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คํานํา 

 คําว่า “ หลักนิติธรรม” ถกูนํามาบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็น
ครั้งแรก  ซึ่งมาตรา ๓ วรรคสอง ได้บัญญติัไว้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา รฐัมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งจากในสถานการณ์สังคม
ปัจจุบันมีความต่ืนตัวในการปฏิรูปการปกครองแนวใหม่หรือการบริหารตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้พ้ืนฐานแห่งกฎหมายหรือคําว่า“หลักนิติธรรม”อันเป็นที่มาของมาตรการที่องค์กรต่างๆใช้เป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร ก็เพ่ือประโยชน์ และ
ความผาสุกของการอยู่ร่วมกันของบุคคลในองค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรประสบผลสําเร็จ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นองค์กรของรัฐที่มีประวัติก่อต้ังมายาวนาน ให้บริการ
ด้านสุขภาพ มีบุคลากรที่ทํางานอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากต่างมี บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
มีลักษณะส่วนบุคคล ความคิด ความเช่ือที่แตกต่างกัน แต่“ชาวศิริราช”มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็น
กรอบความประพฤติกําหนดการกระทําที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติ และยอมรับร่วมกัน ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแง่
คิดและมุมมองจากการสังเกต และวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรเช่ือมโยงกับการบริหารตามแนวทาง
หลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักนิติธรรมเป็นเคร่ืองมือควบคุมทางสังคมของคนในองค์กรทําให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข. 
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หลักนิตธิรรมกับวัฒนธรรมองค์กร 

นายประสพโชค  อยู่สาํราญ 

หวัหน้าหน่วยวนัิยและนิตกิาร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

บทนํา 

  ในทางสงัคมวิทยานัน้ถือว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม”และเม่ือมีสงัคมเกิดขึน้การติดตอ่ส่ือสาร 

การสมาคมเพ่ือสนองความต้องการซึง่กนัและกนัก็เกิดขึน้ตามมา กลา่วคือเม่ือมนษุย์มาอยู่รวมกนั

เป็นสังคมหรือเป็นหมู่คณะในลักษณะท่ีถาวรจะต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมนัน้ๆ 

เพ่ือให้มนษุย์สามารถอยู่ด้วยกนัได้อย่างปกติสขุ (จลุนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓) โดยกฎเกณฑ์ดงักลา่ว 

เรียกว่า“ปทัสถานทางสังคม”(Social Norms) หรือ“บรรทัดฐานของสังคม” (วิถีพีเดีย 

สารานกุรมเสรี,2553.)ซึง่ได้ก่อกําเนิดขึน้จากการท่ีคนในสงัคมปฏิบตัิหรืองดเว้นการปฏิบตัิตามคติ

นิยมของสงัคมนัน้ ๆ จนกลายเป็นระเบียบแบบแผนหรือประเพณีนิยม ดงัมีภาษิตละตินบทหนึ่ง

กลา่วไว้ว่า “ที่ไหนมีสังคม ที่น่ันมีกฎหมาย” (Ubi societas, ibi jus) (แสวง บญุเฉลิมวิภาส, 

2551,หน้า 23)  

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นองค์กรหนึ่งในสงัคมให้บริการ ด้านสุขภาพในระดบั

ตติยภมูิ ด้านการศึกษา และการวิจยั มีนโยบายระบบบริหาร บทบาท หน้าท่ี ในแต่ละฝ่ายอย่าง

ชดัเจนมีวฒันธรรมองค์กรท่ีบ่งบอกถึงความเป็นศิริราชซึ่ง“คนศิริราช”ต่างยึดถือ และเช่ือมัน่ใน

ค่านิยมนี ้อนัเป็นกรอบท่ีควบคมุการประพฤติของคนในศิริราชให้สามารถอยู่ร่วมกนัเป็นระเบียบ

แบบแผนและแนวทางเดียวกนัจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร 

  ดงันัน้ เม่ือมนษุย์ตา่งแสวงหาการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุเป็นสงัคมในอดุมคติการอยู่ร่วมกนั

ในแตล่ะสงัคมจงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกตกิาตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์เป็นผู้สร้างขึน้ เพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุสงัคมให้สมาชิกในสงัคมปฏิบตัิไปในทํานอง ระเบียบแบบแผนอย่าง

เดียวกนั กฎเกณฑ์หรือกตกิาตา่ง ๆ ทัง้ท่ีไม่ปรากฏให้เห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น วิถีประชาหรือ

วิถีชาวบ้านขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือศีลธรรม และท่ีมีปรากฏให้เห็นเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เช่น คมัภีร์ทางศาสนา กฎหมาย หรือข้อบงัคบั เป็นต้น เพ่ือธํารงรักษาไว้ซึง่ความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของสงัคมสว่นรวม.  
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หลักนิตธิรรม (THE RULE OF LAW) 
ความหมาย 

  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้คําแปลของ “นิติธรรม” ไว้ว่า “หลกัพืน้ฐาน

แห่งกฎหมาย ” (ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร,หลกันิตธิรรม ,2552) 

  องค์การสหประชาชาติ (หลกันิติธรรม,www.oja.go.th/)ให้ความหมาย หลกันิติธรรม หมายถึง 

หลกัการในการปกครอง (principle of governance) ซึง่แตล่ะบคุคลสถาบนั องค์กร หน่วยงาน 

รวมทัง้รัฐตา่ง ๆ ซึง่อยูภ่ายใต้การปกครองนัน้ มีความตระหนกัรู้ และมีจิตสํานกึในความรับผิดชอบ

ท่ีจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์(law) ท่ีได้ร่วมกนัสร้าง และตา่งยอมรับว่าเป็นกฎท่ีได้

บญัญตัิขึน้โดยความยตุิธรรม มิใช่เป็นไปตามอําเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนมีผลบงัคบั

ใช้ต่อทกุคน และทกุองค์กรอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมรวมทัง้มีความสอดคล้องกบั

