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ผลการดำาเนินงาน
งานวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการของ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ		

	 1.1	 ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย	์

  คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการให้ทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และให้ทุนไปน�าเสนอ 

ผลงานวิจัยหรือเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถิติของอาจารย์ที่ได้รับทุนแสดงในรูปที่ 1

	 1.2	 การสนับสนุนให้อาจารย์มีตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีการจัดเสวนาเรื่อง “Let’s Upgrade Our Academic Position” รวม 3 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเรื่อง Academic-Appointment-Assisting-Team Creation (AAA-Team Creation) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

สายสนบัสนนุให้มคีวามเชีย่วชาญในการจดัท�าเอกสารการขอต�าแหน่งทางวชิาการ สามารถอ�านวยความสะดวกแก่ผูข้อต�าแหน่งทางวชิาการ

  ในปีนี้มีผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ 59 ราย โดยเป็นผู้เสนอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 ราย  

รองศาสตราจารย์ 23 ราย ศาสตราจารย์คลินิก 1 ราย และศาสตราจารย์ 3 ราย สถิติของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการแสดงในรูปที่ 2

cademic Affairs Division

งานวิชาการ

A

รูปที่ 2 สถิติการด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ�า

Figure2: Academic positions statistics of fulltime instructors

รูปที่ 1 สถิติอาจารย์ผู้ขอรับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
และทุนน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Figure1: Scholars statistics of study, training and presentation in  
the international scientific conference
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2.	 การเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการ

	 2.1	 การเผยแพร่งานวิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

	 	 คณะฯ	ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยผ่านกลไกดังต่อไปนี้

	 	 2.1.1	 กองทุน	“โครงการตำารา-ศิริราช”	เพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ให้ผลิตต�าราและหนังสือทางวิชาการ ในปีนี้ 

มตี�าราและหนงัสอืทีผ่ลติด้วยทนุนีร้วม 3 เรือ่ง คอื (1) ต�าราการวเิคราะห์ก๊าซในเลอืด (ฉบบัปรบัปรงุ)  (2) อาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

ในโรงพยาบาล และ (3) เวชศาสตร์ทันยุค 2557 รวมจ�านวนพิมพ์ทั้งสิ้น 3,000 เล่ม นอกจากนี้ยังมีต�าราและหนังสือที่อยู่ในระหว่าง 

ด�าเนินการจัดท�าอีก 11 เรื่อง ผลงานของโครงการต�าราได้รับการเผยแพร่โดยจ�าหน่ายไปยังศูนย์หนังสือและร้านค้าต่างๆ ในปีงบประมาณ  

2557 มีรายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือประมาณ 1,449,069 บาท

	 	 2.1.2	 Siriraj	Books	Mobile	Application	 เป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่หนงัสอืและวารสาร ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-book and e-journal/magazine) เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคสังคมออนไลน์ 

	 	 2.1.3	 ระบบ	E-commerce	 เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดย 

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ http://ebook.si.mahidol.ac.th

	 	 2.1.4	 วารสารทางวิชาการ	2	เรื่อง	คือ	“สารศิริราช”	และ	“เวชบันทึกศิริราช”	เพื่อเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกคณะฯ มีการจัดพิมพ์สารศิริราชทุก 2 เดือน  

และเวชบันทึกศิริราชทุก 6 เดือน โดยมีจ�านวนตีพิมพ์ 1,000 เล่มต่อฉบับ ส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศและ 

ห้องสมดุของโรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากนีย้งัเผยแพร่วารสารทัง้ 2 เรือ่งนีผ่้านทางเวบ็ไซต์  

และ Siriraj Books Mobile Application ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดได้โดยไม่คิดมูลค่า ในปีงบประมาณ 2557  

คณะฯ จ่ายเงินในการผลิตและจัดส่งวารสารดังกล่าวประมาณ 688,417 บาท 

	 	 2.1.5	 รางวัลตำาราศิริราช-มหิดลกองทุน	 “เฉลิมพระเกียรติ”	 เป็นรางวัลท่ีให้แก่บุคลากรท่ีมีผลงานการแต่งต�าราหรือ 

หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเพื่อพิจารณา 7 เรื่อง ต�าราที่ได้รับรางวัลมี 4 เรื่อง ดังนี้ ประเภทดีเด่น เรื่อง  

“เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน” ประเภทดี เรื่อง “Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่น” ประเภทชมเชย เรื่อง “การตรวจ 

ร่างกายทางออร์โธปิดิกส์” และ เร่ือง “Ambulatory Medicine The Siphon of Health Care Service 2014 กลยุทธ์การบริบาล 

