
ผลงานด้านการศึกษา Performance on Education
1. หลักสูตรก่อนปริญญา
คณาจารย์ในภาควชิา น�านกัศกึษาแพทย์ปีท่ี 3 เข้าร่วม

แข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวทิยาระหว่างโรงเรียนแพทย์ ระดบั
นานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยแห่งมาลายา กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเ«ีย เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 
2556 มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 83 ทีมจาก 21 
ประเทศทัว่โลก «่ึงคณะผู้แทนสามารถผ่านเข้าสูร่อบก่อนรอง
ชนะเลิศ และมีนักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัลคะแนนข้อเขียน
สงูสดุภายใน 15 ล�าดบัแรก จากผูเ้ข้าสอบมากกว่า 400 คน  

การไปแข่งขันดังกล่าวได้น�าช่ือเสียงสู ่มหาวิทยาลัย
และประเทศไทยเป็นอันมาก รวมทั้งได้สร้างสัมพันธ์อันดีกับ
อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์จากนานาชาติ  «ึ่งอาจจะก่อให้
เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป  

1. Undergraduate programs 

Departmental faculty members accompanied a team of 

3rd year medical students to participate in “The 11th  Inter-

Medical School Physiology Quiz” at the University of Malaya, 

Kuala Lumpur, Malaysia, August 28th-29th, 2013. Out of 83           

university teams from 21 countries, our student team passed 

to the semifinal round and three of the students were awarded 

for ranking among top 15 scorers in the written quiz session. 

(There were more than 400 students.):

Our team participation in this event did much to 

enhance the reputation of Mahidol University and Thailand.  

In addition, our team had the opportunity to strike up a 

friendship with medical students and faculty members from 

other countries which may be useful in the future. 
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ผลงานด้านบริการวิชาการ Performance on Academic service

2. หลักสูตรหลังปริญญา
• ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา 9 คน        

(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 คน และปรัชญาดุษ®ีบัณฑิต 2 คน) 
• นศ. เกศสิรินทร์ ร่วมยอด นักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ได้

รับรางวลัค่าเดนิทาง เพือ่น�าเสนอผลงานระดบันานาชาตใินงานประชุม
วชิาการ International Union of Physiological Societies 
(IUPS) Congress 2013 ณ เมืองเบอร์มิงแÎม สหราชอาณาจักร

• ในปีการศกึษา 2555 มผีลงานวจัิยทีต่พีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ รวม 2 เรื่อง (ระดับปริญญาเอกทั้ง 
2 เร่ือง) และจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิรวม 13 เร่ือง 
(ระดับปริญญาโท 7 เรื่อง ระดับปริญญาเอก 6 เรื่อง)

2. Postgraduate program

• 9 students completed their graduate 

degrees, 7 with Master of Science degree 

in Medical Physiology and 2 with Doctor of 

Philosophy in Medical Physiology.

• Ms. Katesirin Ruamyod a doctoral student 

was, granted a Travel Award for her research

presentation at the International Union of 

Physiological Societies (IUPS) Congress 

2013, at Birmingham, United Kingdom.

• During the academic year 2012, graduate 

s tuden ts  p resen ted  the i r  r esea rch

works and published in the proceeding

of national conferences  (2 articles, both by

doctoral students) and internat ional

conferences (13 articles; 7 by master students 

and 6 by doctoral students). 

13

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

26

1

37

3

21

1

1.  การรับเชิญเป็นวิทยากร           1. Invited Speaker

เว็บไซตของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.si.mahidol.ac.th) ได
รับการจัดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 2 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 11 ของโลก จากการจัด
อนัดับเวบ็ไซตโรงพยาบาลชัน้นาํจากทัว่โลกของเวบ็ไซต Webometrics (http://www.webometrics.info)
Faculty website (http://www.si.mahidol.ac.th) was awarded the first rank of Thailand, 
the second rank of Asia, and the eleventh rank of the world from the Webometrics 
(http://www.webometrics.info). 

กันยายน 2556
September 2013
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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

12

1

21

4

21

6

3. การบริการผู้ป่วยส�าหรับการตรวจ
ประสาทอัตโนวัติระบบไหลเวียนเลือด 

3. Patient services for autonomic    
     vascular circulation 

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา 
สัมมนาที่มีวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ 1 ครั้ง 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ      1 ครั้ง   

2. Organized Meetings and Conferences
Seminars with invited international speakers   1 time
International Conference        

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

-

7

1

7

-

7

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾�  
(Publications)

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Performance on Research

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

รศ .ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2556

สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยา ประจ�า
ปี 2556 ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และโรงแรมภูริมาศ บีช รีสอร์ท

Assoc Prof. Chailerd Pichitpornchai, MD, PhD as the 

President of Sukhothai Thammathirat Open University,  

(January ,31st 2013.)

Annual Department Seminar 2013: Personality  

development for departmental staff members and 

graduate students.

Performance on CSRผลงานด้าน CSR

จัดแสดงนิทรรศการ และให้บริการทางการแพทย์ ใน 
“งานครบรอบ 125 ปี โรงพยาบาล ศิริราช”

 โดยจัดกิจกรรม “ชั่งน�้าหนัก (วัด BMI) และวัดมวล
ไขมัน” ในวันที่ 29 เม.ย - 3 พ.ค. 2556

Department of Physiology joined the 

Exhibition withproviding medical services  

in the “125th  Anniversary Foundation of Siriraj 

Hospital”. EMI and fat mass were determined for 

people who are interested without charge.
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