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ปรัชญา
ความสําเร็จท่ีแท�จริงอยู�ท่ีการนําความรู� ไปประยุกต�ใช�
เพ่ือประโยชน�สุขแก�มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต 
ให�บริการทางการแพทย�และสาธารณสุข ค�นคว�าวิจัยเพ่ือสร�าง
พัฒนาองค�ความรู�และวิทยาการอย�างต�อเนื่อง โดยยึด
ประโยชน�สุขของประชาชนทุกระดับเป�นจุดมุ�งหมายสูงสุด
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 คณะแพทยศาสตร�ศิรริาชพยาบาลเป�นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย�
แห�งแรกท่ีใหญ�และเก�าแก�ทีส่ดุของประเทศไทย ได�รบัพระมหากรุณาธคุิณ
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู �หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ
วันที ่26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว�า “โรงศิรริาชพยาบาล” 
ต�อมาได�โปรดเกล�าฯ ให�จัดต้ังเป�นโรงเรียนแพทย�แห�งแรกของไทย ชื่อว�า 
“โรงเรียนศิริราชแพทยากร” และเริ่มเป�ดสอนตั้งแต�วันที่ 5 กันยายน 
พ.ศ. 2433 นักศึกษาแพทย�รุ �นแรกได�สําเร็จการศึกษาและได�รับ
ประกาศนียบตัรแพทย� พ.ศ. 2436 และใน พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย�แห�งนี้
ได�รบัพระราชทานนามจากรชักาลที ่5 ว�า “ราชแพทยาลยั” 

 จากโรงเรยีนแพทย� ต�อมาได�พฒันาขึน้เป�นคณะแพทยศาสตร� จดัการ
เรยีนการสอนระดับปรญิญาตรีแห�งแรกในประเทศไทย และใน พ.ศ. 2461 
ได�เปลีย่นนามเป�นคณะแพทยศาสตร�และศิรริาชพยาบาล จากนัน้ได�จดัตัง้ 
“มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร�” ใน พ.ศ. 2485 คร้ันถงึ พ.ศ. 2512 ได�สถาปนา
มหาวิทยาลัยมหิดล และเปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร�และศิริราช
พยาบาลเป�นคณะแพทยศาสตร�ศิรริาชพยาบาล ด�วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได�ทรง
พฒันายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย� และคณะแพทยศาสตร�ศิรริาช
พยาบาลเข�าสู�มาตรฐานสากล 

แผนยุทธศาสตร�
คณะแพทยศาสตร�
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558-2562 

SirirajSiriraj  StrategyStrategy 3



วัฒนธรรมองค�กร
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ค�านยิมองค�กร
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วิสยัทศัน�

พนัธกจิ

คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลเป�นสถาบัน
ทางการแพทย�ของแผ�นดินมุ�งสู�ความเป�นเลิศระดับสากล

คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจท่ีจะ
 • จัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย

  ทุกระดับและแพทยผูเชีย่วชาญเฉพาะทาง 

 • ทําการวจิยั และใหบริการทางวชิาการ 

 • ใหบริการทางการแพทย

 ท่ีมีคณุภาพ คณุธรรม ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ และนาํมาซึง่ศรทัธาและความนยิมสูงสดุจากประชาชน 

รวมท้ังชีนํ้าสงัคมไทยในดานสขุภาพอนามัยและคณุภาพชวีติ

สมรรถนะหลกั
ขององค�กร

 • ความสามารถในการสรางนวตักรรม ท้ังงานวจิยั และระบบงาน

 • การสรางแพทยและบุคลากรทางการแพทย ท่ีมีความเชี่ยวชาญ

  ดานวชิาชพี และเหน็แกประโยชนผูปวยและสวนรวมเปนท่ีตัง้

 • ความเช่ียวชาญในการดูแลรกัษาผูปวยโรคซับซอนในระดับตติยภูมิ 

 โดยบูรณาการสมรรถนะหลกัขององคกรท้ัง 3 ดานในทุกระดับ
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ยุทธศาสตร�
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล
กําหนด 6 ยุทธศาสตร�หลัก ดังนี้
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วัตถุประสงค�เชงิกลยทุธ�

ความเป�นเลิศด�านการเรียนการสอน (Teaching & Learning Excellence)