หลกัการ และมาตรฐานสทิธิมนษุยชนอนัเป็นสากล  

  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี(หลักนิติธรรม,2552,หน้า 9) ให้

ความหมายวา่หลกันิตธิรรม ก็คือ หลกัการพืน้ฐานแหง่กฎหมายท่ีสําคญัในระบอบประชาธิปไตยท่ี

เทิดทูนศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุมรัฐต้องให้

ความอารักขาคุ้มครองมนษุยชนให้พ้นจากลทัธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใด ๆเกิดขึน้ ไม่ว่าระหว่าง

รัฐกบัเอกชน หรือเอกชนกบัเอกชนศาลย่อมมีอํานาจอิสระในการตดัสินข้อพิพาทนัน้โดยเด็ดขาด

และโดยตุธิรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองท่ีถกูต้องและเป็นธรรม 

  ดร.กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์ ปลดักระทรวงยตุธิรรม (หลกันิตธิรรม,www.oja.go.th/)ให้ความหมาย

วา่หลกันิตธิรรม เป็นหลกัการพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสดุในการบริหารบ้านเมืองสงัคมท่ียดึถือหลกั 

นิติธรรมคือสงัคมท่ีปกครองโดยหลกักฎหมาย หรือสงัคมท่ีกฎหมายเป็นใหญ่อันแตกต่างจาก

ระบอบอตัตาธิปไตยท่ีทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามใจของผู้ มีอํานาจ หรืออนาธิปไตยท่ีทกุสิ่งทกุอย่าง

ขึน้อยู่กบัอําเภอใจของแตล่ะคน หลกันิติธรรมจึงมีความหมายเป็น 2 นยั กลา่วคือ กฎหมายต้องมี

ความเป็นธรรม คือ ต้องมีความชดัเจน แน่นอนและต้องสามารถจดัสรรสิทธิประโยชน์ของบุคคล

อยา่งเป็นธรรม นอกจากนีก้ฎหมายจะต้องบงัคบัใช้อยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ

ประชาชนในสงัคมไมว่า่ยากดีมีจนจะต้องอยูภ่ายใต้บงคบัของกฎหมายเดียวกนัอยา่งเสมอภาค. 

แนวคดิของหลักนิตธิรรม  

  “หลักนิติธรรม” เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบองักฤษ 

(Common Law) นกันิติศาสตร์ชาวองักฤษช่ือ A.V. Dicey เป็นผู้ นําคํานีม้าใช้ในระบบกฎหมาย

องักฤษโดยอธิบายความหมายในแง่มมุใหม่ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่ง ไดซี่กล่าวว่า “ความเป็นสงูสดุของกฎหมายหรือการ
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ปกครองโดยกฎหมายคือลกัษณะของรัฐธรรมนญูองักฤษ” นัน่คือหลกันิติธรรม ดงันัน้ ความหมาย

ของหลกันิตธิรรมในทศันะของไดซี่ประกอบด้วยหลกั ๓ ประการ (อ้างใน จนัทจิรา เอ่ียมมยรุา,หลกั

นิตธิรรมกบัการพฒันากระบวนการยตุธิรรมในสงัคมไทย,2553)ได้แก่ 

  หลกัข้อท่ี ๑. ต้องไมมี่การใช้ระบบทรราชย์ กลา่วคือ บคุคลต้องไมถ่กูลงโทษหรือกระทําย่ํายีตอ่

ร่างกายหรือทรัพย์สนิของตน เว้นแตไ่ด้กระทําการอนัเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึง่ได้บญัญตัิขึน้โดย

กระบวนการอนัชอบธรรม และพิพากษาเบือ้งหน้าศาลยตุธิรรมของแผน่ดนิ หมายความวา่หลกั 

นิตธิรรมเป็นระบบการปกครองซึง่ตรงข้ามกบัระบบใดๆ ท่ีปกครองโดยบคุคลท่ีมีอํานาจกว้างขวาง

ไม่จํากัด และใช้อํานาจบังคับได้โดยอําเภอใจ แสดงว่าภายใต้การปกครองโดยหลักนิติธรรม

ประชาชนไมอ่าจถกูลงโทษเว้นแตจ่ะกระทําการท่ีกฎหมายบญัญตัวิา่เป็นความผิดและกําหนดโทษ

ไว้ลว่งหน้า มิใช่ขึน้อยูก่บัอําเภอใจของผู้ปกครองท่ีอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ทกุเม่ือ. 

  หลกัข้อท่ี ๒. คือไม่มีผู้ ใดอยูเ่หนือกฎหมายของแผ่นดิน ไม่ว่าบคุคลนัน้จะมีชาติกําเนิดหรือมี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมระดบัใด ยอ่มถกูบงัคบัโดยกฎหมายและโทษอย่างเดียวกนั กลา่วอีก

นยัหนึง่คือหลกัความเสมอภาคเบือ้งหน้ากฎหมาย. 

  หลกัข้อท่ี ๓. รัฐธรรมนญูหรือกฎหมายสงูสดุนัน้มาจากกฎหมายปกตธิรรมดาท่ีศาลยตุิธรรมใช้

ตดัสนิคดีในชีวิตประจําวนัทัง้คดีแพง่และคดีอาญา. 

