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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า
“โรงศิริราชพยาบาล” ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรียนศิริราชแพทยากร” และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกส�ำเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และใน พ.ศ. 2443
รัชกาลที่ 5 พระราชทานนามโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ว่า “ราชแพทยาลัย”
จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
จากนั้นได้จัดตั้ง “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ใน พ.ศ. 2485 ครั้นถึง พ.ศ. 2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจาก
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน
สากล

ปรัชญา : ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
ปณิธาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วัฒนธรรมองค์กร
S
I
R
I
R
A

Integrity................................................................................ ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
Responsibility................................................................. รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
Innovation.............................................................................................คิดสร้างสรรค์
Respect......................................................................................ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Altruism.....................................................................ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

J
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Seniority.................................................................................รักกันดุจพี่น้อง

Journey to Excellence....................................... มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
and Sustainability

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท�ำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย
ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน�ำมาซึง่ ศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทัง้ ชีน้ �ำสังคมไทย
ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
พันธกิจหลัก

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ในระดับสากล
สร้างเครือข่ายและผลงานวิจัยระดับโลกและเป็นศูนย์การฝึกอบรมระดับนานาชาติ
จัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณค่า ได้มาตรฐานระดับสากล และได้รับการยอมรับในเวทีสากล
มีการบริหารจัดการเป็นเลิศเพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
เป็นองค์กรที่บุคลากรมีประสิทธิภาพสูง มีความผูกพันสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นองค์กรแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างและแสดงความเป็นผู้น�ำเครือข่ายด้านสุขภาวะ โดยบูรณาการ
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ยุทธศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
กลยุทธ์
1. เพาะบ่มคุณลักษณะ S-K-I-L-L-S ในผู้เรียน
2. ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
เพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพได้ในระดับสากล เพาะบ่มคุณลักษณะ
S-K-I-L-L-S ได้แก่ จิตวิญญาณของการเป็นแพทย์ (Soul) ความรู้ของวิชาชีพแพทย์ (Knowledge) ทักษะการใช้ข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี
(Information) การเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Learning) ความเป็นผู้นำ� (Leader) และทักษะทางวิชาชีพ (Skills) ในผู้เรียน พัฒนา
ระบบการประเมิน จัดระบบการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นสากล
พัฒนาหลักสูตรแพทย์และแพทย์เฉพาะทางเทียบกับหลักสูตรระดับมาตรฐานสากล สร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) Dual Degree หรือ Joint Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
ส่งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สร้างความตระหนักในเรื่องความเป็นสากล พัฒนาความเป็นสากลภายใต้บริบท
ความเป็นไทย และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก โดยมีเป้าหมายที่ส� ำคัญ คือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผ่านการรับรอง WFME ใน พ.ศ. 2559 และเปิดหลักสูตร Dual Degree หรือ Joint Degree ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 100 ระดับโลก ใน พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เครือข่ายวิจัยและศูนย์การฝึกอบรมระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยนานาชาติและผลลัพธ์
2. บริหารจัดการเวลาตามพันธกิจ
3. เพิ่มหลักสูตรการอบรมและประชุมวิชาการนานาชาติ
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เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยและเป็นผู้น�ำการวิจัย สร้างระบบบริหารจัดการเวลาตามพันธกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานวิจัย มุ่งเป้างานวิจัยแบบสหสาขาวิชา งานวิจัยแบบแปลงานวิจัยพื้นฐานสู่งานวิจัยคลินิก และสร้างสรรค์นวัตกรรม น� ำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือสาธารณะ และผลักดันงานวิจัยด้านนโยบาย พัฒนาระบบการบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
และแปลงปัญญาเป็นทุน สร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยและผลิตผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันทาง
การแพทย์ระดับโลกไม่น้อยกว่า 10 โครงการ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติและเป็นศูนย์กลาง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่งานบริการวิชาการและเกียรติภูมิสู่นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. ให้การรักษาและการบริการที่มีคุณภาพและความน่าไว้วางใจสูงตามมาตรฐานสากล
2. จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีผลิตภาพสูง
3. บูรณาการและสร้างเครือข่ายของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคซับซ้อนอย่างครบวงจร
เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่มีความน่าไว้วางใจ
โดยเน้นความปลอดภัยและคุณภาพทีเ่ ป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล เป็นผูน้ ำ� ด้านการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน ระดับตติยภูมแิ ละระดับเหนือ
ตติยภูมิ จัดระบบบริการการรักษาพยาบาลให้มีผลิตภาพสูง จัดการบูรณาการการรักษาโรคซับซ้อนอย่างครบวงจรรวมถึงสร้างเครือข่าย
การรักษาพยาบาลของโรคซับซ้อนกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาล มุ่งพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
สร้างความเป็นพลวัตของความเป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมบริการ ชี้น�ำมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาคเอเชีย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. บริหารรายได้และงบประมาณเพื่อความยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยสารสนเทศ
3. สร้างเสริมภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร
4. บูรณาการการบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA
การบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน โดยรักษา
ความมั่นคงและสมดุลระหว่างรายจ่ายและรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การน�ำ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การจัดท�ำแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน
ด้านสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ การสร้างเสริมภาพลักษณ์และการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร การสร้าง Visibility ของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลในระดับสากล และการบูรณาการการจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล TQA เพื่อน�ำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยผ่าน
การรับรอง TQC ใน พ.ศ. 2558 และผ่านการรับรอง TQA ใน พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์
1. สร้างระบบทรัพยากรบุคคลและบรรยากาศที่เอื้อต่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพชีวิต
2. เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ก�ำหนดความส�ำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ของคณะฯ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
วิเคราะห์และก�ำหนดอัตราก�ำลังขององค์กรที่เหมาะสม สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการท�ำงาน เน้นการท�ำงานเพื่อส่วนรวม
สมดุลของงาน ปลูกฝังวัฒนธรรมศิริราช สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้เกิดความสุข และสร้างความผูกพันต่อองค์กร การพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากรและระบบการประเมินผล และธ�ำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความรู้ที่ต่อเนื่อง และนวัตกรรมด้านต่างๆ ในองค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 องค์กรที่เป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์
1. สร้างและแสดงความเป็นผู้นำ� เครือข่ายด้านสุขภาวะ
เพื่อสร้างและแสดงการเป็นผู้นำ� เครือข่ายด้านสุขภาวะและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกพันธกิจ ปลูกฝังความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการท�ำงาน ด�ำเนินโครงการที่เป็นแบบอย่างด้านนโยบายสาธารณะหรือชี้นำ� สังคม สร้างเครือข่าย เป็นแกนหลักระดม
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ และชุมชนโดยรอบ เผยแพร่วิทยาการด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ และการบริการ
สุขภาพสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศทางด้านสุขภาวะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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แผนที่กลยุทธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2557 - 2561
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Strategy Map Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital 2014 - 2018
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ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2561
Indicators of the Strategic Plan: Year 2014 - 2018
Strategic Initiatives