 กลยทุธ�

1. ยกระดับหลักสูตรสู �มาตรฐานสากล 
(Leverage Curricula towards Inter-
nat iona l  Standards)  เพื่ อยกระดับ
การศึกษาด�านการแพทย�และวิทยาศาสตร�
สขุภาพให�แข�งขนัได�ในระดบัสากล โดยกําหนด
ให�หลักสูตรแพทย�และวิทยาศาสตร�สุขภาพ
ได�ตามมาตรฐานสากล ดงันี้ 

เพือ่ยกระดับการศึกษาแพทย�และวิทยาศาสตร�สขุภาพให�แข�งขนัได�ในระดบัสากลในป� 2561

ยุทธศาสตร�ที่

• หลักสูตรแพทยศาสตร�บัณฑิต ผ�านตาม
 เกณฑ�คุณภาพมาตรฐานสากล Basic 
 Medical Education ตามเกณฑ�ของ 
 World Federat ion for  Medical 
 Education (WFME) ในป� 2559
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  •  หลกัสูตรปรญิญาตรีและหลกัสูตร
   ระดับบณัฑิตศึกษา ได�แก� ปรญิญาโท
   และปริญญาเอก ผ�านตามเกณฑ�
   การประเมินของ ASEAN University 
   Network (AUN-QA) ในป� 2561 
   สําหรับหลักสูตรนานาชาติระดับ
   ปริญญาโทแล ะป ริญญาเอก
   ผ�านการประเมินและได �รับรอง
   มาตรฐานในป� 2562

 • หลกัสูตรแพทย�ประจาํบ�านมมีาตรฐาน
  การเรียนการสอนตามเกณฑ� Post-
  graduate Medical Education ของ 
  World Federation for Medical 
  Education (WFME) ในป� 2561

 พัฒนาระบบการประเมินจัดระบบการพัฒนาทักษะของนักศึกษา สร�างหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) Dual Degree หรือ Joint Degree 
ร�วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต�างประเทศ ส�งเสริมการวิจัยด�านแพทยศาสตร�ศึกษา 
ส�งเสรมิการจดัตัง้หลกัสูตรนานาชาต ิส�งเสรมิการพฒันาและสร�างความเข�มแขง็ของเครอืข�าย
โรงพยาบาลทั้งในประเทศและต�างประเทศ แลกเปล่ียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา พัฒนาความเป�นสากลภายใต�บริบทความเป�นไทย และการเป�นส�วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซยีนและสังคมโลก 
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ยุทธศาสตร�ที่

วัตถุประสงค�เชงิกลยทุธ�

ความเป�นเลศิด�านการวจัิยและบรกิารวชิาการ (Research & Academic Excellence)

 กลยทุธ�

1. สร�างระบบสนบัสนนุพ้ืนฐานเพือ่ความ
 เป�นเลิศของการวิจยัแบบครบวงจร 
 (ห�องปฏบิติัการ การบรกิารรักษา สงัคม) 
 (Create a research infrastructure 
 to excel bi-directional research 
 (bench bedside community))

2. ส�งเสริมองค�กรให�เป�นทีย่อมรบัในเวทโีลก 
 (Promote International Visibility and 
 Global Presence)

เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ�และการอ�างอิงในระดับนานาชาติ และความมีชื่อเสียงด�านวิชาการ
ให�เป�นทีย่อมรบัในเวทโีลก 
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 เพื่อความเป�นเลิศด�านการวิจัยและเป�น
ผู�นําการวิจัย สร�างระบบสนับสนุนพ้ืนฐาน
การวิจยัอย�างครบวงจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานวจิยั มุ�งเป�างานวจิยัแบบสหสาขาวชิา 
งานวิจัยแบบแปลงานวิจัยพ้ืนฐานสู�งานวิจัย
คลินิก และสู�งานวิจัยเพ่ือสังคม เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมท่ีไปใช�ประโยชน�ในระดับชาติ และ
ผลักดันงานวิจัยด�านนโยบาย พัฒนาระบบ
การบริหารนวตักรรมและทรัพย�สนิทางป�ญญา
และแปลงทรัพย�สินทางป�ญญาเป�นทุนอย�าง
ครบวงจร สร�างเครือข�ายวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ส�งเสริมเครือข�ายวิจัยและผลิต
ผลงานวิจัยร�วมกับสถาบันทางการแพทย�
ระดบัโลก 