  ลอร์ด วลูฟ์ (Lord woolf) อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์(The Master of the Rolls) และ

อดีตประมขุตลุาการ(Lord Chief Justice)ขององักฤษและเวลส์ ได้ให้ข้อเสนอแนะหลกันิติธรรมไว้

วา่หลกันิตธิรรมจะมีกฎเกณฑ์อยา่งไรนัน้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในสงัคมเป็นสําคญั 

(ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร,หลกันิติธรรม,2552) หลกันิติธรรมยงั หมายถึง บคุคลทกุคนต้องเสมอภาค

กนัภายใต้กฎหมาย กฎหมายต้องมีเนือ้หาท่ีชดัเจน ให้เหตผุลได้ ไมข่ดัแย้งกนัเอง ปฏิบตัิได้ ใช้เป็น

การทัว่ไป เป็นธรรม  กฎหมายต้องมุ่งใช้ไปในอนาคต ไม่มีโทษย้อนหลงั มีการบงัคบัใช้กฎหมาย

โดยเสมอภาค กระบวนการตรากฎหมายต้องถกูต้องชดัเจน หลกัความเป็นกฎหมายซึง่ใช้เป็นการ

ทั่วไปไม่ว่ากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเอกชน มีหลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ พิพากษา 

ฯลฯ (ศ.ดร. กําชยั จงจกัรพนัธ์,) 

  เม่ือพิจารณาจากหลกันิติธรรมของประเทศองักฤษซึง่เป็นต้นแบบ มีความหมายโดยสรุปได้ว่า 

แม้ประเทศอังกฤษจะให้อํานาจสูงสุดของรัฐสภาในการออกกฎหมาย แต่ไม่ใช่รัฐสภาจะออก

กฎหมายอย่างไรก็ได้ กฎหมายท่ีออกจะต้องเป็นกฎหมายท่ีตัง้อยู่บนหลกันิติธรรมด้วย มีหลกัการ

พืน้ฐานท่ีมุ่งจํากดัอํานาจของผู้ปกครอง คุ้มครองประชาชน เน้นท่ีความมีอํานาจสงูสดุของรัฐสภา

ท่ีจะออกกฎหมายมาบงัคบัใช้กบัประชาชน แตก่ฎหมายท่ีจะออกมาและมีผลใช้บงัคบัได้ต้องตัง้อยู่



4 
 

บนหลกันิติธรรม ต่อต้านลทัธิทรราชย์ คุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน และให้ความเสมอภาคไม่มีการ

แบ่งแยกชนชัน้ มีระบบศาลเดียว คือ ศาลยตุิธรรม นิติธรรม ถือหลกัการ The supremacy of 

parliament กฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภามีฐานะเหนือกว่า Case Law จากแนวคดิหลกันิติธรรมท่ีมี

การพฒันามาอย่างยาวนาน ผู้ เขียนขอเสนอแนวคิด “หลักนิติธรรม คือ หลักการพืน้ฐานของ

กฎหมายที่บังคับใช้ในระบอบประชาธิปไตยที่ปกครองตามแนวทางหลักธรรมาภบิาลโดย

คาํนึงถงึศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของบุคคล ป้องกัน 

จาํกัดการใช้อาํนาจของผู้ปกครองในการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรม”. 

  รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ (สํานกับริหารงานสนบัสนนุงานอยัการ

สงูสดุ,2550) มาตรา ๓ วรรคสอง วางหลกันิติธรรมไว้แล้ว โดยได้บญัญตัิไว้ว่า การปฏิบตัิหน้าท่ี

ของรัฐสภา รัฐมนตรี ศาล รวมทัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญูและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลกั

นิติธรรม ยงัมีแนวคิดท่ีใกล้เคียงกบัหลกันิติธรรมเพ่ือเพิ่มความเข้าใจควรศกึษาหลกัแนวคิดอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องใกล้เคียงก็ คือ หลกันิตรัิฐซึง่จะทําให้เห็นความเหมือน และความแตกตา่งได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

หลักนิตรัิฐ(LEGAL STATE, RECHTSSTAAT,L'ETAT DE DROIT ) 

  “หลกันิติรัฐ” มีต้นกําเนิดมาจากภาคพืน้ยโุรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนั มีองค์ประกอบ

สําคญั 3 ประการ คือ 

  1. ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีหลกัว่าด้วยลําดบัชัน้

หรือศกัดิข์องกฎหมาย และกระบวนการ ควบคมุมิให้กฎหมายท่ีต่ํากวา่ขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู. 

  2. ต้องมีการบญัญตัิรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนญู อนัเป็นกฎหมาย

สงูสดุของประเทศ เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่ารัฐจะลว่งละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิได้เว้น

แต่กฎหมายให้อํานาจไว้ การกระทําใดๆ ของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตท่ี

กฎหมายกําหนดไว้เทา่นัน้. 

  3. ต้องมีการกําหนดขอบเขตอํานาจรัฐไว้อย่างชดัเจน โดยมีการแบง่แยกอํานาจรัฐออกเป็น 3 

ฝ่าย คือ นิติบญัญัติ บริหาร และตลุาการ เพ่ือให้เป็นการถ่วงดลุอํานาจซึ่งกนัและกนั โดยองค์กร

ตลุาการต้องมีความเป็นอิสระสามารถควบคมุ ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้. 

  จากการศกึษาลกัษณะของนิตรัิฐมีลกัษณะเป็นกฎหมายแบบ cilvil Law  มีความแตกตา่งจาก

หลกันิติธรรมตรงท่ี ยึดถือหลกักฎหมายลายลกัษณ์อกัษร มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสดุของ

ประเทศ  ใช้หลกัการแบ่งแยกอํานาจ ฯลฯ  มีการแบง่แยกระบบศาลออกเป็นศาลพิเศษและศาล

ยตุิธรรมทัว่ไป ความแตกต่างทัง้หลกันิติรัฐ และนิติธรรมอยู่ตรงท่ีจดุกําเนิด และบริบทของสงัคม

นัน้แตมี่ความเหมือนตรงท่ีจํากดัอํานาจผู้ปกครอง และคุ้มครองสทิธิของมนษุย์ชน. 
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หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 
 ความหมาย และที่มา 

  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี เป็นแนวทางสําคญัในการจดั

ระเบียบให้สงัคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึง่ครอบคลมุถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

ปฏิบตัิการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุมีความรู้รักสามคัคีและ

ร่วมกันเป็นพลงัก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้าง

ภมูิคุ้มกนัแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกนัหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยนัตรายท่ีหากจะมีมาใน

อนาคตเพราะสงัคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อนัเป็น

คุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุสอดคล้องกบัความเป็นไทยรัฐธรรมนญู และกระแสโลกยคุ

ปัจจบุนั (ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 

พ .ศ .2542) ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ( สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี . 

http://www.socgg.soc.go.th) ในการผลิตสินค้าและบริการท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรต่อผู้บริโภค

และสิง่แวดล้อมเป็นการสร้าง “คณุคา่” ให้กบัองค์กรธุรกิจนอกจาก “มลูคา่” ทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้จาก

การประกอบธุรกิจแล้วแนวคิดดงักล่าว ยงัสนบัสนนุการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันา

ทางสงัคมท่ีเต็มไปด้วย “ความเก่ง” และ “ความดี” ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบรรษัทและ

กิจการธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) แนวความคิดเก่ียวกบั CSR ครัง้แรกเกิด

จากการประชมุระดบัโลกท่ีกรุงเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ ในปี 2535 ได้มีการกลา่วถึงทิศทางใหม่

ของการพฒันาท่ีเรียกว่า “การพฒันาท่ียัง่ยืน” (Sustainable Development) มีการเรียกร้องให้เกิด

การพฒันาท่ีเอาใจใส่ในด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ต่อมาองค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ได้

บรรจเุร่ือง CSR ไว้ในแนวทางปฏิบตัสํิาหรับวิสาหกิจข้ามชาตใินปี 2000 . 

แนวคดิการสร้างธรรมาภบิาล   
 แนวคดิหลกัธรรมาภิบาล เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบญัญตัศิพัท์ไทยขึน้มาหลาย

คํา อาทิเช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี การ

ปกครองโดยธรรม กรอบการกํากบัดแูลท่ีดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึง่มีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี 

เดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คําว่าบรรษัทภิบาล (Copporate Governance) ซึง่ความหมายของ

คําว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance)หรือการบริหารและการจัดการบ้านเมืองท่ีดีให้

ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือให้แตกต่างจากการจัดการท่ีดี คือ ระบบโครงสร้าง 

กระบวนการตา่งๆ ท่ีได้วางแนวปฏิบตัหิรือวางกฎเกณฑ์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

http://www.socgg.soc.go.th/
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เศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม เพ่ือให้สว่นตา่งๆ ของสงัคมมีการพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ

และเป็นธรรม (สํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. http://www.socgg.soc.go.th) โดยเน้นในเร่ือง

ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการท่ีไม่จําเป็นต้องเกิดขึน้ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

แต่ถือว่าหลกัธรรมาภิบาลกบัหลกัประชาธิปไตยเป็นเร่ืองท่ีไปด้วยกนั เน่ืองจากลกัษณะหลาย

อย่างของธรรมาภิบาล เช่น ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูแก่

สาธารณะ และการถกูตรวจสอบโดยสาธารณะเป็นเง่ือนไขสําคญัของประชาธิปไตย และเป็นสว่น

สําคัญของการทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

พ.ศ.2542) สําหรับในประเทศไทยมีการนําแนวความคิด (Corporate Social Responsibility : 

CSR) และการกําหนดมาตรฐาน ISO ในด้านต่างๆ มาประยกุต์ใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน

ประกอบกบัแนวคิดท่ีมีอยู่ดัง่เดิม จึงได้มีกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ร่วมกนัผลกัดนัแนวคิด CSR 

ให้เกิดขึน้ในสงัคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม มีการจดัตัง้เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(Social Venture Network Asia (Thailand)) สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (Corporate Social 

Responsibility Institute : CSRI) ซึง่ได้รับการจดัตัง้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ฯลฯ ได้ร่วมสร้างกระแสความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นการจดัทํากิจกรรมการพฒันาชมุชนตา่งๆ ทัว่ประเทศ รวมไปถึงโฆษณาใน

เ ชิงส ร้างสรร ค์และความรับผิดชอบต่อสังคม . ( สํานักงานเลขา ธิการคณะรัฐมนตรี . 

http://www.socgg.soc.go.th) 

หลักการพืน้ฐานของการสร้างหลักธรรมาภบิาล  

(สํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. http://www.socgg.soc.go.th) 

  ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 

พ.ศ.2542 ระบวุา่ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ  

  1.หลักนิตธิรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ี

ยอมรับของสงัคม ไม่เลือกปฏิบตั ิและสงัคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบั

เหล่านัน้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของตวั

บคุคล 

  2.หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึง่กนั โดยมีการให้และการรับข้อมลูท่ี

สะดวกเป็นจริง ทนัการณ์ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชดัเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบ

ความถกูต้องชดัเจนได้  
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  3.หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมรับรู้ และร่วมคดิ ร่วมเสนอ

ความเห็นในการตดัสนิใจปัญหาสําคญัของประเทศในด้านตา่งๆ เช่น การแจ้งความเห็นนอกจากนี ้

ยงัรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบตอ่ผลของการกระทํานัน้  

  4.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้เป็นการสร้าง

กลไกให้มีผู้ รับผิดชอบ ตระหนกัในหน้าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ่สงัคม การใสใ่จปัญหา

สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตา่ง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

  5.หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากดั ให้เกิดประโยชน์

คุ้มคา่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม  

  6.หลักคุณธรรม ได้แก่ การยดึมัน่ในความถกูต้องดีงาม สํานึกในหน้าท่ีของตนเอง มีความ

ซื่อสตัย์สจุริต จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั และเคารพในสทิธิของผู้ อ่ืน  

 อาจสรุปได้ว่า “ ธรรมาภิบาล ” คือ แนวทางในการบริหารจดัการองค์กร โดยยดึหลกัธรรมมา

ปรับใช้ภายใต้กฎหมาย คือ หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี

ประสทิธิภาพ โปร่งใส ยตุธิรรมและเกิดความสงบสขุภายในสงัคมสว่นรวม  การสง่เสริมให้เกิดการ

สร้างธรรมาภิบาลนัน้ มาจากความร่วมมือของทัง้สถาบนัทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสงัคม 

ดงันัน้ถึงเวลาท่ีทกุสถาบนัต้องร่วมมือปฏิรูปการบริหารกนัอย่างจริงจงั ทําตามบทบาท สิทธิ และ

หน้าท่ีโดยอาศยัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่บทบาทของผู้ปกครองหรือภาครัฐต้องอาศยั

กระบวนการจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล สว่นบทบาทขององค์การภาคเอกชนและบทบาทของ

ประชาสงัคม คือ การตระหนกัในบทบาท สทิธิ หน้าท่ี ปลกูฝังและสร้างจิตสํานึกในการตอ่ต้านการ

ทจุริตและการประพฤตมิิชอบ เป็นต้น.  