ผู้ป่วยนอก”

 นอกจากน้ีคณะฯ ยังได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและจริยธรรมในการเขียนต�าราและเอกสารทางวิชาการ 

ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวม 3 ครั้ง

	 2.2	 การประชุม	สัมมนา	และการฝึกอบรมทางวิชาการ

  คณะฯ สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ ได้จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปทั้งแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายโดยไม่แสวงหาก�าไร ในปีงบประมาณ 

2557 มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อบริการทางวิชาการจ�านวน 98 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 20,000 คน 
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นอกจากนี้คณะฯ ได้พัฒนาระบบ SMART Conference Website ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ สามารถจัดท�า 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การประชุมและมีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งเริ่มให้บริการเม่ือเดือนมีนาคม 2556 ปัจจุบัน 

มีผู้ใช้บริการ 20 หน่วยงาน โดยใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนออนไลน์ 39 โครงการ และใช้เพื่อประชาสัมพันธ์  

22 โครงการ ปัจจุบันมีสมาชิกในระบบรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน  

การประชุมวิชาการประจำาปี	

คณะได้เร่ิมจัดประชุมวิชาการประจ�าปีในรูปแบบของการประชุมระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ในชื่อ International  

Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) ซึ่งในปีถัดมาได้เติมค�าว่า Siriraj เข้าไป และใช้ชื่อย่อว่า SICMPH ในปีนี้  

SICMPH2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Healthcare for the AEC” ณ อาคาร 

ศรีสวรินทิรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 84 - 86

ปาฐกถาเกียรติยศ

คณะมีปาฐกถาเกียรติยศที่จัดเป็นประจ�าทุกปีจ�านวน 4 ปาฐกถา ส�าหรับในปีงบประมาณ 2557 มีปาฐกถาดังนี้

1.		ปาฐกถาสดุ	แสงวเิชยีร	ประจำาปี	2556 เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 ณ ห้องตรเีพชร อาคาร 100 ปี สมเดจ็พระศรนีครนิทร์  

ช้ัน 15 โดย ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงจินตนา ศิรินาวิน เรื่อง เรียนรู้...รู้ทัน...พันธุศาสตร์ “เวชพันธุศาสตร์กับปัญหาโรคพันธุกรรม 

ในประเทศไทย”



2.	 ปาฐกถาผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 ประจำาปี	2556	 (Special lecture by Prince Mahidol Award Laureates  

2014) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 

มหิดล ประจ�าปี 2557 สาขาการแพทย์ ได้แก่ Doctor Akira Endo บรรยายเรื่อง The Discovery of Statin และสาขาการสาธารณสุข  

ได้แก่ Doctor Donald A. Henderson บรรยายเรื่อง The Threat of a Virus

3.	 ปาฐกถาอุดม	โปษะกฤษณะ	และผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท	ประจำาปี	2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 

ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดย นายแพทย์นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต เรื่อง เส้นทางการสร้างสันติสุขภาวะในจังหวัด 

ชายแดนใต้ (Peace Process in Deep South Health)

4.	 ปาฐกถาวันมหิดล เมื่อวันที่  24 กันยายน 2557 ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  

เรื่อง โรงเรียนแพทย์ในศตวรรษที่ 21

Key	performance
Academic Affairs Division is a supporting division to strengthen academics and disseminate academic  

reputation of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

1.	 Enhancing	academic	strength	

	 1.1	 Instructor	Development	Funds

  The faculty supports the teaching staff’s development through scholarships supports for study and  
training, financial supports for giving research presentations or taking speaker roles at international scientific conferences.   
The scholars statistics are as shown in figure 1. (see graph page 216)

	 1.2	 Support	instructors	for	higher	academic	positions

  The Faculty organizes activities for promoting instructors to understand the process of achieving  
higher academic positions, by organizing discussion forum on “Let’s Upgrade Your Academic Position”, held 3 times  
in total.  In addition, a workshop entitled “Academic-Appointment-Assisting-Team Creation (AAA-Team Creation)” was  
held to improve competency of supporting staffs in facilitating faculty members’ submissions and preparing documents  
of academic position request. 

  In this year, there are 59 instructors requesting for academic outcome assessment; 32 persons for  
Assistant Professor positions; 23 persons for Associate Professor positions; 1 person for Clinical Professor position; 3 persons  
for Professor positions; and 2 persons for Professor positions. Statistics of scholar teachers are shown in the Figure 2.

