกษ�	

 ระดับบัณฑิตศึกษา	 :	 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต	 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
วิทยาภูมิคุ้มกัน	(หลักสูตรนานาชาติ)	มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น	
117	คน	(ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	2555)	แบ่งเป็น	นักศึกษา
ระดับปริญญาโท	 71	 คน	 และระดับปริญญาเอก	 46	 คน	
เป็นนักศึกษาต่างชาติ	รวม	7	คน	โดยศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท	4	คน	และระดับปริญญาเอก	3	คน	ในปี
การศึกษา	2554	มีนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท	11	คน	ปริญญาเอก	4	คน

1.	 Performance	on	Education	

 Graduate Studies : Master 
of	Science	(M.Sc.)	and	Doctor	of	
Philosophy	(Ph.D.)	in	Immunology	
(International	Program)

	 As	 of	 October	 2012,	 there	
are	117	graduate	students	in	the	
Immunology	 Graduate	 Program:	
71	master	students	and	46	Ph.D.	
students. Among these, there are 
7	international	graduate	students:	
4	master	students	(Indonesian,	Sri	
Lankan,	Nepali,	and	Korean)	and	
3	Ph.D.	 students	 (2	 Indians	and	
Austrian).	In	2011	academic	year,	
11	master	students	and	4	Ph.D.	
students graduated.

	 Awards	 students	 received	
between	October	2011	and	Sep-
tember	2012

	 1.	 Master	level	(5	awards):

	 	 •	 Outstanding	Thesis	Award	
in Health Sciences from the Faculty 

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 

Department of 
Immunology

	 รางวัลที่นักศึกษาได้รับ	:	ระหว่างวันที่	ต.ค.	54	-	ก.ย.	55	นักศึกษาของหลักสูตรฯ	ได้รับรางวัล
ต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ระดับปริญญาโท	5	รางวัล	ได้แก่	

	 	 •	 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จากบัณฑิตวิทยาลัยจาก	น.ส.วันวิสาข์	
วงศ์บุญมา

	 	 •	 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี	 กลุ ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จากบัณฑิตวิทยาลัยจาก	 นายอัฐพันธ์	 
หมอช้าง

	 	 •	 รางวัลที่	 2	 ประเภท	Oral	 Presentation	 การเสนอผลงานในโครงการ	 Graduate	 Re-
search	Forum	2012	จากการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจาก	น.ส.ธัญญาพร	 
เดชทวีวัฒน์

	 	 •	 รางวัลที่	3	ประเภท	Oral	Presentation	การเสนอผลงานในโครงการ	Graduate	Research	
Forum	2012	จากการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจาก	น.ส.ณหฤทัย	อินต๊ะสิน
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	 	 •	 รางวัลที่	 3	ประเภท	Oral	
Presentation	 การเสนอผลงานใน
โครงการ	Graduate	Research	Forum	 
2012	 จากการประชุมวิชาการคณะ
แพทยศาสตร ์ศิ ริ ร าชพยาบาลจาก	
น.ส.กาญจนา	ผอมดุก

	 2.	 ระดับปริญญาเอก	 8	 รางวัล	
ได้แก่	

	 	 •	 รางวัล	 Dean’s	 list	 จาก
บัณฑิตวิทยาลัย	 โดย	 น.ส.ชญาดา	 
สิทธิเดช

	 	 •	 รางวัลวิทยานิพนธ ์ดี เด ่น	
กลุ ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 จากบัณฑิต
วิทยาลัย	โดย	น.ส.ชญาดา	สิทธิเดช

	 	 •	 รางวัลวิทยานิพนธ ์ดี เด ่น	
กลุ ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จากบัณฑิต
วิทยาลัย	โดย	นายจีรพงษ์	ทะนงศักดิ์- 
ศรีกุล

	 	 •	 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี	 กลุ ่ม
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	จากบณัฑติวทิยาลยั
โดย	นายศักดิเทพ	ไชยฤทธิ์