 รวมทั้งส�งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรการ
อบรมระยะส้ันระดับนานาชาติ และการจัด
ต้ังศูนย� Siriraj Academic Community 
Enterprise (SiACE) เพื่อเป�นหน�วยงานที่
อํานวยความสะดวกในการประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาตดิ�านการแพทย�และสาธารณสขุ 
รวมทั้งการนําความร�วมมือของเครือข�าย
วิชาการระดบันานาชาตมิาแลกเปลีย่นความรู�
และประสบการณ�       โดยมกีารแลกเปล่ียนบคุลากร
สายวิชาการระหว�างคณะฯ กับมหาวทิยาลัย
ชั้นนําของโลกให�มาบรรยาย สอน แสดงและ
เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ� มกีารจดัสรร
ทุนสนับสนุนให�บุคลากรไปนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในเวทีต�างๆ เพ่ือเผยแพร�ผลงาน
ทางวชิาการและเกียรติภมูขิองคณะฯ ให�เป�นที่
ยอมรบัในเวทโีลก 
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ยุทธศาสตร�ที่

วัตถุประสงค�เชงิกลยทุธ�

ความเป�นเลศิด�านนวตักรรมการบรกิารทางการแพทย�
(Innovative Healthcare Service Excellence) 

 กลยทุธ�

1.  พฒันาและผลกัดันศูนย�บรูณาการ
 ความเป�นเลศิด�านการบรกิาร
 ทางการแพทย� การวิจยัและการศึกษา
 (Develop & Enable Integrated
 Center of Excellence in Services, 
 Research and Education)

2. เพิม่ประสิทธภิาพการบรกิารทางการแพทย� 
 (Increase Hospital Efficiency)

ได�รบัการยอมรับเป�นหนึง่ในผู�นาํของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย�ในระดบัภูมภิาคเอเชียในป� 2561 
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 เพือ่พฒันา ผลกัดัน และยกระดับศนูย�การ
บริการทางการแพทย�ภายในคณะฯ ให�เป�นที่
ยอมรบัในระดบัมาตรฐานสากล เพือ่ตอบสนอง
ต�อการเป�นศูนย�กลางทางการแพทย�ที่สร�าง
พลวัตรของความเป�นเลิศ นวัตกรรมบริการ
ทางการแพทย� ชี้นํามาตรฐานการดูแลรักษา
พยาบาลแก�สังคม และเป�นที่ยอมรับในระดับ
ภมูภิาคเอเชีย โดยจดัตัง้เป�น ศนูยบูรณาการ
ความเปนเลศิดานการบริการทางการแพทย 

การวจิยัและการศกึษา (Integrated Center 
of Excellence, iCOE) แนวคิดพื้นฐานของ
ศูนย�บรูณาการฯ คือ 

 1) มีความร�วมมือของสหสาขาวิชาการ
  ทางการบรกิารทางการแพทย� 

 2) บูรณาการร�วมกับพันธกิจด�านการ
  วิจัยที่ต�องมีผลงานตีพิมพ� ในระดับ
  นานาชาติ 

 3) เชื่อมโยงเครือข�ายความร�วมมือกับ
  เครือข�ายความร�วมมือต�างๆ ของ
  คณะฯ ทั้งการแลกเปล่ียนวิชาการและ
  การฝ�กอบรม 

 4) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากร
  ทางการแพทย�  เพื่อประโยชน�และ
  รบัใช�สงัคม 

 5) พฒันานวตักรรมอย�างต�อเนือ่ง 

 6) ผลการดําเนินการที่ เป �นเลิศด �าน
  คุณภาพ ด�านการรกัษาและการบรกิาร
   นํามาซึ่งรายได�ที่สามารถอยู�รอดได�
  อย�างยัง่ยืน 

 สําหรับศูนย�ฯ  ที่คณะฯ  ประเมินว �ามี
ศักยภาพ (Potential Center) จะกําหนดให�มี
การบรหิารจดัการดงันี้

