
   

   

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานใน
การก�ากับรองคณบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร มุ่งเสริมสร้างความ
เข้าใจอนัด ีทีจ่ะน�าไปสคูวามศรัทธา เช่ือถือ ความร่วมมือ และ
เผยแพร่เกียรติคุณของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โดยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ทันการณ์และถูกต้อง แก่กลุ่มเป้าหมายท้ังภายในและภาย
นอกคณะฯ ตลอดจนการด�าเนินการงานด้านสิทธิประโยชน์
ผู้อุปการะ ผู้บริจาค ผู้ท�าคุณประโยชน์ของคณะฯ รวมทั้ง
การจดักจิกรรมพิเศษ และการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
น�ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร มีการปฏิบัติอย่างต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอ ร่วมกันท�างานเป็นทีมและเอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน

Public Relations and Special Affairs Division, under

the administration of Deputy Dean of Corporate

Communications, is responsible for promoting good 

understanding which will bring faith, trust, cooperation and 

reputation to Faculty of Medicine Siriraj Hospital, as well as 

being the center to distribute fast, convenient, timely and 

accurate information through media to the targets both in and 

outside the faculty. The division also implements the benefit 

to the donors and faculty benefactors, including organizing 

special events and sharing knowledge and experience on 

public relations to public and private organizations, as well 

as strategic application for appropriate use in compliance 

with the executive’s policy for continuing and consistent 

practice with teamwork to support each other.

1. จ�านวนหน้าในเว็บไซต์ 
    Number of pages on website

2555
2012

2554
2011

ป‚งบปรÐมาณ/ Fiscal year

2556
2013

ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ
Key performance

226,000

1,630

1,212,454

50,982

259,080

1,920

1,437,186

56,566

219,072

928

1,438,984

43,072

1.1  หน้าภาษาไทย 
     Thai page

1.2  หน้าภาษาอังกÄษ 
     English page

 1.3  จ�านวนครั้งที่มีคนเข้าชมเว็บไซต์   
         Number of website viewers     

 1.4  จ�านวนครั้งที่มีคนเข้าชม 
         Siriraj Online
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งานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
Public Relations and 
Special Affairs 
Division



   

หมายเหตุ: มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ซ่ึงกิจกรรมส่วนหนึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

1. เว็บไซต์ของคณะฯ (http://www.si.mahidol.ac.th) 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม จากการพิจารณา

ตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2556

3. ได้ครองแชมปŠอันดับที่ 1 ของประเทศไทย  อันดับที่ 2 ของทวีป
เอเชีย และอันดับที่ 11 ของโลก  จากการจัดอันดับเว็บไซต์โรงพยาบาลชั้นน�า
ทั่วโลก โดยเว็บไซต์ Webometrics (http://www.webometrics.info) 
ในรอบปี 2556  ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 

Remark: The organization structure has been reshuffled 
and some activities go under responsibility of Deputy Dean of 
Social Responsibility

1. Faculty website (http://www.si.mahidol.ac.th)

2. Won the first prize award for popular website from 

Mahidol University website 2012 on 27th February 2013

3. Won the 1st rank in Thailand, 2nd rank in Asia, and 

11th rank in the world from Webometrics website ranking in 

2013 for the second time in July  (http://www.webometrics.

info)

2. การให้บริการวิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 Academic service through printing media 

3. การให้บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุ/ โทรทัศน์
 Academic service through radio/ television media

4. จ�านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
 Number of Art and Cultural projects

2555
2012

2554
2011

ป‚งบปรÐมาณ / Fiscal year

2556
2013

ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ
Key performance

1,133

3,732

11*

481

3,606

20

347

2,719

20

ผลงานดีเดน Outstanding performance

ศ. นพ.ประมุข มุทิรางกูร หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบรางวัล “TVA Lifetime 
Achievement Award” จาก ศ.นพ. กําพล เลาหเพ็ญแสง นายกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ณ 
ห้องประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชั้น 2
Prof. Pramook Mutiranggura from Vascular Surgery Division, Department of Surgery was awarded 
the TVA Lifetime Achievement Award by Prof. Kamphol Laohapensang, President of Thai Vascular 
Association at the faculty conference room, 2nd floor of Administration building.

5
กุมภาพันธ์ 2556
February 2013
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โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ด้วยจอ LED จ�านวน 3 จอ และ LCD จ�านวน 13 จอ

Media development project in the faculty with 3 LED 
screens and 13 LCD screens 

การจัดงานแถลงข่าวด้านวิชาการในรอบปี 2556 จ�านวน 13 เรื่อง
Academic press conference in 2013 totaling 13 topics

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม จากการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2555
Won the first prize award for popular website from Mahidol University website 2012
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การจัดกิจกรรมวันมหิดล ประจ�าปี 2556 Activities on Mahidol Day 2013

การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราชสุขสันต์ ปันสุข” ช่วยผู้ป่วย
มะเร็งยากไร้ศิริราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม
ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช  

Charity concert “Siriraj shares happiness” to 

assist the needy cancer patients in Siriraj Hospital, 

on July 20th, 2013, at Rajapanadda Sirindhorn 

conference room, G Floor of Srisavarindira building

พิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ ชั้นปที่ 6 รุ่น 118 ณ ห้องบรรยาย อวยเกตุสิงห์ 
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
The last orientation was given to the 6th year medical students Class 118 at Ouay 
Ketusingh lecture room, 3rd floor of Srisavarindira building.

13
กุมภาพันธ์ 2556
February 2013
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