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1. จ�านวนหน้าในเว็บไซต์
 Number of pages on website 

 1.1 หน้าภาษาไทย (Thai version)
  Thai page 259,080 226,000 369,000

 1.2 จ�านวนครั้งที่มีคนเข้าชมเว็บไซต์  
  Number of website viewers       1,437,186 1,212,454 1,212,192

 1.3 จ�านวนครั้งที่มีคนเข้าชม Siriraj Online
  Siriraj Online : Number of viewers 56,566 50,982 59,290

2. การให้บริการวิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  
(หนังสือ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, วิทยาสาร) (เรื่อง)

 Academic service through printing media, i.e., book,  
newsletter, magazine, periodical, journal (Titles)

481 382 307

3. การให้บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ (ครั้ง)
 Academic service through radio/television media (Count) 3,606 3,732 6,439

4. จ�านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษของคณะฯ
 Number of Art and Cultural projects
** มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งอยู่ใน       

ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
 Due to organizational re-structuring, some activities are under 

responsibility of the Deputy Dean of Social Responsibility

20 11** 18

ublic Relations and Special Affairs Division

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

P



ผลงานดีเด่น 
1. เว็บไซต์ของคณะฯ (http://www.si.mahidol.ac.th) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม” MOST POPPULAR  

WEBSITE OF THE YEAR 2014 จากการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2557

2. โครงการพัฒนาบอร์ดติดโปสเตอร์และบอร์ดขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ

3. การจัดงานแถลงข่าวด้านวิชาการในรอบปี 2557 จ�านวน 9 เรื่อง  

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

Clin Prof Udom Kachintorn was the chair to give new year presents to Siriraj staff on the occasion of a new 
year 2014 at Rajapadthayalai conference hall.
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5. การเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในปี 2557 คณะฯ ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 100 ล้านบาท

6. การจัดกิจกรรมพิเศษของคณะฯ เช่น พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ งานเทศกาล 126 ปี ศิริราช และงานวันมหิดล 

4. การเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าของคณะฯ ผ่านสื่อต่างๆ ทุกแขนง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถช่วยคณะฯ ประหยัดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ จ�านวน 315 ล้านบาท

Outstanding outcomes
1. The Faculty Website won the first prize award of the Most Popular Websites of the Year 2014 from Mahidol  

University.

2. The development project of poster and large billboards for public relations announcement on the Faculty’s  
premise

3. Organizing 9 academic press release activities during 2014

4. Disseminating knowledge and advancement of the Faculty through various media including radio, television,  
newspapers, magazines/periodicals with no expense, saving the PR budget in the amount of 315 million baht.

5. Organizing fund raising campaigns during 2014, receiving donation more than 100 million baht

6. Organizing the Faculty’s special events such as honorary awards ceremony, Siriraj 126th Year Festival and  
Prince Mahidol Day

พธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวายกรมพระราชวงับวรสถานพมิขุ ในโอกาสวนัคล้ายวนัทวิงคต ณ ศาลาพศิาลพฒันกจิ  
วัดอมรินทรารามวรวิหาร

A religious ceremony was performed to give merit to Krom Phrarajawang Bowornsthanphimukh on  
the occasion of his death anniversary at Pisarnpattanakit Hall, Wat Amarin Thararam Worawiharn.
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