 1) คุณภาพในการให�บรกิารทางการแพทย� 

 2) ความพึงพอใจของผู�ป�วยทีใ่ช�บรกิาร 

 3) ความอยู�รอดทางการเงนิ 

 4) การเติบโตอย�างต�อเนือ่ง 

 5) ระบบบริหารจัดการความเส่ียงและ
  ความปลอดภัยในการให�บริการทาง
  การแพทย� 

 เพ่ือยกระดับให�ศูนย�ฯ ดังกล�าว เป�นศูนย�
ที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance 
Organization) และนําไปสู�ศูนย�บูรณาการ
ความเป �นเลิศด �านการบริการทางการ
แพทย� การวิจัยและการศึกษา (Integrated 
Center of Excellence, iCOE) ต�อไป

SirirajSiriraj  StrategyStrategy 17



ยุทธศาสตร�ที่

วัตถุประสงค�เชงิกลยทุธ�

องค�กรทีม่กีารบรหิารจดัการเป�นเลศิอย�างยัง่ยืน
(Management Excellence and Sustainability)

 กลยทุธ�

1. บรหิารการเงนิเพือ่ความย่ังยืน 
 (Leverage Financial Sustainability)

2. ขบัเคล่ือนองค�กรด�วยระบบสารสนเทศ
 (Develop IT - driven Organization)

3.  ส�งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ
 สู�ความเป�นเลศิ 
 (Enhance Good Governance & 
 Management Excellence)

พฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุให�คณะฯ เป�นองค�กรท่ีมปีระสิทธภิาพสูง 
(High Performance Organization) สามารถแข�งขนัได�ในระดบัสากลและเจริญเติบโต
อย�างย่ังยืนในป� 2561
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 การบริหารจัดการมุ �งสู �ความเป�นเลิศ
ทั้งในด�านการเงิน การคลัง การงบประมาณ
การพัสดุ การบริหารทรัพย�สิน โดยรักษา
ความมั่นคงและสมดุลระหว�างรายจ�ายและ
รายได�เพ่ือให�เกิดความย่ังยืนขององค�กร 
จัดการด � านพลังงานแล ะ ส่ิ ง แวดล � อม 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต�ใช�เพ่ือขับเคล่ือนองค�กร การจัดทํา
แผนแม�บทด�านสารสนเทศที่สําคัญ 

 การส�งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหาร
จดัการสู�ความเป�นเลศิ ด�วยข�อมลูการบริหาร
จัดการ ผลการดําเนินงานด�านยุทธศาสตร� 
ผลการดําเนินงานของระดับคณะฯ จนถึง
ระดับภาควิชา  กระบวนการตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเส่ียง และการ
บรูณาการการจดัการองค�กรตามมาตรฐาน
สากลด�วยเกณฑ� TQA เพื่อสนับสนุนให�
คณะฯ  เป �นองค �กรแห � งความเป �น เลิศ 
โดยผ�านการรับรอง TQC ในป� 2559 และ
ผ�านการรับรอง TQA ในป� 2562 
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ยุทธศาสตร�ที่

วัตถุประสงค�เชงิกลยทุธ�

องค�กรทีบ่คุลากรมคีวามผกูพนั และมปีระสทิธิภาพสงู
(High Engagement and High Performance Organization)

 กลยทุธ�

1.  ยกระดับสู�การเป�นองค�กรท่ีมปีระสิทธภิาพสงู 
 (Implement Performance - driven
 Organization)

2.  สร�างองค�กรแห�งการเรียนรู�สู�ความเป�นเลศิ
 (Enhance Learning Organization 
 towards Excellence) 

ยกระดับบคุลากรให�มปีระสิทธภิาพสูงและเป�นองค�กรแห�งการเรียนรู�
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 กําหนดความสํ าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ� เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร�ต�างๆ มุ �งสู �ความเป�นเลิศใน
ระดับสากล วิเคราะห�และกําหนดอัตรากําลัง 
ขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเหมาะสม 
เสริมสร�างบคุลากรท่ีมปีระสิทธภิาพสูงในการ
ทาํงาน เน�นการทาํงานเพือ่ส�วนรวม 

