
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education

1. หลักสูตรก่อนปริญญา
รับผดิชอบการเรียนการสอนนกัศกึษาแพทย์ช้ันปีที3่, 4, 

5 และนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นในการวินิจฉัยโรค 
และดูแลรักษาโรคทางศัลยกรรมได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
แพทยสภา และองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดให้นักศึกษาแพทย์บาง
ส่วนจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ท่ีมีศักยภาพ สามารถ
พัฒนาตัวเองไปสู่ความรู้ท่ีทันความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ

2. หลักสูตรหลังปริญญา
 เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

โดยอิงตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทยฯ โดยมีการประเมินผลทุก  5  ปี

 เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเช่ียวชาญเฉพาะทาง
รวม 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ สาขากุมาร
ศัลยศาสตร์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก และสาขาศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 4 หลักสูตร และเปิด
หลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ 5 หลักสูตร (สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ 
คอ และเต้านม อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน�้าดี แพทย์
เฟลโลว์อนุสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกข้ันสูง แพทย์เฟลโลว์
อนสุาขาประสาทศลัยศาสตร์ระดบักระดกูสนัหลงั) รวมแพทย์
ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด และแพทย์เฟลโลว์
ทั้งสิ้น  160   คน 

1. Undergraduate program 

 Department of Surgery takes responsibility in teaching, 

learning, and evaluation for qualification of the medical 

students at year 3, 4, 5 and 6. The program emphasizes 

on the competency in diagnosis, treatment and health 

promotion of the basic surgical conditions in accordance 

with standard required by the Thai Medical Council. The 

curriculum also aims to include all domains as set by faculty 

and promotes self autonomy of the medical students for 

their further learning development on up to date knowledge, 

skill and technology.

Educational Development

Team-based learning for fourth year medical students

This is one of the student centered learning approach 

which the objective to activate and motivate the student to 

learn as a team where as the teachers being  facilitators, 

advisers, instructors and assessors of the students on 

related knowledge and skill.

2. Postgraduate program 

 The Department provides postgraduate surgical 

training in related specialties with the objectives to train 

the surgical trainees to meet the highest standard of 

competency, care and conduct. The department will create 

an environment in which clinical care and research will 

flourish as well as being a role model of professionalism 

with faith, accountability in academy, service, and ethics 

where people can trust.
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ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
Department of 

Surgery



ผลงานด้านบริการวิชาการ Performance on Academic service

3. วิธีการในการจัดหลักสูตรบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการทางการศึกษา

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หมวดวิชาเอกศัลยศาสตร์
ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านช้ันปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนใน
ลกัษณะ learner-centered education ด้วยการเรียนการ
สอนแบบการบรรยาย case presentation น�าเสนองานวจัิย       
การฝึกปฏบิตัจิริง ทัง้ภายในภาควชิาศลัยศาสตร์ สถาบนัสมทบ 
และต่างประเทศ

3. Resident-fellow Exchange Program

Since 2007, there were more than 60 

surgical trainees had visited Department of 

Surgery in oversea countries in the exchange 

program between Siriraj and 7 leading Universities in 

Asia and beyond. In 2013, there were 14 trainees 

joined the program.

1.  การรับเชิญเป็นวิทยากร                         1. Invited Speaker

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ    8 ครั้ง
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   3 ครั้ง

2. Conferences/ workshop/ seminar

National Academic Conferences  8 events

International Academic Conferences  3 events

ระดับประเทศ/ National conference
(ครั้ง/ time)

ระดับนานาชาติ/ International conference
(ครั้ง/ time)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

160

46

135

25

192

75

3. การบริการผู้ป่วย                               3. Patient service

ผู้ป่วยนอก/ OPD Visit 
(ครั้ง/ time)

ผู้ป่วยใน/ IPD Visit
(ครั้ง/ time)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

442,538

13,330

358,769

14,736

304,784

17,213
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1. Professor Pramook Muthirangkur received TVA lifetime 

Achievement award from the Thai Vascular Surgery Society  

on  February  6th, 2013  and the excellence Award winner of 

“Thailand Public Awards 2013 from Virtual Academy of Public 

Management “on December 13th, 2013. and received Siriraj  

Honorary Award 2013, on the president of Thai  Vascular 

Association 2013-2015

2. Prof Kasian Bhanganada and four others (Anan 

Tanmukayakul, MD. Chumporn Pongnumkul,MD. Piyasakol 

Sakolsatayadhorn, MD Won the 2013 Ig Nobel Prizes for 

Public health The first great reckoning appeared in a 1983 

issue of the American Journal of Surger, “Surgical Management 

of an Epidemic of Penile Amputations in Siam” 

3. The department, the only one department that 

received a certificate of Excellence in Research (Level 5) 

from The Thailand Research Fund in the field of Science 

and Technology. The assessment in research and innovation 

was made including all the department performance between 

the years 2010-2011. The announcement was made on 

March 12th, 2013.

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร สาขา
วิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ได้รับรางวัลจากสมาคมแพทย์
โรคหลอดเลอืดแห่งประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 
และรางวลับริการภาครัฐแห่งชาต ิระดบัดเีด่น จากส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 13 
ธนัวาคม 2556 และได้รับรางวลัศริิราชเชิดชูเกียรต ิประจ�าปี 
2556 โดยได้รับต�าแหน่งนายกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด
แห่งประเทศไทย วาระปี 2556-2558

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชุมพร พงษ์นุ่มกุล   
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์ ตัณมุขย
กุล  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร ได้รับรางวัล “อิกโนเบล” สาขาสาธารณสุข 
ประจ�าปี 2556 จากผลงานศลัยกรรมช้ันผวิหนงัของอวยัวะ
เพศชาย  ในประเทศไทย

3. รางวัลการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ใน
สาขาศัลยศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย        
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยปี 2554 จากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research

ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล Performance on Innovation/ Project/ Reward

ระดับประเทศ/ National Publications
(เรื่อง/ title)

ระดับนานาชาติ/ International Publications
(เรื่อง/ title)

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal year 2013

10

46

13

46

22

46

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾�  
(Publications)
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4.  Prof. Jomjak Jantarasaku, MD, was honored 

“Cambridge Certificate” and recognized by The  

International Biographical Center (IBC), Cambridge. 

His name was also recorded in The Hall of Fame 

of IBC.

5. Prof. Sriprasit  Boonyawisut, MD, received 

Siriraj  Honorary Award 2013, on the occasion 

of being the President  of Society of Plastic and 

Reconstructive Surgeons of Thailand 2013-2015 

Picture shows Prof. Supakorn  Rojananin, 

MD chairman of the department received the 

certificate and was applauded from the Dean of 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Clinical Prof.  

Udom Kachindhorn, MD 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล ได้
รับรางวัลจาก The International Biographical Center: IBC  
กรุงเคมบริดส์มอบ “Cambridag Certificate”  และทาง IBC ได้น�า
รายชื่อรวมอยู่ใน Hall of fame ของ IBC

5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ได้รับรางวัล
ศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจ�าปี 2556 โดยได้รับต�าแหน่งนายกสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย วาระปี 2556-2558

1 . โครงการ รู ้ ทั นม ะ เ ร็ ง เต ้ านม กับศิ ริ ราช ค ร้ั ง ท่ี  3                         
(18 ต.ค. 2556)

2. ศัลยกรรมแก้ไขโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 200 ราย ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

1. Third Public Education Project on “Breast  

Cancer” for public (18th Oct. 2013) 

2. Free of Charge on Corrective surgery of  

congenital cleft lip and cleft palate for 200 under 

privileged patients.

ผลงานด้าน CSR
    

Performance on CSR
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