รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำ�นักงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
Office
Tel.
Fax.

ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1
0 2419 9435
0 2418 2399
1st Fl, Jainadnarendhranusorn Building
66 2419 9435
66 2418 2399

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่ส�ำคัญ

Key Functions & Target

ให้การสนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม
เผยแพร่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และสร้ า ง
บรรยากาศทางคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา แพทย์และบุคลากรทุก
ระดับ ตลอดจนถึงประชาชนและผู้มา
รั บ บริ ก าร รวมทั้ ง ด� ำ เนิ น งานส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับองค์กร/
เครือข่ายภายนอกคณะฯ เพื่อน�ำมาซึ่ง
ศรัทธาและค่านิยมสูงสุดจากประชาชน
ชี้น�ำสังคมไทยให้มีคุณภาพดี มีความสุข
ด้วยคุณธรรมจริยธรรม

The Division is responsible for supporting
education, training, dissemination, promotion,
development and creation of virtue and ethic
atmosphere for the students, physicians and personnel at all levels as well as clients and general
people. 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 virtue and ethic.

Significant activities in 2 aspects are Siriraj
กิจกรรม 2 ด้านได้แก่ ชุมนุมพุทธ Buddhist club, and succeeding of HRH Prince
ธรรมศิริราชและสืบสานพระราชปณิธาน Mahidol of Songkla’s royal determination
สมเด็จพระบรมราชชนก

งานคุณธรรมและจริยธรรม
Virtue and Ethic Division
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
KPI

Key Performance
เป้าหมาย
Target

การสร้างบรรยากาศและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในศิริราช
Atmosphere Creation and Virtue & Ethic Instilling within
Siriraj
1. จ�ำนวนโครงการ/กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
40 โครงการ/กิจกรรม/ปี
Projects/Activities for virtue & ethic instilling
Projects/Activities
per year
2. จ�ำนวนสื่อธรรมที่เผยแพร่
>5,000 เล่ม / ปี
Copies of Dharma Media Distributed
Books per year
1,500 CDs per year
3. อัตราความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
85%
Satisfaction of Participants
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา และบุคลากร
โดยเชื่อมโยงกับพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก
Enhancing Virtue and Ethic of Students/Personnel,
linking to HRH Prince Mahidol of Songkla’s royal
determination
1. จ�ำนวนโครงการฯ ที่ขอทุนเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
5 โครงการ/ปี
Projects submitted for funding on virtue development
Projects per year
2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความรู้ความเข้าใจถึงหลัก
ระดับ 4 จาก 5
ค�ำสอน ของสมเด็จพระบรมราชชนก
Level 4/5
Level of student’s opinion towards comprehension of
principles of HRH Prince Mahidol of Songkla
3. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความสามารถน�ำประสบการณ์
ระดับ 4 จาก 5
การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนแพทย์และชีวิตประจ�ำวัน
Level 4/5
Level of student’s opinion towards experience’s
applicability in daily life and medicine study
4. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อความรู้
ระดับ 4 จาก 5
ความเข้าใจหลักค�ำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก
Level 4/5
Level of participant’s opinion towards comprehension
of principles of HRH Prince Mahidol of Songkla

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
6 มกราคม 2555

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
Performance
2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

25

57

54

53

>7,000

>10,000

>10,000

>30,933

2,000
N/A

2,000
89.54

9,501
86.42

9,942
90.14

7

11

14

9

N/A

N/A

N/A

4.35

N/A

N/A

N/A

4.48

N/A

N/A

N/A

4.28

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “ตราบสิ้นดินฟ้า...คีตาศิรวาท 84 พรรษา” ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ซึ่งคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิคีตาศิรวาท จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
KPI

เป้าหมาย
Target

5. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต่อความสามารถ
น�ำประสบการณ์การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท�ำงานในชีวิต
ประจ�ำวัน
Level of participant’s opinion towards experience’s
applicability in daily work operation
การพัฒนาตนเพื่อน�ำไปสู่การเป็นบุคคลและสังคมที่มีความสุข
Self Development to become happy individual/society
1. อัตราผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาจิตผ่องใสฯ สามารถน�ำไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และคุณภาพงานในระดับมาก
Attendees’ satisfaction on applicability of the Clear
Mind development towards development of self and
work quality at very good level
2. ระดับที่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเจริญสติสามารถน�ำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน
Level of Consciousness Development Clinic’s
applicability for participants in daily life and work

ผลงานดีเด่น

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้
Performance
2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

ระดับ 4 จาก 5
Level 4/5

N/A

N/A

N/A

4.2

85%

96.32%

95.19%

89.44%

91.09%

ระดับ 3.75 จาก 5
Level 3.75/5

N/A

4.53

4.38

4.44

Outstanding Performance

1. โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก เ จ ริ ญ ส ติ
1. Consciousness Development Clinic, Clear Mind-Wise Future Project and general
โครงการพัฒนาจิตผ่องใสก้าวไกลด้วย Buddhist scripture of dependent origination (Paticca-samuppada)
ปั ญ ญา และภาคปริ ยั ติ เรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท”

Siriraj Journal
6 January 2012

HRH Princess Chulabhorn Walailak went to view the concert “Until the end of the world … to
celebrate His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary” organized by the Faculty of Medicine
Siriraj Hospital in collaboration with the Keetasiravat Foundation.
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2. โครงการสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันส�ำคัญต่างๆ เช่น วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา, งานเทศน์2. Dharma Practice week
มหาชาติ
in accordance with special occasions e.g. Buddhist days and
great sermon listening tradition
of Desana Mahajati (Great Birth
Sermon)

3. โครงการบรรพชา - อุปสมบทหมู่นักศึกษาเขตบางกอกน้อย

3. Project of ordination (entry
to Buddhist priesthood) - Group
ordination of Students from Siriraj
campus
4. Virtue and ethic promotion for students and personnel,
linking to HRH Prince Mahidol of
Songkla’s determination and the
principle of sufficiency economy

4.1 Established learning4. การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรโดยเชื่ อ มโยงกั บ พระราชteaching curricula for medicine
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
students
4.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ในนักศึกษาแพทย์
4.2 โครงการทุ น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์และบุคลากร

4.3

โครงการรัก...ศิริราชของเรา ณ โรงพยาบาลศิริราช

4.2 Funding for promotion and support on learning for
virtue and ethic development
among medicine students, specialty residencies and personnel
4.3 Project of Love Our
Siriraj at Siriraj Hospital

