งานกิจการนักศึกษา
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ผลการดำ�เนินการที่สำ�คัญ

ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพทางใจของนักศึกษา และการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ความส�ำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษา โดยจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ : Key Indicators
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
Key Indicator

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
เป้าหมาย
Target

ระดับความพึงพอใจโดยรวม (จากระดับคะแนนเต็ม 5)
Overall of students’ satisfaction towards Division’s
4
service operation
(Total score is 5)
จ�ำนวนกิจกรรมทั้งหมดแยกตามประเภท (หน่วยนับ : โครงการ)
Activity type (Number of projects)
- ส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
30
Art and Culture Promotion
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
15
Ethics and Moral Promotion
- สร้างเสริมสุขภาพ
10
Health Promotion
- ส่งเสริมบ�ำเพ็ญประโยชน์
20
Social Service Promotion
- ส่งเสริมบริการวิชาการ
20
Academic Service Promotion
- ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5
Environmental Preservation Promotion
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ผลงานด้าน CSR

1. การแสดงดนตรีการกุศล Siriraj The Music Lovers’ Concert ครั้งที่ 2 นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งแก่คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการแสดงดนตรีร่วมกับสโมสร
นักศึกษาแพทย์ศิริราช โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2557 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพสู่สาธารณะและ
พัฒนาทักษะการเล่นดนตรี การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีในการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายจะน�ำไปร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา พร้อมระบบสาธารณูปโภคและการปรับปรุงทาง
สัญจรและการจราจรภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและความสะดวกของผู้ป่วย

2. โครงการ SIRIRAJ International Microbiology and Immunology Competition ครั้งที่ 3 : SIMIC 2014 การประชุม
วิชาการแข่งขันตอบปัญหาทางจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมคิ มุ้ กัน ระดับนานาชาติ จัดโดยนักศึกษาแพทย์ มีอาจารย์ให้คำ� ปรึกษา
และเข้าร่วมในส่วนที่นักศึกษาเชิญ เพื่อเน้นกระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญของโรคติดเชื้อ เพื่อให้เป็นแพทย์ที่ทันสมัย สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการระดับนานาชาติ

174 รายงานประจ�ำปี 2557
Annual Report 2014

3. โครงการ “มหิดลร่วมใจ สานสายใย น�ำน�้ำใจสู่ชุมชน” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการรักษา มีสุขอนามัย
ในการดูแลตัวเองและชุมชนได้อย่างดี อีกทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงานระหว่างนักศึกษาจากหลายคณะ เพือ่ จุดประสงค์
ร่วมกันในการท�ำงาน การสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ และรวมถึงการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้ไปต่อยอดในการท�ำงานตามสาขา
วิชาชีพของตนในอนาคต

4. โครงการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 16 เป็นโครงการที่ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเส้นทางการ
เป็นแพทย์ทั้งในระดับอุดมศึกษาและในเวชปฏิบัติ และยังเป็นการแนะน�ำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งกิจกรรมและการด�ำเนินชีวิต
ของนักศึกษาแพทย์ศิริราช การด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อผู้อื่นในวิถีทางของการเป็นแพทย์และเพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินที่จะ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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Key Performance
Promote and support both intra- and extra-curricular activities, promote and support social services, promote
ethics and moral, provide students’ physical and mental health care, and support learning environments for student’s
success by providing services and welfares to facilitate student’s living.

Performance on CSR
1. Charity Concert, the 2nd Siriraj The Music Lovers’ Concert. With her gracious kindness to the Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol was the concert co-chairman with
the Siriraj Medical Student Union, held between 29 - 30 March 2014, to support and promote student’s potential in
public presentation, teamwork and to cultivate good awareness in altruistic services. All profits were donated for
the Establishment of the 84th Year Nawamintraborpit Buidling, roadway restoration of Siriraj Hospital, healthcare quality
and patient convenience improvement.
2. The 3rd SIRIRAJ International Microbiology and Immunology Competition Project: SIMIC 2014. An academic
conference for an international quiz on microbiology, parasitology and immunology, which was initiated and operated
by medicine students under consultation and participation of faculty members. This project emphasized on importance
of infectious diseases, promoting modernization of doctors through building up international academic network.
3. Mahidol’s Community Engagement Project was an activity to allow local community to receive medical
care and to conduct self and community healthcare. In addition, this project promoted experience exchange of students
from various institutions, aiming for collaboration, building harmony, applying knowledge and experience for student’s
professional life in the future.
4. The 16th Camp of Pathway to Siriraj Doctor of Medicine Project was a project to provide knowledge and
right understanding about professional development, both during in the university and practice. This project also served as
an introductory presentation about the Faculty of Medicine Siriraj Hospital (Mahidol University), medical curriculum,
Siriraj medical student’s activities and life, altruistic life of doctors, and as a guideline for choosing medical career, for
high-school students.
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งาน Siriraj Palliative Care Day 2013 Theme : “Achieving universal coverage of palliative care:
dispelling the myths” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นปาฐกในปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยา”

Siriraj Palliative Care Day 2013 highlighted on “Achieving universal coverage of palliative care:
dispelling the myths” was organized at Rajapanadda Sirindhorn conference room, 1 st floor of Srisavarindira
building,thwith lots of activities such as Mae Chee Sansanee was a guest speaker on “A miracle of curing”
for the 5 Sumalee Nimmannit Honorary Lecture.

