
ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทางคณุธรรมและจริยธรรม  
สนับสนุนการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม-  
ราชชนก เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานให้มีความสขุ 
มคีวามผูกพนัต่อองค์กร และธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงศลิปวฒันธรรม
และขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดงีามของชาต ิ โดยการสร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลกัธรรมทางพระพทุธ
ศาสนา พระราชปณิธานฯ วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 
ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชน

1. ตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
1.1 การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทางคุณธรรม

จริยธรรมและธ�ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณี

The division is responsible for promoting and creating the 

moral and ethic atmosphere, supporting the determination of HRH 

Prince Mahidol of Songkla, enhancing happy working atmosphere, 

creating organization relationships, and maintaining good arts and 

culture of the nation through the provision of correct knowledge 

and understanding to personnel, students and the general public 

in accordance with the Buddhist principles, royal determination, 

Thai culture and tradition.

1.   Key performance and indicator

1.1. Promote and create the virtue and ethic atmosphere         

including maintaining the culture and tradition

หน้าที่หลักและเปาหมายที่สำ คัญ
Key Functions and Target

1. สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมา¦บูชา/ Makha Buja dhamma practice week
2. กิจกรรมวันสงกรานต์/ Activity on Songkran Day
3. สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาÌหบูชาและวันเข้าพรรษา/ 
Dhamma practice week for Asarnha Buja and the Buddhist Lent Day
4. นิทรรศการวันวิสาขบูชา/ Exhibition on Vasakha Buja Day
5. สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์/ 
Dhamma practice week in commemoration of HRH Princess Srinagarindra, the Princess Mother

1

2 3

4 5
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งานคุณธรรม
และจริยธรรม
Moral and 
Ethic Division



1.2 การสืบสานพระราชปณิธานฯ สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และความผูกพันต่อองค์กร 

1.2 Follow HRH Prince Mahidol of Songkla’s 
determination, encourage culture and bond to        
organization

1. กิจกรรมรัก...ศิริราชของเรา
   Activity on “Love our Siriraj”. 

 
2. กิจกรรมเยี่ยมชมมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ
   Visit Somdech Phra Phan Vasa 
   Ayyika Chao Foundation

3. โครงการทุนส่งเสริมฯ(ยิ้มนี้....เพื่อน้อง)
   Supporting Fund project
   (This smile … for kids) 

4. โครงการทุนส่งเสริมฯ
   (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ)
   Supporting Fund project 
   (The royal project “Chang Hua Mun”

   

   

1. จ�านวนกิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทางคุณธรรมจริยธรรมฯ 
 Number of activities on the virtue and ethic promotion and creation

6 กิจกรรม/ ปี
activitie/ yr

6 6 6

N/A 14,856 25,700

86.4 89.3 89.9

10,000 30,933 22,500

5,5009,501 9,942

25,000 คน/ ปี
person/ yr

5,000 เล่ม/ ปี
copie/ yr

1,500 แผ่น /ปี
disc/ yr

85%

2.  จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    Number of participants

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    Participants satisfaction

4. จ�านวนสื่อธรรมะที่เผยแพร่  Number of dhamma media distributed
 4.1 หนังสือ Books
 
    4.2 CD

2554
2011

à»‡ÒËÁÒÂ
Target 2555

2012

ป‚การศÖกษา / Fiscal year

2556
2013

ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ
Key performance

ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช นําบุคลากรของคณะฯ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้รับรางวัล
นวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเด่น จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ หุ่นฝกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช ของ
หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควชิาสตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยา และโครงการพฒันารูปแบบการเปดเผยสภาวะการตดิ
เชือ้เอชไอวเีด็กทีต่ดิเชือ้แต่กําเนดิ ของภาควชิากุมารเวชศาสตร์ และรางวลับรูณาการการบริการทีเ่ปนเลศิ ระดับดีเด่น ได้แก่ ชดุ
ตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสําเร็จรูป FilariaDIAG โดยภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ร่วม
กับภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่ สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

9
มกราคม 2556
January 2013

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล   FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL 173

1 3

2 4



   

   

1. จ�านวนรายวิชาที่มีหัวข้อการสอนพระราชปณิธานฯ 
 Number of subjects with royal determination’s topic

1 

(รายวิชา/ subject)
3 3 3

8 7 5

14 4 5

N/A 4.38 4.49

5 (หน่วยงาน/ ปี)