(see graph page 216)

2.	 Dissemination	of	academic	reputation	

	 2.1	 Dissemination	of	academic	work	through	publication

  The Faculty promotes dissemination of academic work through publication by the following mechanics: 

  2.1.1 “Siriraj Textbook Project” Fund is a fund to support the faculty staff to produce text and academic  
books. In this year, 3 books have been produced (1) Blood Gas Analysis Textbook (Revised Edition), (2) Occupational  

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

แถลงข่าว “ศิริราชผ่าตัดใส่หัวใจเทียม ส�าเร็จรายแรกของไทย” ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�านวยการ ชั้น 2
Press conference on “Siriraj artificial heart operation, the first success in Thailand“ at the faculty conference  

room, 2nd floor of Administration building

January 2014
มกราคม 2557

24
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Medicine and Hospital Safety, and (3) Medicine Update 2014, in the total of 3,000 prints.  In addition, there are  
11 textbooks and books under preparation.  The outcome of the Siriraj Textbook Project has received 1,449,069 million  
baht from distributing the books through book centers and stores, in the fiscal year 2014.

  2.1.2 Siriraj Books Mobile Application is a new channel for distributing books and journals in electronic  
forms, i.e. e-book and e-journal/magazine, to accommodate consumer needs in the online society.

  2.1.3 E-Commerce System offer an additional sale channel for printed books.  Orders can be placed at  
http://ebook.si.mahidol.ac.th 

  2.1.4 “Siriraj Medical Journal” and “Siriraj Medical Record Journal” disseminate, both internally and  
externally, academic performance of staffs.  The former journal is published every two months, while every 6 months for  
the latter, in the amount of 1,000 copies each, distributed to the nation-wide members, as well as libraries of public and  
private hospitals.  In addition, both journals are available through the website and the Siriraj Books Mobile App for free  
download.  The faculty has spent money for production and distribution of the journals approximately 688,417 baht in  
the fiscal year 2014.

  2.1.5 Siriraj - Mahidol Textbook Award under Chalermphrakiat Fund is the award bestowed upon staffs  
who produce high quality text or academic books. There are 4 textbooks awarded including “Bone and Soft-Tissue  
Tumors” for the outstanding award, “Systemic Lupus Erythematosus in children and teenagers” for the good quality award,  
and other 2 books “Orthopedic Physical Examination” and “Ambulatory Medicine The Siphon of Health Care Service  
2014” received the complimentary award, all of which out of 7 submitted books.

   In addition, the Faculty have organized 3 workshops on technical knowledge, and ethics in  
textbook and academic paper authoring for academic and supporting staffs.

	 2.2	 Conference,	seminar	and	academic	training 

  The Faculty encourages all departments and divisions to organize conferences, training courses,  
academic seminars for disseminating knowledge to healthcare professionals and the general public, both free of charge  
and nominal fees applied.  In the fiscal year 2014, 98 activities with 20,000 participants have been achieved. 

  In addition, the Faculty has developed the SMART Conference Website System allowing departments  
and divisions to setup websites for announcement purposes and online registration of the academic events.  The system  
has operated since March 2014, serving 20 departments and divisions for both announcement and online registration  
purposes (39 projects) and only announcement purpose (22 projects), having 5,000 members in total.

The	Annual	Academic	Conference

The Faculty has conducted the Annual Academic Conference as an international conference since 2012 under  
the title of “the International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH)”, adding “Siriraj” in the following year,  
so-called “SICMPH”.  The SICMPH 2014 was organized on 21st - 25th July 2014 under the theme of “Healthcaer for  
the AEC” at the Srisavarindira Building.

Honorary	Keynote	Address

The Faculty organizes annual honorary keynote addresses as follows:

1.	 Sud	Sangvichien	Keynote	Address	2014 by Professor Emeritus Chintana Sirinavin, MD entitled  “Learn...  
Penetrate ... Genetics: Medical Genetics and Genetic Diseases in Thailand” on 26th November 2014

2.	 Keynote	Lectures	by	Prince	Mahidol	Award	Laureates	2014 by Doctor Akira Endo (medicine) entitled  
“The Discovery of Statin” and Doctor Donald A. Henderson (public health) entitled “The Threat of a Virus”, on 27 January  
2015 

3.	 Udom	Poshakrishana	Keynote	Address	(Awardee	of	Siriraj	Outstanding	Rural	Physician)	2014 by Nirund  
Wichasetsmith, MD entitled “Peace Process in Deep South Health” on 23 July 2014

4.	 Prince	Mahidol	Day	Keynote	Address by Professor Vicharn Panich, MD entitled “21st Century Medical  
Schools” on 24 September 2014
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