งานกิจการ

นักศึกษา

Student Affairs
Division

ข้อมูลที่หนวยงานรับผิดชอบ

Responsibility

สนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต แพทย์ โดยให้ บ ริ ก าร
สวัสดิการ ระบบให้ค�าปรึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมเสริม
ศักยภาพ และการเรียนรู้พร้อมให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินยั มีความภาคภูมใิ จในสถาบัน ตลอดจนเห็นคุณค่า
ของการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
• จ�านวนบุคลากร 31 คน

Support production of medical graduates by providing
welfare and consultation system, creating activities for
promotion on student’s potential through learning
emphasizing on morality, ethic, discipline, pride in oneself
and institute, including realization on value of art and
culture preservation
• 31 personnel

ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ

Key Indicators

รÐดับความพÖงพอãจ·ี่นักศÖกษามีต‹อการãË้บริการของงานกิจการนักศÖกษาãนÀาพรวม
Overall of students’ satisfaction towards Division’s service operation
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Academic Year
ระดับความพึงพอใจโดยรวม (จากคะแนนเค็ม 5 คะแนน)
Overall satisfaction (from total 5 scores)
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2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

3.98

4.02

4.25

4.28

4.12

จíานวนกิจกรรม·ัéงËมดตามการแยกปรÐเÀ·กิจกรรม
Total activities by activity types
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Academic Year

ปรÐเÀ·กิจกรรม
Activity Types

No.

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

1

ส่งเสริมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture Promotion and Maintenance

6

30

28

31

2

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
Ethics and Moral Promotion

3

22

3

1

3

สร้างเสริมสุขภาพ
Health Enhancement

5

37

32

32

4

ส่งเสริมการบ�าเพ็ญประโยชน์
Voluntary Service Promotion

3

10

10

21

5

ส่งเสริมการบริการวิชาการ
Academic Service Promotion

7

26

26

27

6

สิ่งแวดล้อม
Environmental Service Promotion

-

2

2

3

ผลการดำเนินงาน

Key Performance

1. Siriraj the Music Lovers’ Concert จัดโดยการริเริ่มและ
ด�าเนินการของสโมสรนักศึกษาแพทย์ศริ ริ าช 4 ชมรมดนตรี บรรเลงและ
ขับร้อง มี ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุÌาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ศิลปินรับเชิญ กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางศิลปวัฒนธรรม มอบความสุขสูป่ ระชาชน
ในสังคม เรียนรู้การท�างานร่วมกัน

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 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 cultural
benefits, offering additional happiness to people
while experiencing atmosphere of collaboration at
the same time.

2

มกราคม 2556
January 2013

แถลงข่าว “สําเร็จเปนแห่งแรกในเอเชีย ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องทารกในครรภ์ รักษาภาวะกระเพาะปสสาวะ
อุดกั้น” ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2
Press conference on “The first success in Asia: Fetal cystoscopy abalation of posterior
urethral value” at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building
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2. โครงการ SIMIC (Siriraj International
Microbiology and Immunology Competition)
การประชุ ม วิ ช าการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา
ปรสิตวิทยา ระดับนานาชาติ จัดโดยการริเริ่มและด�าเนิน
การของนักศึกษาแพทย์ มีอาจารย์ให้ค�าปรึกษาและเข้าร่วม
ในส่วนที่นักศึกษาเชิญ เพื่อเน้นกระตุ้นให้เห็นความส�าคัญ
ของโรคติดเชื้อ เพื่อให้เป็นแพทย์ที่ทันสมัย สร้างเครือข่าย
ทางวิชาการระดับนานาชาติ มีนักศึกษาแพทย์ ทั้งหมด 23
สถาบัน จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
3. Siriraj International Medical
Microbiology, Parasitology and Immunology
Competition 2014 หรือ SIMPIC 2013 เป็นโครงการ
ที่จัดการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และ
วิทยาภูมิคุ้มกันโดยเน้นการน�าความรู้ประยุกต์ใช้ทางการ
แพทย์ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14-17 มีนาคม 2556
ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2. SIMIC (Siriraj International Microbiology and
Immunology Competition) is an academic conference for an
international quiz on microbiology, parasitology and
immnology. Initiated and operated by Medicine students
under consultation and participation of requested/ invited
instructor, the project emphasized on importance of
infectious diseases, by which created the modernized
doctor of medicines for building up international academic
network Of which the participants were medicine students
of 23 institutes from 7 countries,
3. Siriraj International Medical Microbiology,
Parasitology and Immunology Competition 2014 or SIMPIC
2013 is an international quiz on microbiology, parasitology
and immunology emphasized on adapting and applying
knowledge into medicine. It was held during Tuesday
14th-17th March, 2013 at Ouay Ketusingh Lecture Hall in
Srisavarindira Building, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University

กิจกรรมอืน่ ๆทีโ่ ดดเด่นในระดับชาติ/ นานาชาติ เช่นค่าย
เส้นทางสู่หมอศิริราช กิจกรรมชมรมวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วม
อาทิ IFMSA-Thailand (International Federation
of Medical Students’ Associations) เพื่อให้นักศึกษา
แพทย์ได้รับประสบการณ์ท�ากิจกรรมในต่างประเทศ

To grant medicine students some experience from
aboard activities, other national/ international outstanding
activities such as Camp of Pathway to Siriraj Doctor of
Medicine and the international relation activities such
as IFMSA-Thailand (International Federation of Medical
Students’ Associations) were participated.
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ผลงานดีเดน/ กิจกรรม

Outstanding Performance/ Activity

โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาลในการน�าเสนอบนเวทีสาธารณะ จัดโดยงานกิจการนักศึกษา ส่ง
เสริมให้นักศึกษาฝƒกทักษะการน�าเสนองาน ความกล้าแสดงออกในทางที่
เหมาะสมและมารยาทไทย ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ
1. SIRIRAJ the Music Lovers’ Concert
2. การแสดงละครในกิจกรรม Family Concert
3. การน�าเสนอทางด้านวิชาการในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
เช่น การน�าเสนอผลงานทางวิชาการของสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่ง
เอเชีย (AMSA) การเป็นผู้น�าในการด�าเนินรายการในกิจกรรม SIMIC
(SIRIRAJ International Microbiology and Immunology
Competition)
4. กิจกรรม The First SEAM 2012 สัมมนาผู้น�านักศึกษา
แพทย์ระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, AMSA-Thailand (Asian
Medical Students’ Association)

Project on development of Siriraj medicine
student’s public presentation potentiality held by
the Division was to promote presentation skills,
decent self-confident and Thai traditional etiquette,
in where included
1. SIRIRAJ the Music Lovers’ Concert
2. Family Concert’s Drama
3. Academic presentation on national/international stages e.g. presentation of Asian Medicine
Students Association (AMSA)’s academic performance,
master of ceremony for SIRIRAJ International
Microbiology and Immunology Competition (SIMIC)
4. The First SEAM 2012: Seminar of ASEAN
Leading Medicine Students held by AMSAThailand (Asian Medical Students’ Association)
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ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปนประธานเปดงานมหากุศลเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ และ
นางสายพิณ พหลโยธิน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University open the Tet
Mahachart, a sermon on the incarnation of Lord Buddha to commemorate and make merit to HM King
Bhumibol Adulyadej, HM Queen Sirikit, and HRH The Crown Prince Maha Vajiralongkorn at Rajapadthayalai
conference hall. In this regard, Prof. Emeritus Khunying Sudsakorn Tuchinda, Dr. Suleemas Sudhisumpattana
and Mrs. Saipin Paholyothin had joined the ceremony.
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