	 	 •	 รางวัลที่	 1	ประเภท	Oral	
Presentation	 การเสนอผลงานใน
โครงการ	 Graduate	 Research	 Fo-
rum	 2012	 จากการประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร ์ศิ ริ ราชพยาบาล	 
โดย	น.ส.ทิพวรรณ	พิศวง

	 	 •	 รางวัลที่	2	ประเภท	Poster	
Presentation	 การเสนอผลงานใน
โครงการ	Graduate	Research	Forum	
2012	 จากการประชุมวิชาการคณะ 
แพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล	 โดย	 
นายรุ่งเรือง	ยอดชีวัน

of	Graduate	Studies,	Mahidol	University

	 	 •	 Excellent	 Thesis	 Award	 in	 Health	 Sciences	 from	 the	 Faculty	 of	 Graduate	
Studies,	Mahidol	University

	 	 •	 Second	Prize	in	Oral	Presentation	in	Graduate	Research	Forum	at	the	Inter-
national	Conference	in	Medicine	and	Public	Health	2012

	 	 •	 Third	Prize	in	Oral	Presentation	in	Graduate	Research	Forum	at	the	Interna-
tional	Conference	in	Medicine	and	Public	Health	2012	(2	awards)

	 2.	 Ph.D.	level	(8	awards):

	 	 •	 Dean’s	List	Award	from	the	Faculty	of	Graduate	Studies,	Mahidol	University

	 	 •	 Outstanding	Thesis	Award	in	Biological	Sciences	from	the	Faculty	of	Gradu-
ate	Studies,	Mahidol	University

	 	 •	 Outstanding	Thesis	Award	in	Health	Sciences	from	the	Faculty	of	Graduate	
Studies,	Mahidol	University

	 	 •	 Excellent	 Thesis	 Award	 in	 Health	 Sciences	 from	 the	 Faculty	 of	 Graduate	
Studies,	Mahidol	University

	 	 •	 First	Prize	in	Oral	Presentation	in	Graduate	Research	Forum	at	the	Interna-
tional	Conference	in	Medicine	and	Public	Health	2012

	 	 •	 Second	 Prize	 in	 Poster	 Presentation	 in	 Graduate	 Research	 Forum	 at	 the	
International	Conference	in	Medicine	and	Public	Health	2012	(2	awards)

	 	 •	 Third	Prize	in	Poster	Presentation	in	Graduate	Research	Forum	at	the	Inter-
national	Conference	in	Medicine	and	Public	Health	2012
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

	 	 •	 รางวัลที่	2	ประเภท	Poster	Presentation	การเสนอผลงานในโครงการ	Graduate	Research	 
Forum	2012	จากการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	โดย	นายนรินทร์	อินทรักษ์

	 	 •	 รางวัลที่	3	ประเภท	Poster	Presentation	การเสนอผลงานในโครงการ	Graduate	Re-
search	 Forum	 2012	 จากการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 โดย	 น.ส.เพ็ญแข	
อุทัยจรัสรัศมี

	 ผลงานวิจัยตีพิมพ์	:	ในช่วงระหว่างตุลาคม	2554	-	กันยายน	2555	นักศึกษาของหลักสูตรฯ	มีผลงาน 
วิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	รวม	7	เรื่อง	

	 การน�าเสนอผลงานวิชาการระหว่างตุลาคม	2554	-	กันยายน	2555	:	นักศึกษาของหลักสูตรฯ	มีการ 
น�าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติ	รวม	45	ครั้ง	แบ่งเป็น	ระดับปริญญาโท	31	ครั้ง	ระดับ
ปริญญาเอก	14	ครั้ง	

	 การได้รับทุนของนักศึกษา	:	ปัจจุบันนักศึกษาของหลักสูตรฯ	ได้รับทุนจากทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ	 รวมทั้งสิ้น	 72ราย	 แบ่งเป็น	 ทุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 46	 ราย	 และทุนจาก 
ภายนอกคณะฯ	26	ราย	

2.	 ผลง�นด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร	

 2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร

	 Between	 October	 2011	 and	
September	 2012,	 our	 graduate	
students	published	7	articles	 in	
international scientific journals and 
gave	45	presentations	at	national	
conferences	(31	master	presenta-
tions	and	14	Ph.D.	presentations).	
Currently,	72	graduate	students	in	
our program receive scholarships: 
46	scholarships	from	the	Faculty	of	
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol 
University	 and	 26	 scholarships	
from extramural sources.