Strategic Initiative KPIs

Unit

2557
2014

SO I : การศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
Medical and Health Science Education’s Ability to Compete in International Level
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาแพทย์
ร้อยละ
70
1.1 เพาะบ่มคุณลักษณะ
Percent
ที่ได้รับการประเมิน
S-K-I-L-L-S ในผู้เรียน
Cultivate S-K-I-L-L-S
S-K-I-L-L-S ผ่านครบทุกด้าน
in Learners
Medical Students who
achieved S-K-I-L-L-S
1
1.1.2 อันดับการถูกเลือกของผู้สมัคร อันดับ
Rank
เข้าสอบศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine’s
Entrance Rank
1.2.1 ร้อยละของหัวข้อตามเกณฑ์
ร้อยละ
80
1.2 ยกระดับการศึกษา
Percent
WFME ที่โรงเรียนแพทย์
สู่มาตรฐานระดับสากล
Leverage Teaching
ผ่านการประเมิน
& Learning to
Percentage of medical
International Standards
school on the basis WFME
evaluated
1.2.2 จ�ำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตร >5
Number
ที่เป็น Dual Degree/Joint
of
Degree/Exchange กับ
programs
World‘s Top 100
Universities และหลักสูตร
แพทย์เฉพาะทางนานาชาติ
Number of Master Degree
Program; Dual Degree/
Joint Degree/Collaborative
program with World’s Top
100 Universities including
International Medical
Specialties Program
SO II : เครือข่ายวิจัยและศูนย์การฝึกอบรมระดับนานาชาติ
Global Research Network & International Training Center
2.1.1 จ�ำนวนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่าย 6
2.1 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัย
Global Research Network Network
นานาชาติและผลลัพธ์
Enhance Global
≥8.0
ครั้ง
2.1.2 การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์
Research Network
Number
Index
Citation
and Outcome
of
Citation
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Target
2558 2559 2560
2015 2016 2017

