ภาควิชา

เภสัชวิทยา
Department of

Pharmacology

ผลงานด้านการศึกษา
1. หลักสูตรก่อนปริญญา
ภาควิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบการเรียนการสอนวิชา
เภสัชวิทยาสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร
ประกอบด้วย แพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ�าบัด) วิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต (กิ จ กรรมบ� า บั ด ) และวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(วิทยาศาสตร์การกีÌา)
ภาควิชาได้พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา
อย่างต่อเนื่องทั้งการสอนแบบบรรยาย กลุ่มย่อย กิจกรรม
สังเคราะห์ความรู้ และทางห้องปฏิบัติการ เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี active learning โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และปรับปรุงหัวข้อและเนื้อหาการสอน
ให้ทันสมัยมีความเชื่อมโยงกับความรู้ทางคลินิกให้มากขึ้น
โดยในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาได้ปรับรูปแบบ และเนื้อหา
การเรียนการสอน Clinical Pharmacology ส�าหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้เป็นแบบ rotation เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนทางคลิ นิ ก ของคณะฯ
และมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้น
คลินิกได้
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Performance on Education
1. Undergraduate program
The Department of Pharmacology is responsible for
the teaching of Pharmacology to students in undergraduate
programs including 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 activities include lecture, small
group discussion, knowledge synthesizing activity, and
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. In academic year 2013,
the Department of Pharmacology has revised the teaching
of Clinical Pharmacology for the 4th year medical students
by implementing undergraduate rotation scheduling
activities and improved teaching content in accordance with
the clinical teaching and with emphasis on application of
the knowledge in the clinical setting.

2. หลักสูตรหลังปริญญา
ภาควิ ช าเป็ น เจ้ า ของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
และปรัชญาดุษ®ีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยผ่านการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา
ดุษ®ีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ในปี 2555
บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางการ
วิจัย รวมทั้งสามารถสื่อสารเชิงวิชาการด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ
นานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติได้อีกด้วย «ึ่งสอดคล้องกับ
ประชาคมอาเ«ียนในปี 2558 «ึ่งในปีการศึกษา 2554-2556 มี
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษ®ีบณ
ั ฑิต จบการศึกษา1คน หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จบการศึกษา 5 คน และมีการน�าเสนอ
ผลงานวิจัยและได้รับรางวัล คือ
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นางสาวนันทรักษ์ น�าชัย
เสริมสุข ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (รูปแบบ
โปสเตอร์อนั ดับที่ 3) ในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
• หลักสูตรปรัชญาดุษ®ีบัณฑิต นางสาวเสาวณีย์ เจะเหยง
ได้รางวัลการน�าเสนอโครงการวิจัยดีเด่นอันดับที่ 4 จากการ
ประกวด the third Merck Young Scientist Award
2013

9

สิงหาคม 2556
August 2013

2. Postgraduate program
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 instructions are in English that
encourage the effective communication in science.
The programs involve several establishments
ofintenational academic collaborations. The graduate
programs have consistently committed to
continually generate research outputs at
international level that comply with ASEAN
community in 2015. During the academic year of
2011-2013, 1 Ph.D. and 5 M.Sc. students have been
graduated from the department. Performance on
research awards is as follows:
• The M.Sc. program: Miss Nuntarak
Numchaisermsuk received the 3 rd prize for
outstanding poster presentation, at the 35th
Pharmacological and Therapeutic Society of
Thailand Meeting.
• The Ph.D. program: Miss Saowanee Jeayeng
received the 4th prize for oral presentation of the
third Merck Young Scientist Award, at the
Faculty of Science, Mahidol University, October
7th, 2013.

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปนประธานในพิธีเปด “พิพิธภัณฑสัมผัส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” เพื่อผูบกพรองทางการเห็นและประชาชนทั่วไป โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน
สมาชิกวุฒิสภา รวมเปนเกียรติในงาน ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2
Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University was the
chair of the opening ceremony of “Touch exhibition museum in honor of Her Majesty The Queen” for
the vision impairment and general public. In this regard, Mr Montien Boonton, a senator joined the
event at the 2nd floor of Adulyadejvikrom 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)

14

9

17

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

2

-

6

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
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

1

-

ระดับนานาชาติ/International publications
(เรื่อง / title)

7

13

12

บรรยากาศการเรียนแบบ KSA
The KSA class of Undergraduate students
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Performance on Research
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บรรยากาศการเรียนแบบ Seminar ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
The Seminar class of Postgraduate students

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

1. รางวัล Research of the month : Multidisciplinary
research - Siriraj Medical Research Center
2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก
3. รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นประเภทวิชาการ
4. รางวัลอาจารย์ที่สอนดีมากจากบัณฑิตแพทย์ รุ่น 118
5. รางวั ล อาจารย์ ป รี ค ลิ นิ ก ยอดนิ ย มในดวงใจของ นศพ.
เป็นอันดับที่ 1
6. รางวัลโครงการติดดาว ปี 2555

1. Research of the month : Multidisciplinary
research - Siriraj Medical Research Center
2. Outstanding Preclinical Instructor Award
3. Outstanding University’s Staff Award for
Academic Performance
4. Award for Excellence in Teaching by the 118th
medical graduates
5. The Most Popular Preclinical Instructor by
medical students’ vote
6. The “Star Project Award” 2012

รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก
Outstanding Preclinic Instructor Award

รางวัลโครงการติดดาวประเภทหน่วยงานดีเด่น
The Star Project Award: Outstanding Department

14-16 สิงหาคม 2556
August 2013

รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ระดับเงิน
Award of Excellent Medical Laboratory : Silver Level

งาน Siriraj Coach Award ณ โถงอาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร เพื่อสงเสริมบุคลากรที่มี
ประสบการณในองคกรทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงแกบุคลากรใหม ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
“Siriraj Coach Award” event was organized at the Hall of 100th year Somdej
Phrasrinagarindra building in order to promote the experienced staff in the
organization to act as a coach for new staff, so staff can work efficiently.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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