
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

177

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
การสร้างเสรมิความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา พระราชปณธิานฯ วฒันธรรมและประเพณขีองชาติ  

ให้แก่บุคลากร นกัศกึษา และประชาชน รวมทัง้ด�าเนนิงานส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมร่วมกบัหน่วยงาน องค์กร ชมุชน และเครือข่ายภายนอก 

คณะฯ เพือ่น�ามาซึง่ศรทัธาสงูสดุจากประชาชน ชีน้�าสงัคมไทยให้มคีวามสขุ มคีณุภาพดี ด้วยคณุธรรมจรยิธรรม โดยด�าเนนิการจดักจิกรรม 

อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ทกุสปัดาห์ ทุกเดือน และทุกปี ได้แก่ สปัดาห์ปฏบัิตธิรรมในวนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนา สัปดาห์ 

ปฎิบตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ บรรยายธรรมประจ�าสปัดาห์ ฝึกอบรมการเจรญิสตปิระจ�าวนัและประจ�าสปัดาห์ พธิบี�าเพญ็กศุลประจ�าเดอืนเกดิ 

ของบคุลากร ฝึกอบรมการปฏบิตัธิรรมทัง้ในและนอกคณะฯ บรรพชาอุปสมบทนกัศึกษาภาคฤดูร้อน กจิกรรมส่งเสรมิการสบืสานพระราชปณธิานฯ  

ค่ายคุณธรรมเยาวชน และกจิกรรมบ�าเพญ็กศุลในโอกาสต่างๆ 

1. สปัดาห์ปฏบิตัธิรรมในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา  : Buddha’s teaching practice weeks on Buddhist Event Days

oral and Ethic Division

งานคุณธรรมและจริยธรรม

M

กิจกรรมวันสงกรานต์

สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

ซ้าย : สัปดาห์ปฏิบัติธรรม 
 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขวา : พิธีนักศึกษาลาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
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3. ฝึกอบรมปฏิบตัธิรรมทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ : Internal and external Buddha’s teaching practice activities

สัปดาห์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. สปัดาห์ปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ : Buddha’s teaching practice week for royal homage

สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการพัฒนาจิตผ่องใสก้าวไกลด้วยปัญญา  
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

โครงการพัฒนาจิตผ่องใสก้าวไกลด้วยปัญญา  
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์  

จังหวัดจันทบุรี

โครงการปฏิบัติธรรมกับพระครูเกษมธรรมทัต  
ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการปฏิบัติธรรมกับพระธรรมสิงหบุราจารย์  
ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี



ตัวชี้วัดที่สำาคัญในระดับคณะฯ 
Key Indicators

ตัวชี้วัด
Key Indicators

ปีงบประมาณ / Fiscal Year

เป้าหมาย
Target

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

1. จ�านวนกิจกรรมที่จัด (กิจกรรม/ปี)
 Number of activities 150 N/A 208 202 215 

2. จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน/ปี)
 Number of participants 25,000 N/A 47,595 27,663 45,232 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 Participants satisfaction 80 % N/A 90.1  91.5 91.1 

4. จ�านวนหน่วยงานที่จัดกิจกรรม สืบสาน 
พระราชปณิธานฯ (หน่วยงาน/ปี)

 Number of divisions organized the activities 
to continue the Royal Determination

5 8 7 5 8

5. จ�านวนโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม
สืบสานพระราชปณิธานฯ (โครงการ/ปี)

 Number of projects submitted for funding on 
the continuation of the Royal Dedication

5 14 4 5 8

ผลงานด้าน CSR
1. การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ภาควชิา/หน่วยงานและบุคลากรตลอดจนนกัศึกษา จดักจิกรรมการสบืสานพระราชปณธิานของ 

สมเด็จพระบรมราชชนก โดยการให้ทุนส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานพระราชปณิธานฯ เช่น โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 

ทกัษะชีวติแบบพอเพยีง ปันน�า้ใจ....ให้น้อง อ่านพระธรรมพร้อมค�าแปล เป็นต้น

ขวา :  โครงการ “ปันน�้าใจ....ให้น้อง”
 “Sharing Generosity to the Youngers” Project

ซ้าย : โครงการอ่านพระธรรมพร้อมค�าแปล
 Dhamma Reading and Translation Project

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดการบรรยายพิเศษเนื่องในวันเอดส์โลก World  
AIDS Day’ 2013  ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7์

Dean, Faculty of Medicine Siriraj Hospital was the chair of the special lecture on the occasion of  
World AIDS Day 2013 at Aditayadhorn Kitikhun conference room, 7th floor of Sayamindra building.

จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

November 2013
พฤศจิกายน 2556
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Key Performance
Promote knowledge and right understanding to personnel, students and the general public in accordance with  

the Buddhist principles, the HRH Prince Mahidol of Songkla’s (or the Royal) Dedication, Thai culture and tradition. In addition,  
the Division also cooperated with external organizations and networks in order to obtain faith and highest popularity from people,  
hence leading good life quality to Thai society through moral and ethics, by organizing continuous activities on a daily basis and  
special events such as Buddha’s teaching practice weeks on Buddhist Event Days, Buddha’s teaching practice week for royal  
homage, weekly Buddhist sermon activities, birthday religious ritres of employees, internal and external Buddha’s teaching  
practice activities, Summer Ordain Project, The Royal Dedication promotion activities, Youth Moral Camp, and other religious  
rite activities.  

Performance on CSR
1. Promote and support the departments/ divisions, personnel and students to organize activities to continue  

HRH Prince Mahidol of Songkla’s dedication such as Moral-Ethics and Life-Skill Promotion through Sufficient Principle Project,  
“Sharing Generosity to the Youngers” Project, Dhamma Reading and Translation Project, etc.

2. Promotion of moral and ethics in children and youth in the Bangkok Noi district, including the 2nd Moral Camp  
for Bangkok Noi Youth Camp on 1st April and 2nd May 2014, the Mind-Development for Decent Life Project, the 3rd  
Class on 10th - 12th August 2014 and the 4th Class on 17th - 19th September 2014 at Phra Pariyadham School building,  
Wat Ammarinthararam Worawiharn.

โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนบางกอกน้อย ครั้งที่ 2
the 2nd Moral Camp for Bangkok Noi Youth Camp

2. การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนในเขตบางกอกน้อย ได้แก่ โครงการค่ายคณุธรรมเยาวชนบางกอกน้อย ครัง้ที ่2  

ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 และโครงการพฒันาจติเพือ่ชวีติดีงาม รุน่ท่ี 3 วนัท่ี 10 - 12 สงิหาคม 2557 และรุน่ท่ี 4 วันที ่17 - 19  

กนัยายน 2557 ณ อาคารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม วดัอมรนิทรารามวรวหิาร
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