2.	 Performance	on	Academic	
Service

 2.1 Invited Speaker

*	 จ�านวนการทดสอบลดลงเนื่องจากปิดให้บริการทางห้องปฏิบัติการ	เป็นเวลา	1	เดือน	เนื่องจากปัญหาน�้าท่วม	
	 The	number	of	laboratory	services	decreased	due	to	1	month	laboratory	closure	during	the	2011	flood.

ระดับประเทศ	(ครั้ง)	 4	 3	 1 
National	publications	(times)

ระดับนานาชาติ	(ครั้ง)	 -	 -	 1 
International	publications	(times)

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

 2.2 การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา 

	 	 •	 ประชุมวิชาการระดับประเทศ	จ�านวน	2	ครั้ง

	 	 •	 สัมมนาภาควิชาฯ	จ�านวน	1	ครั้ง	

 2.3 จ�านวนการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 

 2.2 Organized Meeting and 
Conference 

	 	 •	 National	conference	2	
times

	 	 •	 Department	Seminar	1	
time

 2.3 Laboratory Services
จ�านวนการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ	 82,212	 88,641	 83,330* 
Laboratory	Services

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

	 พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต	ณ	ห้องจุฬาภรณ์	ตึกสยามินทร์	ชั้น	2

18 กรกฎาคม 2555
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Siriraj Journal

3.	 ผลง�นด้�นก�รวิจัยที่ ได้รับ
ก�รตีพิมพ์	

3.		 Performance	on	Research	(Publications)	

*		 Impact	factor	ปี	2553	-	2555	(0.562	-	7.231)	เฉลี่ย	3.10	
	 2010	-	2012	average	impact	factor	is	3.10	(0.562	-	7.231)

ระดับประเทศ	 -	 -	 - 
National	publications

ระดับนานาชาติ	 17	 15	 14 
International publications

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

4.	 ผลง�นด้�นนวตักรรม/โครงก�ร/
ร�งวัล

	 ภาควชิาวทิยาภมูคิุม้กนั	ได้รบัรางวลั
ต่างๆ	ดังนี้

	 4.1	 โครงการติดดาว	 ประจ�าป ี	
2554	 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	ได้แก่	รางวัลหน่วยงานดีเด่น
ประเภทดาวทอง	นับเป็นปีที่	6	ติดต่อ
กัน	 (รางวัลหน่วยงานดีเด่น	 ประจ�าปี	
2546,	2547,	2548	รางวัลหน่วยงาน
ดีเด่นประเภทดาวทอง	ประจ�าปี	2549,	
2550,	2551,	2552,	2553,	2554	และ
ได้รับรางวัลโครงการ/นวัตกรรมดีเด่น	
ประจ�าปี	2546,	2547,	2548,	2553)	

	 4.2	 รางวัล	 “Thailand	 Biorisk	
Management	Champion”	จากส�านัก
ก�ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรค	 และพิษ
จากสัตว์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

4.	 Performance	on	Innovation/Project/Rewards

	 4.1	 2011	Gold	Star	Award	for	Outstanding	Unit	from	the	Faculty	of	Medicine	Siriraj	
Hospital,	Mahidol	University	(The	Department	of	Immunology	has	received	this	award	
for	6	consecutive	years.)

	 4.2	 2012	Thailand	Biorisk	Management	Champion	from	the	Bureau	of	Pathogens	
and Animal Toxins Act, Department of Medical Sciences

	 A	religious	ceremony	was	performed	to	give	merit	to	HRH	Princess	Srinagarindra,	the	Princess	
Mother	on	the	occasion	of	her	death	anniversary	at	Chulabhorn	room,	2nd	floor	of	Syamindra	 
building.18 July 2012
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