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	 งานวชิาการเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้าน
วิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

 1.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ

  1.1	 ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์

	 	 	 คณะฯ	 สนับสนุนให ้
อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง	 โดย
การให้ทุนไปศึกษา	ฝึกอบรม	ดูงาน	และ
ให้ทุนไปน�าเสนอผลงานวิจัยหรือเป็น
วิทยากรในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ	สถิติของอาจารย์ที่ได้รับทุน
แสดงในรูปที่	1	

Performance

 Academic	Affairs	Division	is	a	support	division	
on	academic	strength	and	academic	high	reputa-
tion	of	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital

 1.	 Enhancing	Academic	Strength

  1.1	 Instructor	Development	Funds

   The	Faculty	supports	teacher’s	devel-
opment	through	scholars	for	study/training/study	
visit	as	well	as	funds	for	research	presentation	or	
lecturing	in	international	academic	conferences.	

	 	 	 Figure	1;	Statistic	of	scholar	teachers
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รูปที่	1	สถิติอ�จ�รย์ผู้ขอรับทุนศึกษ�	ฝึกอบรม	ดูง�น	และทุนนำ�เสนอผลง�นในก�รประชุมวิช�ก�ร 
ระดับน�น�ช�ติ

Figure	1	:	Scholarship	requests	by	Instructor	for	training	programs,	academic	expeditions	 
and research proposals for international conferences
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  1.2	 การสนับสนุนให้อาจารย์มีต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

	 	 	 ในปีงบประมาณ	 2555	 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ต่อการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าสู่ต�าแหน่ง
ทางวิชาการ	1	ครั้ง	เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในกระบวนการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ	และการจัด
สัมมนาเรื่องการแต่งต�าราและการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	1	ครั้ง	เพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมทางวิชาการ

	 	 	 มีอาจารย์ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ	65	ราย	 โดยเป็นผู้ขอต�าแหน่ง	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	32	ราย	รองศาสตราจารย์	21	ราย	ศาสตราจารย์คลินิก	2	ราย	ศาสตราจารย์	8	ราย	
และศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง	2	ราย	ในขณะที่มีผู ้ขอรับการประเมินคุณภาพการสอน	90	ราย

	 	 	 สถิติการด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าแสดงในรูปที่	2	แม้ว่าในแต่ละปี 
จะมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ	 และเพื่อรองรับการขยายงานของ
คณะฯ	สัดส่วนของอาจารย์ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาในระดับต่างๆ	ก็ยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

  1.2	 Support	for	Instruc-
tor’s	Advancement

   In	fiscal	year	2012,	a	
workshop	of	Getting	to	Academic	
Position	 was	 organized	 as	 an	
activity	 to	 enhance	 instructor’s	
competence	to	meet	determina-
tion	of	higher	academic	position,	
provided	with	instructor’s	under-
standing	in	the	process	of	getting	
to	academic	positions.	A	seminar	
on	textbook	writing	and	academic	
performance	 presentation	 was	
also	held	to	provide	knowledge	
for	instructors	in	production	and	
dissemination	 academic	 perfor-
mances	with	academic	ethic	and	
quality

	 	 	 65	instructors	submit-
ted	 for	 academic	 performance	
evaluation;	32	persons	for	assistant	
professor	 position,	 21	 persons	
for	associate	professor	position,	
2	 persons	 for	 clinical	 professor	
position,	8	persons	for	professor	
and	2	persons	for	professor	with	
higher	salary,	while	90	instructors	
submitted	for	teaching	quality

	 	 	 Figure	2:	Statistic	of	
academic	 positions	 for	 fulltime	
instructors.	 Despite	 the	 annual	
recruitment	 for	 new	 instructors	
has	been	conducted	to	replace	
the	retired	instructors	and	respond	

รูปที่	2	สถิติก�รดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของอ�จ�รย์ประจำ�
Figure	2	:	Statistic	of	academic	positions	for	fulltime	instructors
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 2.	 การเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการ

  2.1	 การเผยแพร่งานวิชาการผ่านต�ารา	หนังสือ	และวารสาร

   โครงการต�ารา-ศิริราช	 เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะให้ผลิตต�าราและ
หนังสือทางวิชาการ	 ในปีงบประมาณ	 2555	 มีบุคลากรที่ผลิตผลงานด้วยทุนของโครงการต�าราทั้งสิ้น	
7	เรื่อง	โดยเป็นเรื่องใหม่	4	เรื่อง	คือ	(1)	เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด	(2)	โรคหืด:	 