2561
2018

80

85

90

90

1

1

1

1

90

100

100

100

>7

>9

>11

>13

7

8

9

10

≥8.5

≥9.0

≥9.5 ≥10.0

Strategic Initiatives
2.2 บริหารจัดการเวลาตาม
พันธกิจ
Implement
Mission-based
Time Management

Strategic Initiative KPIs

Unit

Target
2557 2558 2559 2560 2561
2014 2015 2016 2017 2018
≥0.85 ≥0.90 ≥0.95 ≥1.00 ≥1.10

เรื่อง/
2.2.1 ผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน คน/ปี
Title/
วารสารระดับนานาชาติ
Lecturer/
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
Research and creative works Year
published in international
journals per lecturer
ร้อยละ
25
30
40
50
60
2.2.2 ร้อยละของภาควิชาที่ได้รับ
Percent
คะแนน TRF Index >4
Percentage of department
achieved TRF ≥ 4 points
≥200 ≥200 ≥250 ≥250 ≥300
คน
2.3.1 จ�ำนวนคนต่างชาติที่เข้ารับ
Participant
การฝึกอบรมระยะสั้น
Number of international
participants in short training
course

2.3 เพิ่มหลักสูตรการอบรม
และประชุมวิชาการ
นานาชาติ
Enhance International
Training Program and
Conference
SO III : ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล
High Value International Healthcare System
3.1.1 Global Harm Score
3.1 ให้การรักษาและ
การบริการที่มีคุณภาพ
และความน่าไว้วางใจ
3.1.2 Risk-Adjusted Mortality Rate
ตามมาตรฐานสากล
Provide High Quality &
Reliability Treatment
3.1.3 Consumer Hospital
and Care with
Assessment Index
International Standards
3.2.1 สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้
3.2 จัดระบบการให้บริการ
Cost ratio to income
ผู้ป่วยอย่างมีผลิตภาพสูง
Deliver High
Productivity Healthcare
System
3.3.1 จ�ำนวนเครือข่ายที่มี
3.3 บูรณาการและสร้าง
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
เครือข่ายของการรักษา
ที่ก�ำหนด
พยาบาลผู้ป่วยโรคซับซ้อน
Number of network with
อย่างครบวงจร
performance based on
Integrate Services and
Networks to Provide
specified criteria
Complete Care Circles
3.3.2 จ�ำนวนหน่วยบูรณาการ
for Complicated
การรักษาที่มีประสิทธิภาพ
Diseases
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
Number of Integrated
Service Units with
Performance based on
Specified Criteria

65

64

63

61

59

0.9

0.85

0.8

0.75

0.7

30

35

40

45

50

90

88

86

83

80

เครือข่าย
Network

1

2

4

6

8

หน่วย
Unit

1

2

6

8

10

คะแนน
Score
ร้อยละ
Percent
ร้อยละ
Percent
ร้อยละ
Percent
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Strategic Initiatives

Strategic Initiative KPIs

SO IV : องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
Management Excellence and Sustainability
4.1.1 อัตรารายได้สูง (ต�่ำ) กว่า
4.1 บริหารรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม
งบประมาณเพือ่ ความยัง่ ยืน
Optimize Revenue
Total Margin
and Budgeting for
4.1.2 อัตราการใช้งบประมาณ
Sustainability
Budget Effectiveness
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 4.2.1 ร้อยละของหัวข้อการผ่าน
ด้วยสารสนเทศ
การรับรอง ISO/IEC 27001
IT Enhances
(มาตรฐานการรักษาความ
Organization
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
Effectiveness
Percent of Subjects
becoming qualified
by ISO/IEC 27001
(2005 - Information
technology - Security
techniques - Information
security Management
systems - Requirements)
4.3 สร้างเสริมภาพลักษณ์
4.3.1 สัดส่วนรายได้จากการบริจาค
Revenue from donation
และการสื่อสารองค์กร
Enhance Corporate
4.3.2 การรับรู้และความพึงพอใจของ
Image and
การสื่อสารภายในองค์กร
Communications
Perception and satisfaction
of communication within
the organization
4.4.1 ได้รับรางวัล TQC ปี 2558
4.4 บูรณาการการบริหาร
จัดการองค์กรด้วย
และ TQA ปี 2561
Achieve TQC 2015 and
เกณฑ์ TQA
Integrate Organization
TQA 2018
Management by TQA
Criteria
SO V : องค์กรที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง
High Engagement and High Performance Organization
5.1.1 อัตราการลาออกของบุคลากร
5.1 สร้างระบบทรัพยากร
บุคคลและบรรยากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
Turnover rate of personnel
ที่เอื้อต่อการท�ำงานที่
with
high performance
มีประสิทธิภาพสูงและ
คุณภาพชีวิต
Generate Human
Resource Systems and
Working Environment
for High Performance
and Quality of Life
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Unit