 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  

 ความหมาย (สํานกัพฒันาระบบบริหาร, 2555. http://km.opsmoac.go.th/) 

  วฒันธรรม (culture) หมายถึง สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย 

วฒันธรรมในการแต่งกาย,วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วฒันธรรมพืน้บ้านวฒันธรรมชาวเขา 

(พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)  

  องค์กร (organ) หมายถึง บคุคล คณะบคุคล หรือสถาบนัซึง่เป็นสว่นประกอบของหน่วยงาน

ใหญ่ท่ีทําหน้าท่ีสมัพนัธ์กันหรือขึน้ต่อกัน เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐสภา
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ผู้ แทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา,ในบางกรณีองค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย 

(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)  

  องค์การ (organization)หมายถึง ศนูย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันขึน้เป็น

หน่วยงานเดียวกนั เพ่ือดําเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสาร

จดัตัง้ซึง่อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจํากดั 

สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ(พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)  

  สรุปได้ว่า วฒันธรรมองค์การ คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตของสมาชิกองค์การท่ียอมรับและ

ยดึถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกนัทัง้ทางความคิด ความเช่ือ คา่นิยม อดุมการณ์ขององค์การ และ

เป็นกรอบในการกําหนดพฤติกรรมขององค์การและปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกในองค์การ กล่าวคือ 

องค์กรใดท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีดี บคุลากรมีการยอมรับ ยดึถือปฏิบตัิ ย่อมสง่ผลให้การทํางานมี

ประสทิธิภาพ ซึง่ยอ่มสง่ผลตอ่การพฒันาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายด้วย.  

ที่มาของวัฒนธรรมองค์การ แบง่ได้ 2 ระดบั คือ  

  ระดบัแรก เป็นวฒันธรรมท่ีสงัเกตได้หรือท่ีมองเห็นได้ ดไูด้จากการแต่งตวั เคร่ืองประดบั 

เร่ืองราวท่ีเลา่กนั ภาษาหรือสญัลกัษณ์ท่ีใช้ พิธีการและการวางผงัสํานกังาน เป็นต้น 

  ระดบัท่ีสอง เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นแกน หรือวฒันธรรมท่ีมองไมเ่ห็นจะอยูล่กึลงไปซึง่เป็นคา่นิยม

และมาตรฐานท่ีกําหนดพฤติกรรมของคนในองค์การ ค่านิยมและมาตรฐานเหล่านีเ้ป็นคณุค่า

สมาชิกในองค์การร่วมกนัยดึถือและตา่งก็เข้าใจกนัดี  

  แหลง่กําเนิดวฒันธรรมองค์การท่ีสําคญัมี 5 แหลง่ (สํานกัพฒันาระบบบริหาร, 2555 อ้างใน

สนุทร วงศ์ไวศวรรณ. 2540: 122)  คือ  

1. วฒันธรรมของสงัคมในระดบัตา่ง ๆ ซึง่แบง่ออกได้ 5 ระดบั คือ  

  - วฒันธรรมของสงัคมระดบันานาชาต ิ 

  - วฒันธรรมของสงัคมระดบัชาต ิ 

  - วฒันธรรมของสงัคมระดบัภมูิภาคและท้องถ่ิน  

  - วฒันธรรมของธุรกิจอตุสาหกรรม  

  - วฒันธรรมของสาขาอาชีพ  

2. ลกัษณะงานและสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน คือ บริบทในองค์กรหรือสงัคมนัน้  

3. คา่นิยม ความเช่ือ และวิสยัทศัน์ของผู้ ก่อตัง้และผู้ นํารุ่นแรก ๆ  
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4. ประสบการณ์จากการทํางานร่วมกนัของสมาชิกองค์การ คืออาจต้องปรับเปล่ียนตามการเรียนรู้

ท่ีได้จากการปฏิบตังิานร่วมกนั  

5. คา่นิยม ความเช่ือ และวิสยัทศัน์ของผู้ นํารุ่นใหม ่ 

คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ  

(สํานกัพฒันาระบบบริหาร,2555.http://km.opsmoac.go.th/) 

วฒันธรรมองค์การมีคณุลกัษณะ ดงันี ้ 

  1. เป็นคา่นิยม ความเช่ือและพฤตกิรรมร่วมของกลุม่คน  

  2. เป็นสิง่ท่ีต้องใช้เวลาในการสัง่สม  

  3. เป็นสิง่ท่ีสมาชิกองค์การเรียนรู้จากการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  

  4. เป็นสิง่ท่ีสมาชิกองค์การไมค่อ่ยตระหนกัถึง  

  5. การส่ือสารถึงวฒันธรรมองค์การพึง่พาการใช้สญัลกัษณ์  

  6. เป็นสิง่ท่ีปรับตวัเปล่ียนแปลงได้  

รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ  ประกอบด้วย 4 ลกัษณะ ได้แก่  

(สํานกัพฒันาระบบบริหาร, 2555. http://km.opsmoac.go.th/) 

  1.วัฒนธรรมองค์การที่เน้นบทบาท (Role Culture) คือ มุ่งเน้นมีโครงสร้างขององค์การ 

ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ (Job Description)  และกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีกําหนด

