ภาควิชา

จุลชีววิทยา
Department of

Microbiology
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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

ภาควิชาจุลชีววิทยารับผิดชอบการเรียนการสอนทาง
ด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ ทั้งหลักสูตรระดับแพทยศาสตร
บัณฑิต บัณฑิตศึกษา แพทย์เฉพาะทาง และหลักสูตรอื่นๆ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ในปี 2556 ได้รเิ ริม่ ให้มกี ารสอนแบบ interactive ใน
หลายหัวข้อและจัดระบบ Micro-GPS เพื่อก�าหนดแผน และ
ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาบัณฑิต โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียน
ใน 5 องค์ประกอบ คือ recruitment, training, student
21st century skills, assessment และ student life.

Department of Microbiology is responsible for many
undergraduate, graduate (M.Sc. and Ph.D.: international programs
in medical microbiology) and other microbiology courses. In
2013, we initiated many interactive classes and organized the
Micro-GPS for planning and tracking graduate studies.
This is to devote for student-focused approach which
emphasized on 5 areas including recruitment, training, 21st
century skills, assessment and student life.

ผลงานด้านบริการวิชาการ
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

Performance on Academic Service
1. Invited Speaker
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National conference
(ครั้ง/ time)

46

80

15

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

5

2

1
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2. การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

2. Clinical Microbiology Laboratory service
13,741

15,211

16,736

350,000
300,000
250,000

100,000
50,00

310,022

309,275

150,000

287,997

200,000
ÀÒÂ¹Í¡ÈÔÃÔÃÒª
(Outsources/Other Health Facillites)

¨Ó¹Ç¹ (number of specimen)
2554 / 2011

2555 / 2012*

2556 / 2013

ÈÔÃÔÃÒª
(Siriraj, OPD-IPD)

ปีงบประมาณ/ fiscal year
*ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย/ Affected by flooding situation

3. การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ยา สมุนไพร วัสดุทางการแพทย์

3. Environmental Microbiology Laboratory service
including drugs, herbs, medical materials,
environmental samples

ÅÙกคŒา
(Customers)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ศิริราช (Siriraj)

10,413

10,740

11,199

ภายนอกศิริราช (Outsources)

547

822

1,312

รวม (total)

10,960

11,562

12,511

4. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

4. Laboratory Visit

¼ÙŒàยีèยÁชÁ
(Visitors)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National Level
(ครั้ง/ time)

11

3

7

ระดับนานาชาติ/ International Level
(ครั้ง/ time)

14

3

3

15

กรกฏาคม 2556
July 2013

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน
HM King Bhumibol Adulyadej visited Siriraj Phimukhsthan Museum.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National Publications
(เรื่อง/ title)

-

-

-

นานาชาติ/ International Publications
(เรื่อง/ title)

24

21

24

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
จัดงานเปิดบ้านจุลชีววิทยา ปี 2 โดยเปิดให้ผู้รับ
บริ ก ารได้ เ ยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ «ั ก ถามท� า ความ
เข้ า ใจในการบริ ก าร เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารการตรวจอย่ า งมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการทุกส่วน ตั้งแต่
กค. – สค. 2556 โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยา รั บ รางวั ล หน่ ว ยงานดี
เด่น ระดับดาวทอง ต่อเนื่อง ในปี 2553-2555 และในปี
2556 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับแพลตินั่ม จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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Performance on Research
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Performance on Quality Development
We organized the “Microbiology Open House,
season 2” that was focused on understanding in
microbiology laboratory and aim for effective and
quality service for all stakeholders, on Jul-Aug 2013.
More than 200 medical staff including doctors, nurses,
technicians and other staff participated.

Performance on Innovation/ Project/ Reward
Microbiology Laboratory had annually received “Golden
Star Award” for its outstanding service in 2010-2012 and
in 2013 was honored by the “Platinum Star Awards” from
the Faculty of Medicine Siriraj Hospital

ผลงานด้าน CSR

Performance on CSR

Exhibition on interesting microbiology knowledge
จั ด นิ ท รรศการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาแก่ ป ระชาชน
ใน “มหกรรมความรูเ้ พือ่ สุขภาพ” ในงาน “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช for public in the “Festival of Knowledge for Health”
มุ่งมั่นพัฒนา น�าพาสังคม” ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556 for celebration of “125th year anniversary of Siriraj
Hospital” held during 26th April to 3rd May, 2013.

2556
15-19 กรกฏาคม
July 2013

งานสัปดาหปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ณ โถงอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
Asarnha Buja Day, Dhamma worship week and the Lent Day were held at the hall of
100th year Somdej Phrasrinagarindra building.

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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