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สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้บริการ สวัสดิการ
ระบบให้ค�ำปรึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมศักยภาพ และ
การเรียนรู้พร้อมให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มี
ความภาคภูมิใจในสถาบัน ตลอดจนเห็นคุณค่าของการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

The Student Affairs Division
is responsible for supporting production of medical graduates by
providing welfare and consultation
system, creating activities for promotion on student’s potential with
• จ�ำนวนบุคลากร 31 คน
learning emphasizing on morality,
• ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ คือ ความพึงพอใจของนักศึกษา ethic, discipline, pride in oneself
ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก าร, จ� ำ นวนกิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาจั ด ในระดั บ and institute, including value of
ประเทศ และ นานาชาติ, จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไป arts and cultural preservation
ตามความต้องการของผู้จัด
• 31 personnel
• Key indicators are students’
satisfaction, amount of activities
nationally and internationally
organized, and amount of activities’ participants as expected by
the organizers.

Key Performance
1. Siriraj the Music Lovers’
Concert was initiated by Siriraj
Doctor of Medicine’s Student Association Office operating 4 music
clubs for singing and instrumental

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

playing. With Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol as the Royal
Guest Artist, the activity has been promoting students’ free time spending on art and
1. Siriraj the Music Lovers’
cultural benefits, offering additional happiness to people while learning atmosphere
Concert จัดโดยการริเริ่มและด�ำเนิน
of working cooperation.
การของสโมสรนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ศิ ริ ร าช
2. SIMIC (Siriraj International Microbiology and Immunology Competition) is an
4 ชมรมดนตรี บรรเลงและขับร้อง มี
academic
conference for an international quiz on medical microbiology, parasitology
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ and immunology. Initiated and operated by Medicine students with consultation and
เป็นองค์ศิลปินรับเชิญ กิจกรรมส่งเสริม participation from the instructors when requested/invited, the project emphasized on
ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ importance of infectious diseases, by which created the modern doctor of medicines
ในทางศิลปวัฒนธรรม มอบความสุขสู่ for building up international academic network.
ประชาชนในสั ง คม เรี ย นรู ้ ก ารท�ำ งาน
Other national/international outstanding activities are, for example, Camp of Pathร่วมกัน
way to Siriraj Doctor of Medicine Camp, participation with the Foreign Relation Affair
2. โครงการ SIMIC (Siriraj to offer international experiences on activities in The First SEAM 2012, the seminar of
International Microbiology and ASEAN leading medicine students, AMSA-Thailand (Asian Medical Students’ Association)
Immunology Competition) การ and IFMSA-Thailand (International Federation of Medical Students’ Associations).
ประชุมวิชาการแข่งขันตอบปัญหาทาง
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ จัดโดย
การริ เ ริ่ ม และด�ำ เนิ น การของนั ก ศึ ก ษา
แพทย์ มี อ าจารย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ
เข้าร่วมในส่วนที่นักศึกษาเชิญ เพื่อเน้น
กระตุ ้ น ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของโรคติ ด
เชื้อ เพื่อให้เป็นแพทย์ที่ทันสมัย สร้าง
เครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
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Outstanding Performance/
Activity
Project on development of Siriraj medicine student’s potentiality
on public presentation, in order
to promote presentation skills
and decent self-confidence, as
well as Thai traditional etiquette

กิจกรรมอื่นๆ ที่โดดเด่นในระดับชาติ/ นานาชาติ เช่น ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช กิจกรรมชมรม
วิเทศสัมพันธ์เข้าร่วม อาทิ The First SEAM 2012 สัมมนาผู้น�ำนักศึกษาแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้, AMSA-Thailand (Asian Medical Students’ Association) และ IFMSAThailand (International Federation of Medical Students’ Associations) นักศึกษาแพทย์
ไทยได้รับประสบการณ์ท�ำกิจกรรมในต่างประเทศ

ผลงานดีเด่น/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการน�ำเสนอบนเวทีสาธารณะ
จัดโดยงานกิจการนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการน�ำเสนองาน ความกล้าแสดงออกในทาง
ที่เหมาะสมและมารยาทไทย