29 กุมภาพันธ์ 2555

	 พิธีมอบรางวัลปาฐกถาสุด	แสงวิเชียร	ประจ�าปี	2554	แก่	ศ.เกียรติคุณ	นพ.ประเสริฐ	ทองเจริญ	และการ
แสดงปาฐกถาเกียรติยศ	ณ	ห้องประชุมตรีเพ็ชร	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ชั้น	15	
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อิมมูโนวิทยาและโมเลกุล	(3)	การบริหาร
งานในหน่วยส่องกล้องระบบทางเดิน
อาหาร	 และ	 (4)	 หนังสือเวชศาสตร์
ทันยุค	 2555	 และเป็นเรื่องที่จัดพิมพ์
ซ�้าจ�านวน	 3	 เรื่อง	 คือ	 (1)	 ECG	 ทาง
คลินิก	 (2)	 เวชศาสตร์ฟื้นฟูส�าหรับเวช
ปฏิบัติทั่วไป	และ	(3)	หนังสือ	14	เคล็ด
ลับท�าให้อายุยืน	คิดเป็นจ�านวนพิมพ์ทั้ง
สิ้น	 9,500	 เล่ม	 และซีดี	 4,000	 แผ่น	
นอกจากนี้ยังมีต�าราที่อยู ่ ในระหว่าง
ด�าเนินการจัดท�าอีก	6	เรื่อง

	 	 	 ผลงานของโครงการต�ารา
ได้รับการเผยแพร่โดยจ�าหน่ายไปยังศูนย์
หนงัสอืและร้านค้าต่างๆ	ในปีงบประมาณ	
2555	มีรายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือ
ประมาณ	2.6	ล้านบาท

   รางวัลต� าราศิ ริ ราช-
มหิดล	กองทุน	“เฉลิมพระเกียรติ”	เป็น
รางวัลที่ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานการ
แต่งต�าราหรือหนังสือทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูง	 ในปีงบประมาณ	 2555	 มี 
ผู้ส่งผลงานเพื่อพิจารณา	5	เรื่อง	มีต�ารา
ที่ได้รับรางวัลประเภท	“ดีเด่น”	จ�านวน	
1	เรื่อง	คือ	“เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ
หัวใจและหลอดเลือด	(Cardiovascular	
Computed	 Tomography)”	 รางวัล
ประเภท	“ดี”	จ�านวน	1	เรื่อง	คือ	“โรค
ภมูแิพ้และโรคภมูคิุม้กนับกพร่องปฐมภมูิ
ในเด็ก	(Pediatric	Allergy	&	Primary	
immunodeficiency	Diseases)”	และ
รางวัลประเภท	 “ชมเชย”	 จ�านวน	 2	
เรื่อง	 คือ	 “ต�าราออร์โธปิดิกส์	 เล่ม	 2	
(Textbook	of	Orthopaedics	2)	และ	
“ภาวะฉกุเฉนิระบบหวัใจและหลอดเลอืด	
(Cardiac	Emergencies)”

to	the	Faculty’s	operation	expansion,	portion	of	instructors	in	various	academic	posi-
tions	haven’t	been	decreased	significantly

 2. Dissemination of Academic Reputation

  2.1	 Dissemination	through	textbooks	books	and	journal

   Siriraj	Textbook	project	is	a	fund	to	support	the	Faculty’s	staff	in	academic	
textbooks	and	books	production	for	fiscal	year	2012,	in	which	7	books	were	produced	
under	such	funds	while	the	4	new	books	are	 (1)	Cardiovascular	Computed	Tomog-
raphy	(2)	Asthma:	Immunology	and	Molecules	(3)	Management	of	GI	Endoscopy	unit	
(4)	Medicine	Update	2012	and	3	repeated	printings;	(1)	Clinical	ECG	(2)	Rehabilitation	
Medicine	in	General	Medical	practice	(3)	14	Secrets	of	A	Long	Life,	by	which	printed	
totally	9,500	books	,	4,000	CDs	and	6	books	ongoing

	 	 	 Performance	 of	 2012	 textbook	 project	 gained	 2.6	 million	 bahts	 from	
distributing	the	books	through	book	centers	and	shops

	 	 	 Siriraj	 Textbook	Awards	 under	 Chalermprakiat	 fund	 are	 the	 awards	 for	
personnel	with	writing	performance	on	 textbook	or	high-quality	academic	book.	 In	
fiscal	year	2012,	5	books	were	submitted	with	1	“Outstanding”	award	for	the	book	
of	Cardiovascular	Computed	Tomography,	1	“Good”	award	for	the	book	of	Pediatric	
Allergy	&	Primary	immunodeficiency	Diseases	and	2	“Honorable	Mention”	awards	for	
Textbook	of	Orthopedics	2	and	the	book	of	Cardiac	Emergencies	

   Siriraj	Medical	Textbook	Award

   The	journals	of	“Siriraj	News	and	“Siriraj	Medicine	Record”	are	the	journal	
offering	channels	for	dissemination	of	academic	performances	from	internal	and	external	
personnel	at	all	levels.	The	former	journal	is	published	at	every	even	month,	while	
the	latter	is	every	6	months	for	1,000	copies	each,	thence	distributed	to	countrywide	

29 February 2012

	 Sud	 Saengvichien	award	presentation	 2011	was	conferred	 to	 Professor	 Emeritus	 Prasert	
Thongcharoen	and	the	honorary	lecture	was	delivered	at	Tripetch	conference	room,	15th	floor	of	
the	Hall	of	100th	year	SomdejPhrasrinagarindra	building.

