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1. ผลงานด้านการศึกษา 
1.1 หลักสูตรก่อนปริญญา
		 คณาจารย์ในภาควิชาสรีรวิทยา
น�ำนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 เข้าร่วมตอบ
ปัญหา Inter-Medical School Physiology Quiz ที่ University of Malaya
ประเทศมาเลเซี ย เมื่ อ วั นที่ 29 - 30
สิงหาคม 2555 ในปี 2555 นักศึกษาได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากประมาณ
70 มหาวิทยาลัย 13 ประเทศ และท�ำให้
นักศึกษาแพทย์ได้รจู้ กั กับนักศึกษาแพทย์
ของประเทศใกล้ เ คี ย ง เช่ น มาเลเซี ย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา และ
เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ในภาคพื้นเอเชีย
1.2 หลักสูตรหลังปริญญา
		 1.2.1 การเปิดหลักสูตรบัณฑิต
นานาชาติ ของสาขาวิชาสรีรวิทยาการ
แพทย์ ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตร
นี้มีหน่วยกิตลดลง มีความทันสมัยและ
ครอบคลุมมิตอิ นื่ ๆ นอกเหนือจากวิชาการ
ทางสรีรวิทยาโดยตรง เช่น จริยธรรม

1. Performance on Education
1.1 Undergraduate program

ภาควิชาสรีรวิทยา

		 The Departmental faculty accompanying
Department of
the team of the 3rd year medical students to join
Physiology
“The 10th Inter-Medical School Physiology Quiz”
at the University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, on August 29 - 30, 2012. Our student team
ranked the 2nd place out of 70 university teams
from 13 countries. In addition, our student and
faculty team took this opportunity to expand
their horizon and the reputation of the Faculty of
Medicine Siriraj Hospital to the medical students
and faculty members from other countries including Malaysia and People’s Republic
of China by participating all activities other than the competition.
1.2 Postgraduate program
		 1.2.1 The international graduate program of Medical Physiology has been approved and operational in the academic year 2012. The curriculum development not
only comprises fewer total required credits, State-of-the-Art techniques and approaches
in all aspects and dimensions of medical physiology research; but also includes professional ethics and teaching in physiology. It is believed that the curriculum development enhances our competency and readiness for the upcoming ASEAN Economic
Community. During the academic year 2012, there are currently two students in the
Master of Science program in Medical Physiology (International program), one of whom
is from Republic of the Union of Myanmar. In addition, there are four students currently

419

420

การสอนสรีรวิทยา เป็นต้น การปรับเปลี่ยนนี้เชื่อว่าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสอดรับกับ enrolling in the Doctor of Physioการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน (2015) มีนักศึกษาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 คน logy program in Medical Physiology
โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติ 1 คน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4 คน (International program).
		 1.2.2 ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1.2.2 There were two
รวม 2 คน
students graduated with Master
of
Science degree in Medical
1.2.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คนได้รับรางวัลในการน�ำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
ในงานประชุมวิชาการ Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies - FAOPS Physiology during academic year
2011
2011 ที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (นศ.เกศสิรินทร์ ร่วมยอด)
1.2.3 Miss Katesirin Ruam1.2.4 ในปีการศึกษา 2554 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จาก
yod, a doctoral student, was
การประชุมวิชาการระดับชาติ รวม 4 เรื่อง (ระดับปริญญาโท 3 เรื่อง ระดับปริญญาเอก 1 เรื่อง)
awarded for Professional Oppor1.2.5 ในปีการศึกษา 2554 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวม tunity Awards for her research
2 เรื่อง (ระดับปริญญาโททั้ง 2 เรื่อง)
presentation in the “Federation
of Asian and Oceanian Physiological Societies - FAOPS 2011
International Congress” held at
the Republic of China (Taiwan).
1.2.4 The graduate students presented their research
work and published in the proceeding (4 articles; 3 by master
students and 1 by doctoral student) of the National conferences
during the academic year 2011.
1.2.5 The graduate students published their research
work in two International journals
ประชุมวิชาการประจ�ำปีสรีรวิทยา เรื่อง “Obesity : Size does matter”
ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล by master students in academic
year 2011.
ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
1 สิงหาคม 2555