2557
2014

Target
2558 2559 2560
2015 2016 2017

ร้อยละ
Percent

≥7.7

≥7.7

≥7.7

≥7.7

≥7.7

ร้อยละ
Percent
ร้อยละ
Percent

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

70

100
(ผ่าน)

-

-

-

ร้อยละ
Percent
ร้อยละ
Percent

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

≥80

≥85

≥90

≥90

≥90

2561
2018

คะแนน
Score

≥350 ≥390 ≥480 ≥570 ≥660
(TQC)
(TQA)

ร้อยละ
Percent

≤5.5

≤5.3

≤5.2

≤5.1

≤5.0

Strategic Initiatives

Strategic Initiative KPIs

5.2.1 ดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.2 เสริมสร้างองค์กรแห่ง
Index of Learning
การเรียนรู้
Organization
Enhance Learning
Organization
SO VI : องค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Model Organization for CSR
6.1.1 โครงการด้านความรับผิดชอบ
6.1 สร้างและแสดงความ
ต่อสังคมที่ศิริราชเป็นผู้นำ�
เป็นผู้น�ำเครือข่าย
CSR projects at Siriraj
ด้านสุขภาวะ
leadership
Establish and
Demonstrate
6.1.2 เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
Leadership in Health
ท�ำโครงการ/กิจกรรมด้าน
and Well Being Network
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่น�ำไปสู่นโยบายสาธารณะ
หรือชี้นำ� สังคม
Network involved in
making projects/activities
of social responsibility,
leading to public policy
or social guidances

2557
2014
≥3.5

Target
2558 2559 2560
2015 2016 2017
≥3.7
-

2561
2018
≥4

โครงการ
Project

≥1

≥3

≥5

≥5

≥5

เครือข่าย
Network

≥1

≥3

≥5

≥5

≥5

Unit
คะแนน
Score
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I nstitutional Strategy for 2014 - 2018
		 of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
The Faculty of Medicine Siriraj Hospital is the first, oldest and largest medical school and hospital in Thailand.
It was founded by King Chulalongkorn, Rama V, in April 26, 1888, and was named “Siriraj Hospital”. Afterwards, King
Chulalongkorn gracefully established the first medical school in Thailand and named it “Siriraj Patayakorn School.” It
opened for the first freshman class on September 5, 1890 and had its first graduates with medical diplomas in 1893.
Later on, in 1900, the school was graciously given the name from King Rama V as “Royal Medical College”.
From medical school, it was developed into the Faculty of Medicine and was the first to offer bachelor
degree programs in Thailand. In 1942, the Faculty of Medicine was upgraded to “Medical University.” Later in 1969, with
the kindness of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla, the father of H.M. King Bhumibol Adulyadej, Rama IX,
the present king, “Faculty of Medicine and Siriraj Hospital” was transformed into “The Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University.” Prince Mahidol had greatly improved the academic standard for medical study and led the Faculty
of Medicine Siriraj Hospital to attain international standard.

P hilosophy

True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.

G oals
The Faculty of Medicine Siriraj Hospital is determined to produce fine medical graduates, to provide services in
medicine and public healthcare, and to continuously expand knowledge and technological advancement through
research that will be most beneficial to the people of all levels.

S iriraj Culture
S
I
R
I
R
A

Integrity...................................................................Honest, righteous, and trustworthy
Responsibility................................................................Responsible, efficient, and punctual
Innovation.............................................................................................Creative
Respect......................................................................................Courteous, considerate
Altruism................................................... Selflessness, think about others’ and public’s benefit

J
22 รายงานประจ�ำปี 2557
Annual Report 2014

Seniority........................................................Love each other as if we are siblings

Journey to Excellence.......................................Charging forward to everlasting
and Sustainability
excellence

V ision

The Faculty of Medicine Siriraj Hospital is a medical Institute of the Kingdom aiming for ‘International Excellence’

M ission
The Faculty of Medicine Siriraj Hospital has missions to: offer education and trainings to produce graduates and
medical professionals, as well as specialized doctors; to conduct research and create academic atmosphere; and
to be the leader in providing quality and state-of-the-art medical services with international standard according to
the needs of the country so as to gain trust and utmost popularity. Furthermore, it hopes to direct Thai society towards
better health and quality of life.

