ภาควิชา

ชีDepartment
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ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ภาควิชาชีวเคมี มีการด�าเนินการสอน
อย่างมีแบบแผน มีการประเมินการสอนของอาจารย์ ทัง้ ภาคทฤษ®ี และภาค
ปฏิบตั ิ แล้วน�าผลการประเมินทีไ่ ด้มาปรับปรุงการเรียนการสอน มีการปรับ
ลดเนือ้ หารายละเอียดของภาคบรรยาย มุง่ เน้นเนือ้ หาส�าคัญ และสามารถ
น�าไปประยุกต์ในการเรียนชัน้ คลินกิ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนภาค
ปฏิบตั ิ โดยการจัดท�าคูม่ อื ปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสม ลดงานปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่จา� เป็น
ลง เพิ่มการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
และ KSA (Knowledge Synthesizing Activity) ทีม่ งุ่ เน้นการน�าไป
ใช้ทางคลินกิ ให้มากขึน้ เพือ่ เสริมความเข้าใจทางทฤษฏี และฝึกทักษะในการ
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียน พัฒนา
ระบบ computer-based learning «ึง่ เป็นคอมพิวเตอร์ชว่ ยการสอน มี
การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถเห็นผลการทดลองของทัง้ ชัน้ ได้เร็วขึน้ ท�าให้การเรียนเกิดความน่า
สนใจ และนักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดี พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) โดยใช้ web site ของภาควิชาฯ มีกระดาน
สนทนาชีวเคมีเพือ่ ตอบค�าถามและข้อสงสัยจากในเวลาเรียนส�าหรับนักศึกษา
อีกทัง้ ยังมีการเปลีย่ นรูปแบบงานปฏิบตั กิ าร และเพิม่ เนือ้ หาในเรือ่ งเทคนิค
การใช้เครือ่ งมือและการปฏิบตั กิ ารทางอณูชวี วิทยาด้วย
นอกจากนี้ ภาควิชาชีวเคมีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแล และให้
ค�าแนะน�าแก่นกั ศึกษาแพทย์จาก “โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาแพทย์
ระหว่างประเทศเพือ่ ท�าการวิจยั ทางการแพทย์” ของสมาพันธ์นกั ศึกษาแพทย์
นานาชาติ ในปีนี้ มีนกั ศึกษาแพทย์ตา่ งชาติรวม 7 คนมาดูงานและให้ความ
สนใจงานวิจยั ของอาจารย์ในภาควิชา

1. Undergraduate Program
The undergraduate program in medicine. The
contents of the biochemistry lecture for the medical
students have been changed to greatly emphasize
on the main concepts, omitting the minor or less
important detail, and the ability of the student to
correlate or apply the knowledge efficiently in the
clinical years. In order to facilitate the students to
understand the complex contents of biochemistry more
readily, many study sessions in smaller groups
were instituted, aiming to encourage the students
to interact closely with peers and instructors as
well as to develop their self-learning skills.
Furthermore, the laboratory course has also been
revised; the outdated and less important
experiments were replaced with the modern
laboratory techniques and experiments in
molecular biology. The manual for the laboratory
course was changed accordingly. The overall
course evaluation were improved to properly reflect
the student performance.
This year we hosted 7 medical students under
a research exchange program of the International
Federation of Medical Student’s Association
(IFMSA).
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2. หลักสูตรหลังปริญญา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร วท.ม.,ปร.ด. และประกาศนียบัตร
บัณฑิต) มีการปรับปรุงเนือ้ หาในบางรายวิชาเพิม่ เติมเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจ
โดยเชิญอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากภายนอกภาควิชามาเป็นผูบ้ รรยาย
มีการจัดปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ ทัง้ สถานที่ ห้องสมุดเครือ่ งคอมพิวเตอร์
สือ่ การเรียนการสอน และวัสดุอปุ กรณ์ทเี่ อือ้ อ�านวยต่อการสืบค้น และ
เสาะแสวงหาความรูจ้ ากทัง้ ภายใน และภายนอกประเทศ โดยทัง้ หลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอกชีวเคมี (นานาชาติ) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษ®ีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี และชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ และได้ผา่ นการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัย (27 มิ.ย. 2555)
ในปีการศึกษา 2555-2556 มีนกั ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตจบการศึกษาจ�านวน 3 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหา
บัณฑิตจบการศึกษาจ�านวน 7 คน
ส�าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนหลังปริญญานัน้ มีการ
ด�าเนินการโดย
• เพิม่ จ�านวนนักศึกษาต่างประเทศ: ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาพม่า
อินเดีย และเนปาลมาศึกษาทัง้ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหา
บัณฑิตและดุษฏีบณ
ั ฑิต
• เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาปริญญาโทที่จบการศึกษาภายใน
3 ปี และนักศึกษาปริญญาเอกที่จบการศึกษาภายใน
4/6 ปี ให้ได้ถงึ 75 %
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2. Post Graduate Program
The graduate programs in Biochemistry (graduate
diploma, master and doctoral degrees). The coursework
contents in graduate programs were made concise and
effective by reducing the credits of some core subjects in
the master and doctoral programs to meet the standard of
the Office of Higher Education Commission. In addition,
interesting and latest topics in biochemistry as well as
lectures from expert guest speakers outside the department
were also added to the course. To facilitate the learning
of students, the department library provides a number of
textbooks in biochemistry and related fields and is well
equipped with on-line computers to help students doing
information searching via the Internet. During the
academic years of 2012-2013, 3 Ph.D. students and 7
master students were graduated from the department.
In order to develop our post-graduate teaching and
learning system, we manage to
• Increase number of international students:
Students from Myanmar, Sri Lanka, Indonesia and
Nepal are currently studying in our master and
doctoral programs
• Increase number of master and doctoral students
who graduate within three years and four to six
years respectively to 75%.

พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
ณ หองจุฬาภรณ ตึกสยามินทร ชั้น 2
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.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

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)

6

4

16

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

-

2

4

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา 1 ครั้ง
ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจาก น.พ.กฤษดา ศิรามพุช
ผู้อ�านวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ นานาชาติ
มาบรรยายเรื่อง “หนุ่มสาวอีกครั้งสไตล์อายุรวัฒน์”
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2. Organized Meeting and Conference 1 time
In this seminar, Dr. Krisda Sirampuj was a
guest speaker of the topic “Anti-aging technique”.

ผลงานด้านการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์

Performance on Research

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

4

2

-

ระดับนานาชาติ/ International publications
(เรื่อง/ title)

15

15

20

ผลงานด้าน CSR

Performance on CSR

The department joined “125th Anniversary
ร่วมให้ความรูท้ างชีวเคมีแก่ประชาชนในงาน “125 ปี โรงพยาบาล
ศิรริ าช มุง่ มัน่ พัฒนา น�าพาสังคม” และยังมีการจ�าหน่ายน�า้ ข้าวกล้องงอก Foundation of Siriraj Hospital” which was held
และไอศครีมข้าวกล้องงอกทีผ่ ลิตเองในภาควิชาฯ เพือ่ น�ารายได้สมทบทุน during April 26th – May 3rd, 2013.
ศิรริ าชมูลนิธอิ กี ด้วย

20

กรกฏาคม 2556
July 2013

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เเละพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองคใหแกมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
HRH the Crown Prince Maha Vajiralongkorn and HRH Princess Srirasmi, the Royal
Consort donated their private money to Cancer Foundation, Siriraj Hospital.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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