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ศิริราช
กกุธภัณฑ์ เพื่อประดิษฐาน ณ พลับพลา หน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช  
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2. ผลงานด้านการบริการวิชาการ 2. Performance on Academic Service
2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร

2.1 Invited Speaker
2553
2010

ระดับประเทศ (ครั้ง)
National conference (times)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง)
International conference (times)

2554
2011

2555
2012

15

24

37

-

1

3

2.2 การจั ด ประชุ ม /สั ม มนาของ
2.2 Organized Meeting and Conference
ภาควิชา
		 • National Conference : 1 occasion
		 • ประชุ ม วิ ช าการระดั บ
• Seminars with invited international speakers : 2 occasions
ประเทศ 1 ครั้ง
• International Conference: 1 occasion
• สัมมนาทีม่ วี ทิ ยากรรับเชิญ
2.3 Patient service
จากต่างประเทศ 2 ครั้ง
• ประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ 1 ครั้ง
2.3 บริการผู้ป่วย
2553
2010
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD Visit (times)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
IPD Visit (times)
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2554
2011

2555
2012

10

14

15

3

3

4

Organizing ceremony to pay homage to HM King Chulalongkorn and HRH Prince Siriraj Kakuta
Bhandu’s memorial located at the royal pavilion in front of Sayamindradhiraj Medical Institute.

421

422

3. ผลงานด้านการวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์

3. Performance on Research
(Publications)
2553
2010

ระดับประเทศ
National publications
ระดับนานาชาติ
International publications

2554
2011

2555
2012

3

-

1

6

7

7

4. Performance on General
Issue
1) Assoc. Prof. Chailerd Pichitpornchai, MD, PhD represented
Mahidol University on the University’s Internal Quality Assurance
for Education at the first “ASEANQA Training Workshop on Quality
Assurance Part I”.
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2555
ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. ผลงานทั่วไป
1) รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นตัวแทน ม.มหิดล เข้ารับการอบรมและเสนอผลงานการ
ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1
2) รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นตัวแทนผู้บริหาร CQO ม.มหิดล ประชุมระดมสมองเพื่อ
วางแผนการด�ำเนินการและการสนับสนุนด้านต่างๆ ตามนโยบายคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศ
อาเซียน
3) รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นตัวแทน ม.มหิดล เข้ารับการอบรมและเสนอผลงานการ
ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ University of Portsdam เมืองพ็อตสดัม/เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
6 - 8 สิงหาคม 2555

2) Assoc. Prof. Chailerd Pichitpornchai, MD, PhD represented
Mahidol University’s Chief Quality
Officer (CQO) and attended the
brainstorm meeting of “AUN-QA
Workshop and Chief Quality Officers’ Meeting 2012”
3) Assoc. Prof. Chailerd Pichitpornchai, MD, PhD represented
Mahidol University on the University’s Internal Quality Assurance for
Education at the second “ASEANQA Training Workshop on Internal
and External Quality Assurance
Part II”, at University of Potsdam,
Potsdam/Berlin, Germany.

กิจกรรม “ศิริราชเปิดประตูสู่อาเซียน : ASEAN DAY 2012” ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์
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4) โครงการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นา
4) Annual Department Seminar 2012 : Personality development for departmental
บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยา ประจ�ำปี 2555 staff and graduate students
โดยให้นักศึกษาบัณฑิตได้ร่วมเดินทาง
และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

ภาควิชาสรีรวิทยา น�ำคณะนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบค�ำถาม
ทางสรีรวิทยา Inter-medical School Physiology Quiz ณ มหาวิทยาลัยมาลายา
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2555
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“Siriraj opens the gate to ASEAN: ASEAN Day 2012” was held at the Hall of the first floor of
100 th year Somdej Phrasrinagarindra building.
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