 ปลู กฝ � ง วัฒนธรรมศิ ริ ร าช  สร � า ง
บรรยากาศในการทํางานที่สมดุลให�เกิด
ความสุข และสร�างความผูกพันต�อองค�กร
และผลงาน การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและระบบการประเมินผลระดับภาควิชา/
หน�วยงาน การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน�งและผู�สืบทอดตําแหน�ง การพัฒนาระบบ
บรหิารบคุลากร ค�าตอบแทน สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน�ตามผลงานหรอืความสามารถ และ
ธาํรงรกัษาบคุลากรทีม่ขีดีความสามารถสงู เสรมิสร�างคณะฯ ให�เป�นองค�กรแห�งการเรยีนรู�เพือ่
ความเป�นเลศิ โดยมกีารพัฒนาปรบัปรงุและสร�างนวตักรรมในการทํางานอย�างต�อเนือ่ง
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ยุทธศาสตร�ที่

วัตถุประสงค�เชงิกลยทุธ�

องค�กรทีม่กีารสือ่สารอย�างมปีระสทิธิภาพและรบัผดิชอบต�อสังคม
(Effective Corporate Communication and Social Responsibility)

 กลยทุธ�

1. เสริมสร�างภาพลกัษณ�และการส่ือสารองค�กร 
 (Refine Corporate Image and
 Communications)

2. สร�างเสรมิความรับผดิชอบต�อสงัคม 
 (Reinforce Corporate Social 
 Responsibility)

เสริมสร�างภาพลักษณ� สื่อสารองค�กร สร�างและแสดงความเป�นผู�นําเครือข�ายด�านสุขภาวะ 
ในป� 2562
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 เพ่ือเสริมสร�างและรักษาภาพลักษณ�ของ
องค�กร โดยนําความช�วยเหลือจากภายนอก 
ได�แก� ผู�อุปการะ ผู�บริจาคโลหิต สื่อมวลชน 
ผู�ทําคุณประโยชน� และศิษย�เก�า มาสนับสนุน
ในการทํากิจกรรมของคณะฯ ทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิภาพการรับรู � ของการ ส่ือสาร
ทัง้ภายในและภายนอกองค�กร โดยการส่ือสาร
ภายในองค�กรเน�นการพัฒนาความร�วมมือ
ของภาควิชา/หน�วยงานภายในองค�กร ผ�าน
โครงการ “รวมพลคนทําสือ่” เพือ่เชือ่มโยงการ
สื่อสารในระดับภาควิชา/หน�วยงานกับระดับ
คณะฯ การพฒันาช�องทางในการสือ่สารผ�าน 
Siriraj Channel, Application SI Channel 
ต�อบคุลากรทุกระดับ 

 รวมทั้งการปลูกฝ�งความรับผิดชอบต�อ
สังคมในกระบวนการทํางาน โดยดําเนิน
โครงการท่ี เป �นแบบอย �างด �านนโยบาย
สาธารณะหรือชี้นําสังคม ซึ่งคณะฯ เป�น

แกนหลักระดมความร�วมมอืจากภาคเีครือข�าย 
ภาคส�วนต�างๆ และชุมชนโดยรอบ เผยแพร�
วิทยาการด�านการศึกษา วิจัย และวิชาการ 
และการบริการสุขภาพสู �สั งคมให � เป �น
ที่ประจักษ�  รวมทั้งเป �นแหล�งอ �างอิงของ
ประเทศทางด�านสุขภาวะ ผ�านโครงการ 
“ ศิริ ราชสานสองวัย ”  ซึ่ งนํ า แนวคิดใน
การดูแลผู�ป�วยผ�านวัยผู�สูงอายุกับวัยอ่ืนๆ 
โดยจัดทําโครงการนําร�อง “บางกอกน�อย
โมเดล” เพ่ือบูรณาการแนวคิดกับบริบทของ
ชุมชนเมือง ที่คณะฯ ทําหน�าที่ประสานและ
เชื่อมโยง การใช�วิชาการเป�นแนวทางการ
สร�างกระบวนการเรยีนรู� เพือ่ส�งเสรมิให�ชมุชน
เกิดความเข�มแข็งในด�านสขุภาพ สามารถดแูล
ตัวเองได� นําไปสู �การเป�น “ชุมชนต�นแบบ
สขุภาวะเขตเมอืง” โดยระดมความร�วมมอืจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�แก� สาํนกังานกองทุน
สนบัสนนุการสร�างเสริมสขุภาพ (สสส.) ตํารวจ 
ผู�นําชุมชน กรุงเทพมหานคร เพ่ือมุ �งเน�น
ความร �วมมือและการพัฒนาเชิ งระบบ
ระหว�างภาคทีีเ่ก่ียวข�อง 
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