ไว้ชดัเจน มีลกัษณะท่ีชอบด้วยเหตผุลทางวทิยาศาสตร์ (Reason-Science)  

  2.วัฒนธรรมองค์การที่เน้นงาน (Task Culture) คือ เน้นเร่ืองการทํางานเป็นทีม สนบัสนนุ

และส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพฒันาและใช้ความรู้ งานท่ีปฏิบตัิร่วมกนัเป็นทีมจะถกูจดัเป็น 

“งานโครงการ” หรือ Project เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีต้องเร่งรีบพฒันาปรับปรุง  

  3.วัฒนธรรมองค์การที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Existential Culture) จะมี

ความเป็นอิสระสูงในความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ช่ือเสียงขององค์การเป็นอย่างยิ่ง ตวัอย่างท่ีเห็นชดั คือ มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้น ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เป็นต้น  

  4.วัฒนธรรมองค์การที่เน้นการเป็นผู้นํา (Leader Culture) เน้นผู้บริหารหรือผู้ นําท่ีมี

ความสามารถนําพาองค์การ ความสําเร็จของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของผู้ นํา  

 

 

 

 



10 
 

ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 

(สํานกัพฒันาระบบบริหาร, 2555. http://km.opsmoac.go.th/) 

  1.วัฒนธรรมแบบปรับตัว(Adaptability Culture)หรือแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Culture) เกิดขึน้จากการท่ีผู้ นําเชิงกลยทุธ์ (strategic leader) มุ่งสร้างคา่นิยมใหม่ขององค์การท่ี

เอือ้ตอ่การเพิ่มขีดความสามารถ พนกังานขององค์การ 

- สง่เสริมการสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ  

- สง่เสริมให้ทดลอง ให้ลองทํา ผิดพลาดไมเ่ป็นไรให้ถือเป็นบทเรียน  

- ให้กล้าเส่ียง ให้กล้าคดิอะไรท่ีนอกกรอบได้  

- การให้อิสระ ให้คดิ ให้ทําได้ ให้มีความเป็นผู้ประกอบการอยูใ่นตวั  

- การมุง่ตอบสนองตอ่ลกูค้า และฝุ่ ายตา่งๆ โดยไมย่ดึตดิกบักรอบแบบเดมิ ๆ  

  2.วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ (Achievement Culture) ลกัษณะสําคญัคือ การมีวิสยัทศัน์

ท่ีชดัเจนของเป้าหมายองค์การ ผู้นามุง่เห็นผลสําเร็จตามเป้าหมาย  

- การให้แขง่ขนักนัทํางาน เพ่ือสร้างผลงาน  

- การรุก การมุง่มัน่ เอาจริงเอาจงั  

- การทําอะไรให้เสร็จ ให้สมบรูณ์ ให้ดีท่ีสดุ  

- การขยนัขนัแข็งในการทํางาน  

- การริเร่ิมในระดบับคุคล เพ่ือมุง่ไปสูช่ยัชนะ และความสําเร็จ  

  3.วัฒนธรรมแบบเครือญาต ิ(Clan Culture) มีความยืดหยุ่นแตมุ่่งเน้นความสําคญัของการ

มีสว่นร่วมของพนกังานภายในองค์การ จะมีคา่นิยมสําคญัในเร่ือง  

- การทําตามประเพณีปฏิบตั ิ(Traditional)  

- การคํานงึถึงผลกระทบท่ีจะมีตอ่คนอ่ืน ๆ  

- การเน้นความเป็นทีม  

- เน้นการมีสว่นร่วม  

- การเห็นพ้องกนั ไมพ่ยายามสร้างความแตกแยก ช่วยเหลือกนั ร่วมมือกนั เป็นแบบพ่ีน้อง  

- การเน้นความเป็นธรรม ยตุธิรรมและเท่าเทียมกนั  

  4.วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เน้นความมีเสถียรภาพความมัน่คงและ

เป็นสําคญั จะมีคา่นิยมในเร่ือง  

- การประหยดัและมุง่ประสทิธิภาพในการทํางาน  

- เน้นความเป็นทางการ และความเป็นระเบียบแบบแผน  
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- การใช้เหตผุล ใช้ข้อมลูตวัเลขตา่งๆ ในการปฏิบตังิาน  

- การเน้นในระเบียบ คําสัง่ กฎระเบียบตา่งๆ  

- การเช่ือฟัง ทําตามกฎระเบียบ และคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา  

   

 กล่าวโดยสรุป วฒันธรรมแต่ละแบบล้วนเป็นกรอบในการกําหนดพฤติกรรมของบคุคลซึง่จะ

นําพาความสําเร็จให้แก่องค์การได้ทัง้สิน้ การจะยึดถือวฒันธรรมแบบใดหรืออาจผสมผสานกนั

ขึน้อยู่กบัลกัษณะพืน้ฐานและบริบทขององค์กรนัน้ ในการท่ีจะทําให้องค์กรนัน้ประสบความสําเร็จ

บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์. 

 

วัฒนธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  

 (http://www.si.mahidol.ac.th/culture/history.)  

 ประวัตคิณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่ หัว(รัชกาลที่  3) เกิดรูปแบบการ

รักษาพยาบาลแบบใหม ่

  รัชสมยั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5 ) มีพระราชประสงค์ให้

จัดตัง้โรงพยาบาลขึน้ พระองค์ทรงจัดตัง้คณะกรรมการขึน้ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2429 

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 9 ท่าน คือ 

1. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนสริิธชัสงักาศ เป็นนายก 

2. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนดํารงราชานภุาพ 

3. พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ 

4. พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวฒันานวุงศ์ 

5. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 

6. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฏางค์ 

7. พระยาโชฏกึราชเศรษฐี 

8. เจ้าหม่ืนสรรเพชรภกัดี 

9. ดร.ปีเตอร์ เคาแวน แพทย์ประจําพระองค์ 

http://www.si.mahidol.ac.th/culture/history
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/22_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2429
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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  ดําเนินการจัดตัง้โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศ คณะกรรมการได้กราบทูลขอแบ่งพืน้ท่ี

พระราชวังบวรสถานพิมุขด้านใต้ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีก่อสร้างโรงพยาบาลและซือ้ท่ีริมข้างเหนือ

โรงเรียนของคณะมิชชนันารีอเมริกนัเพ่ือทําท่าขึน้โรงพยาบาล และตัง้ช่ือวา่ “โรงพยาบาลวังหลัง” 

พ.ศ. 2430 สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกธุภณัฑ์ ประชวรสิน้พระชนม์ด้วยพระโรคบิด 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานไม้ท่ีใช้สร้างพระเมรุมาศ สําหรับก่อสร้าง

โรงพยาบาลวงัหลงั ทัง้ยงัได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในส่วนของเจ้าฟ้าศิริราชฯ เป็นค่าก่อสร้าง

อีกด้วย  

  26 เมษายน พ.ศ. 2431 ซึ่งวันนีถื้อว่าเป็นวันกําเนิดโรงพยาบาล พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาล และพระราชทานนามใหม่

แก่โรงพยาบาลวา่ “โรงศริิราชพยาบาล” สงักดักรมพยาบาล 

  พ.ศ. 2432 มีการจดัตัง้วิทยาลยัแพทย์ขึน้ และเปิดสอนตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2433 รับ

สมัครเข้าศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน มีดอกเตอร์ยอร์ช แมกฟาแลนด์ (หมอเมฆฟ้าลั่น 

ภายหลงัได้เป็น อํามาตย์เอก ศาสตราจารย์พระอาจวทิยาคม) เป็นอาจารย์แพทย์  

  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 จงึได้เปิด “โรงเรียนแพทยากร” ขึน้อยา่งเป็นทางการ 

  3 มกราคม พ.ศ. 2443 ได้รับพระราชทานนามใหมว่า่ “โรงเรียนราชแพทยาลัย”  

26 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสถาปนาโรงเรียนข้าราชการ

พลเรือนขึน้เป็น “จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” และพระราชทานนามว่า “คณะแพทยศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

  พ.ศ. 2461ได้เปล่ียนนามตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “คณะ

แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล” 

 พ.ศ. 2464 รัฐบาลได้เร่ิมเจรจากบัมลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์ (Rockefeller) โดยสมเด็จพระเจ้าน้อง

ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดลุยเดช กรมขนุสงขลานครินทร์ ทรงรับเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการเจรจาเพ่ือ

ขอความช่วยเหลือปรับขยายหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลให้ถึงระดับ

ปริญญาโดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลฝึกหดั สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดลุยเดชฯ มีพระ

มหากรุณาธิคุณต่อศิริราช และการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างมากทางคณะฯ จึงได้จัดสร้าง

พระราชานุสาวรีย์ไว้ ณ ใจกลางโรงพยาบาล และถวายพระราชสมัญญาว่า “องค์บิดาแห่ง

การแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2430
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2431
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2432
http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2436
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2443
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2459
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2464
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 7 กุมภาพันธ์ พ .ศ .  2486  โอนคณะแพทยศาสตร์และศิ ริราชพยาบาล แผนกทันต

แพทยศาสตร์ แผนกสตัวแพทยศาสตร์ และแผนกเภสชัศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมา

เป็นคณะในสงักดัของมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์  

 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน

นามใหมแ่ก่มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์วา่ “มหาวิทยาลยัมหิดล ” และได้เปล่ียนช่ือใหมว่า่  

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

วิสัยทศัน์  

  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลเป็นสถาบนัทางการแพทย์ของแผน่ดนิ มุง่สูค่วามเป็นเลศิ

ระดบัสากล  

 

พันธกิจ 

     คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลมีพนัธกิจท่ีจะจดัการศกึษา เพ่ือผลติบณัฑิตและบคุลากร

ทางการแพทย์ทกุระดบั และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง ทําการวิจยั สร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกบัความ

ต้องการของประเทศ และนํามาซึง่ศรัทธาและความนิยมสงูสดุจากประชาชน รวมทัง้ชีนํ้าสงัคมไทย

ในด้านสขุภาพอนามยัและคณุภาพชีวิต 

  

วัฒนธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย  

S=   Seniority = รักกนัดจุพ่ีน้อง  

 หมายความถงึ ความรัก ความสามคัคี ความเอือ้อาทรในหมูค่ณะ. 

I =  Integrity   = ซื่อสตัย์ ถกูต้อง เช่ือถือได้  

 หมายความถงึ คณุธรรมจริยธรรมประจําตนอนัจะนํามาซึง่ความไว้ใจ เช่ือใจจากคนไข้ 

และสาธารณชน. 

R=  Responsibility   = รับผิดชอบ มีประสทิธิภาพ ตรงตอ่เวลา 

 หมายความถงึ ความรับผิดชอบแห่งตนอนัจะนํามาซึง่ผลลพัธ์ท่ีดีของงานท่ีทําในทกุด้าน. 

I =   Innovation  =  คดิสร้างสรรค์ 

 หมายความถงึ ความใฝ่รู้ใฝ่ศกึษาเพ่ือพฒันาตนเองและงานท่ีทําให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง.  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
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R=  Respect   =  ให้เกียรต ิเอาใจเขามาใสใ่จเรา 

 หมายความถงึ การให้เกียรตแิละเห็นคณุคา่ของบคุคลอ่ืนการเอาใจเขามาใสใ่จเรา อนัจะ

นํามาซึง่พฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมในทกุๆเร่ือง. 

A=   Altruism   = คํานงึถงึประโยชน์ของผู้ อ่ืนและสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

 หมายความถงึ การปฏิบตังิานท่ีคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ อ่ืนและสว่นรวมเป็นท่ีตัง้. 