S trategic Objectives 2014 - 2018
1. To Leverage Medical and Health Science Education’s Ability to Compete in International Level
2. To Establish Global research network & International Training Center
3. To create High Value International Healthcare System with international Standards
4. Management Excellence and Sustainability
5. High Performance and High Engagement Organization for Good Quality of Life
6. Model Organization for CSR including Establish and Demonstrate Leadership in Health and Well Being
Network by Following the Faculty’s Mission

S trategies

Faculty of Medicine Siriraj Hospital has set 6 main strategies as the followings;

Strategy I :
Initiative

Medical and Health Science Education’s Ability to Compete in International Level

1. Cultivate S-K-I-L-L-S in learners
2. Leverage Teaching & Learning to International Standards
The strategy I aims to leverage the ability of Medical and Health Science Education to be able to compete
in International level by cultivating S-K-I-L-L-S those consisted of Soul, Knowledge, Information, Learning, Leader and
Skills into learners. The strategy also aims to enhance the followings; an evaluation system, students’ skills, Doctor of
Medicine Curriculum, Residency Curriculum, as well as Master Degree and Ph.D program both Dual and Joint Degree
with prestigious university partners, Medical Education promotion, International program establishment and strengthen
national and International hospital collaborative network, International Students Exchange Program and cultivate
the realization under Thai’s socio-cultural context. The main goal of this strategy is to make the Doctor of Medicine
Program verified by WFME in 2016 and open Dual Degree and Joint Degree program (Master and Ph.D program) with 1 of
the top 100 prestigious university in 2018.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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Strategy II :
Initiative

Global research network & International Training Center

1. Enhance Global Research Network and Outcome
2. Implement Mission-based Time Management
3. Enhance International Training Program and Conference
The strategy II aims to become the research excellence which creates a management system to suit with
the goal of the organization. This is to enhance the research performance in multi-disciplinary, transition from basic
research to clinical research, an innovation to benefit of mankind and policy research which can bring an intellectual
property into an asset. The aim also focuses on an establishment of the global network research which the Faculty
intends to collaborate at least 10 prominent medical institutes around the world and also promotes the International
Short Course Training Program to become the center of both national and International academic conference for
providing academic services.

Strategy III :
Initiative

High Value International Healthcare System

1. Provide High Quality & Reliability Treatment and Care with International Standards
2. Deliver High Productivity Healthcare System
3. Integrate Services and Networks to Provide Complete Care Circles for Complicated Diseases
The strategy III is for becoming an excellence in healthcare services; providing a high quality and reliable
treatment and healthcare with international standards towards patients, becoming the leader in curing complicated
diseases from lower tertiary to higher tertiary level. Furthermore, The Faculty commits to deliver a high productivity
healthcare system and integrate services and networks to provide complete care circles for complicated diseases. This is
to leverage the healthcare to become the medical center of the kingdom; creating the dynamic of excellence, innovative
services, model of standard healthcare to the society as long as being accepted in the Asian region.

Strategy IV : Management Excellence and Sustainability
Initiative
1.
2.
3.
4.

Optimize Revenue and Budgeting for Sustainability
IT Enhances Organization Effectiveness
Enhance Corporate Image and Communications
Integrate Organization Management by TQA Criteria

The management focuses on becoming revenue, budgeting, parcel and asset excellence by maintain
the balances between expenditure and income, to create the sustainability of the Faculty. The energy and environment
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management will be enhanced by bringing the application of information technology. An Informational management is
a must to improve the Faculty’s performance. Moreover, the strategy aim to create a model scheme in safety and
the standard of information technology and the promotion of the Faculty’s image both internal and external as well as
the creation of visibility of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital throughout the integration of the organization
management under the TQA criteria to become the center of excellence by being qualified by TQA in 2015 and 2018.

Strategy V :
Initiative

High Engagement and High Performance Organization

1. Generate Human Resource Systems and Working Environment for High Performance and Quality of Life
2. Enhance Learning Organization
The strategy focuses on the importance of Strategic Human Resource Management to support other
strategies of the Faculty to be succeeded with appropriate manpower; high quality personnel those contribute to
a majority with Siriraj’s culture based, creating a joyful working environment, organization commitment, the development
of personnel and assessment system and maintain personnel potential as well as the enhancement of learning
organization and other innovations within organization.

Strategy VI : Model Organization for CSR
Initiative
1. Establish and Demonstrate Leadership in Health and Well Being Network
The last strategy is set to establish and demonstrate leadership in health and well being in every mentioned
goal; by cultivating the corporate social responsibility into work process such as demonstration of the model project
which conform to the Faculty’s policy and societal guidance. Moreover, the Faculty aims to become the center of
collaborative mobilization from involved sectors and communities to publicize the technical term of education,
research, academic and healthcare service to the society to be recognized and quoted by other nations.
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