(division/ yr)

ระดับ 4 
(จาก 5 ระดับ)

Level 4
(from 5 levels)

5 (โครงการ/ ปี)

(project/ yr)

2.  จ�านวนหน่วยงานที่จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานฯ
     Number of divisions organized the activities to continue the royal determination

3. จ�านวนโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานฯ
    Number of projects submitted for funding on the continuation of the 
     royal determination

4. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาต่อความสามารถน�าแนว
    พระราชปณิธานฯ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียน และชีวิตประจ�าวัน
     Level of personnel and students’ opinion toward the 
    applicability in work, study and daily life

2554
2011

à»‡ÒËÁÒÂ
Target 2555

2012

ป‚การศÖกษา / Fiscal year

2556
2013

ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ
Key performance

1.3 การพัฒนาตนเพื่อเป็นบุคคลและสังคมที่มีความสุข ได้แก่ 
การฝƒกอบรมปฏิบัติธรรมจิตตภาวนา 

1.3  Self development to become happy individuals 
and society such as dhamma practice and meditation 

1. โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  Mind development project for intelligence 
  and peace
 
2. โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ 2 
   กับพระครูเกษมธรรมทัต
   2nd dhamma practice project
   with Phra Kru Kasemdhamatat

3. โครงการปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจรัญฯ
   Dhamma practice with Luang Por Charun

   

1. จ�านวนกิจกรรมปฏิบัติธรรมจิตตภาวนา 
 Number of dhamma practice activity on mind meditation

8 (กิจกรรม/ ปี)

(activitie/ yr)
8 8 8

86.7% 78.0% 69.0%

N/A N/A 84.4%

100%

100%

2.  สัดส่วนของบุคลากรที่เข้าปฏิบัติธรรมจิตตภาวนาต่อจ�านวนบุคลากรตามเป้าหมาย
     Propotion of personnel attended in dhamma practice to the target number

3. ระดับการน�าความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมจิตตภาวนาไปใช้ในการท�างาน
    และชีวิตประจ�าวัน
    Level of knowledge and experience in mind meditation practice applicable to 
     participants’ work and daily life

2554
2011

à»‡ÒËÁÒÂ
Target 2555

2012

ป‚การศÖกษา / Fiscal year

2556
2013

ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ
Key performance
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1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาควิชา/ หน่วยงานและ
บุคลากรตลอดจนนักศึกษา จัดกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสาน
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ได้แก่ 
การให้ทุนส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานพระราชปณิธานฯ 
เช่น โครงการวิสัญญี เพื่อทุกชีวีปลอดภัย ชีวิตเบิกบาน  
การงานเป็นสุข เป็นต้น

2 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนใน
เขตบางกอกน้อย ได้แก่ โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชน
บางกอกน้อย คร้ังท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 1-26 เมษายน 2556
ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอมรินทราราม
วรวิหาร  

2. Moral and ethic promotion for children in Bangkoknoi dis-
trict such as 1st Virtue Camp for Bangkoknoi children project
on 1st – 26th April 2013 at Phra Pariyadham School building, 
Wat Ammarinthararam Worawiharn

1.Promote and support the departments/ divisions, personnel
and students to organize activities to continue HRH Prince 
Mahidol of Songkla’s  determination such as offering supporting
fund to the anesthesia project for Every safety life, Happy 
life – Happy work.

ผลงานด้าน CSR Performance on CSR 

โครงการวิสัญญี เพื่อทุกชีวีปลอดภัย
Anesthesia project for every safety life

โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนบางกอกน้อยครั้งที่ 1
1st Virtue Camp for Bangkoknoi Children project

Clin. Prof. Chokchai Metheetrairat, Director of Siriraj Hospital together with the faculty staff, had been awarded the 
national service and quality management 2012 in participatory governance from the Office of the Public Sector 
Development Commission Thailand at Vayupak room 4, 4th floor of Vayupak conference center, Chang Watthana 
Government Complex. Two outstanding awards in service innovations are the training mannequin for laparoscopic
surgery in fetus from Maternal and Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology; the pattern 
development to reveal the status of congenitive HIV children from Department of Pediatrics; and outstanding award in 
excellent service such as Filaria DIAG from Department of Parasitology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol 
University in collaboration with Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chiangmai University, and Bureau 
of the Vector-borne Diseases Department of Disease Control, Ministry of Public Health.
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