208 รายงานประจำาปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 209



จดหมายเหตุรายวันศิริราช

    วารสาร	“สารศิริราช”	และ	“เวชบันทึกศิริราช”	เป็นวารสารที่เป็นช่องทางการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	 มีการจัดพิมพ์สารศิริราชทุก	
2	 เดือน	และเวชบันทึกศิริราชทุก	 6	 เดือน	 โดยมีจ�านวนตีพิมพ์	 1,000	 เล่มต่อฉบับ	ส่งให้กับสมาชิก 
ทั่วประเทศและห้องสมุดของโรงพยาบาลต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 นอกจากนี้ยังเผยแพร่วารสาร 
ทั้ง	2	เรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์	ให้ผู ้สนใจ	download	ได้โดยไม่คิดมูลค่า	ในปีงบประมาณ	2555	คณะฯ	
จ่ายเงินในการผลิตและจัดส่งวารสารดังกล่าวประมาณ	2.5	ล้านบาท

  2.2	 การประชุม	สัมมนา	และการฝึกอบรมทางวิชาการ

	 	 	 ในปีงบประมาณ	2555	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ได้จัดประชุม	อบรม	สัมมนา
ทางวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปทั้งแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่า
ใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม	 รวม	 522	 ครั้ง	 (รูปที่	 3)	 มีผู ้เข้าร่วมประชุมฯ	 กว่า	
30,000	คน	(รูปที่	4)

members	 including	 private	 and	
government	 hospitals’	 libraries.	
Additionally,	 both	 journals	 are	
also	 distributed	 via	 website	 for	
free	download.	In	fiscal	year	2012,	
approximately	2.5	million	bahts	
of	the	Faculty’s	budget	was	spent	
for	production	and	distribution	of	
such	journals.

  2.2	 Meeting/Seminar	
and	Academic	Training

   In	 fiscal	 year	 2012,	
the	 Faculty	 had	 organized	 522	
academic	meetings	and	seminars	
to	provide	knowledge	for	medical	
personnel	 and	 general	 people	
with	 no	 charge	 or	 reasonable	
charge	(Figure	3)	with	over	30,000	
participants	(Figure	4)จำ�
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รูปที่	3	จำ�นวนครั้งในก�รจัดประชุม	สัมมน�	และก�รฝึกอบรม	ท�งวิช�ก�ร
Figure	3	:	Conferences,	Seminars	and	Training	Programs
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ปีงบประม�ณ/Fiscal	year

	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	พร้อมด้วยผู ้บริหาร	รับมอบเงินรายได้ในการออกสลากบ�ารุงการ
กุศลงวดพิเศษ	จ�านวน	400,000,000	บาท	จากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	เพื่อสมทบทุน	“สถาบันการแพทย์
สยามินทราธิราช”	ณ	ห้องประชุมคณะฯ	ตึกอ�านวยการ	ชั้น	229 กุมภาพันธ์ 2555
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รูปที่	4	จำ�นวนคนในก�รจัดประชุม	สัมมน�	และก�รฝึกอบรม	ท�งวิช�ก�รปี	2553	ประชุมศิริร�ช	-	จุฬ�ฯ	ปี	2554	ประชุมร�ม�ฯ	-	จุฬ�ฯ	-	ศิริร�ช
Figure	4	:	Attendees	to	the	Conferences,	Seminars	and	Training	Programs	(Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	-	 
Chulalongkorn	University	2010)	(Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	-	Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital	-	 

Chulalongkorn	University	2011)

	 	 	 This	 year,	 96	 international	meeting	 were	 organized	with	 1,447	 foreign	
participants.	2	grand	academic	conferences	with	1,000	participants	were	Prince	Mahi-
dol	Award	Conference	2012	in	January	and	International	Conference	in	Medicine	and	
Public	Health	(ICMPH2012)	in	September
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	 	 	 ในปีนี้มีการจัดประชุมฯ	
ในระดับนานาชาติ	 96	 ครั้ง	 มีผู ้ประ
ชุมฯ	 เป็นชาวต่างชาติรวม	 1,447	 คน	
ส�าหรับการประชุมวิชาการขนาดใหญ่ที่
มีผู ้เข้าร่วมประชุมมากกว่า	1,000	ราย	
มี	2	การประชุม	คือ	Prince	Mahidol	
Award	Conference	2012	จัดขึ้นใน
เดือนมกราคม	 และ	 International	
Conference	in	Medicine	and	Public	
Health	(ICMPH2012)	จัดขึ้นในเดือน
กันยายน

ปีงบประม�ณ/Fiscal	year

	 Dean	of	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	and	the	executive	committee	received	the	dona-
tion	of	400,000,000	baht	from	selling	special	charity	lottery	of	the	Government	Lottery	Office	in	
order	to	establish	“Sayamindradhiraj	Medical	Institute”	at	the	faculty	conference	room,	2nd	floor	of	
Administration	building.

29 February 2012
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