J=  Journey to excellence and sustainability   =  มุง่มัน่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิอยา่งยัง่ยืน 

 หมายความถงึ การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิอยา่งเป็นระบบทัว่ทัง้องค์กรอยา่งยัง่ยืน. 

 

แนวคดิวัฒนธรรม SIRIRAJ 

  เป็นหลกัคดิท่ีเป็นพืน้ฐานของ “คํา” ท่ีใช้เป็นตวัแทนของ“วฒันธรรม SIRIRAJ”  นัน้คือพระ

ปณิธาน / คําสอน ในสมเดจ็พระบรมราชชนก   ท่ีทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้กบัชาวศริิราช 

และวงการแพทย์ของไทย ในโอกาสตา่งๆ  พระปณิธาน / คําสอน ในสมเดจ็พระบรมราชชนกนี 

เป็นคณุธรรมประจําใจของชาวศริิราช  และธรรมาภิบาลขององค์กรเป็นหลกัการท่ีครูแพทย์ของ 

ศริิราชตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  ได้ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัแิห่งตน  และได้ใช้สัง่สอนศษิย์ของตน

สืบเน่ืองตลอดมา  จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็นรากฐานของความเป็นศริิราชท่ีได้รับการ

ปลกูฝังตอ่เน่ืองมาตลอดกวา่ 120 ปี.     

ที่มาซึ่ง “วัฒนธรรม SIRIRAJ”    

 เร่ิมต้นจากกลุ่มทํางาน ซึ่งประกอบด้วย รองหัวหน้าภาควิชาและรองคณบดี ผู้ เข้าอบรม

โครงการพฒันาผู้บริหารคณะฯ รุ่นท่ี 2 (CEO 2) ซึง่มี รศ.นพ.อนพุนัธ์ ตนัติวงศ์ เป็นประธานรุ่น ได้

เรียนเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ คือ คณุเกียรติศกัดิ์ สําเภาเงิน ผู้จดัการสํานกังานประจํา สํานกังานการ

บุคคลกลางบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมาเป็นวิทยากรให้ความเห็นและร่วมกิจกรรมกลุ่มเม่ือวันท่ี9 

พฤศจิกายน2548 โดยให้ผู้ ร่วมกิจกรรมทุกคนเสนอคําท่ีแสดงคณุลกัษณะศิริราชสิ่งท่ีชาวศิริราช

ยดึถือ จากคําทัง้หมดประมาณเกือบ 50 คํา  ได้นํามาจดักลุม่ตามความหมายท่ีใกล้เคียงกนั แล้ว

เลือกคําท่ีคดิวา่มีความหมายชดัเจนในการแสดงออกถึงความเป็นศริิราชออกมา 7 คํา จาก ท่ีได้รับ

เสียงนิยมสงูสุดว่าตรงกับลกัษณะความเป็นศิริราชมากท่ีสดุซึ่งคําท่ีได้รับการคดัเลือกนี ้มีความ

สมดลุระหว่างลกัษณะของบคุคล ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และลกัษณะของ

องค์กร และสามารถจดัออกมาได้เป็นคํารวมว่า “SIRIRAJ” เพ่ือให้สะดวกในการจํา และเป็นขวญั

และกําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตั.ิ 

  จากท่ีมา ความหมายและลกัษณะของวฒันธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้างต้น จะเห็นได้ว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมีประวตัิความเป็นมาท่ียาวนานรูปแบบระบบการ
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บริหาร และการดําเนินชีวิตการอยู่ร่วมกนั ความประพฤติของชาวศิริราชมีการสัง่สมจนกลายเป็น

วฒันธรรมท่ียอมรับร่วมกันทําให้องค์กรสามารถดําเนินก้าวหน้ามีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของ

องค์กรอ่ืนในด้านวิชาการแพทย์ทัง้ในและนอกประเทศ  ผู้ เขียนขอสรุปเสนอและวิเคราะห์ได้ว่า

องค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี ลักษณะ รูปแบบ และประเภทของวัฒนธรรมท่ี

ผสมผสานกัน ไม่ได้มีลกัษณะ รูปแบบ และประเภทเพียงแบบเดียวตายตวัโดยเน้นการปลูกฝัง

ค่านิยม วฒันธรรมขององค์กรการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั

ตามแนวทางหลกัธรรมาภิบาล และพระปณิธาน / คําสอนในสมเด็จพระบรมราชชนก  อนัจะนําพา

องค์กรให้เจริญก้าวหน้า และเป็นแบบอยา่งให้แก่สถาบนัองค์กรอ่ืนในสงัคมตอ่ไป. 

 

หลักนิตธิรรมกับวัฒนธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

  จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (สํานักบริหารงานสนับสนุนงานอัยการ

สงูสดุ.www.ogad.ago.go.th/.) มาตรา 3 วรรค 2 ได้บญัญตัิไว้ว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีของรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญูและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม “หลกันิติ

ธรรม”  

  หมวด 13 จริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มาตรา 279 ได้

บญัญตัิมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

แตล่ะประเภท การกระทําคา่นิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการ ดงันี ้

1.การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 

2.การมีจิตสํานกึท่ีดี ซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 

3.การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตนและไมมี่ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

4. การยืนหยดัทําในสิง่ท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

6. การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือนข้อเท็จจริง 

7. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8. การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

9. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  

http://www.ogad.ago.go.th/
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 ซึง่มาตรา 279 สอดคล้องกบัการสร้างวฒันธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อนั

เป็นกรอบกําหนดการกระทําและพฤติกรรม และความสมัพนัธ์ของคนในองค์กรให้เป็นระเบียบ 

แบบแผนไปในแนวทางเดียวกนัตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรเพ่ือประโยชน์ใน

การสร้างความสมัพนัธ์ และขวญักําลงัใจในการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบของคนในองค์กรอนัจะนําพา

องค์กรให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายบรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กร

ได้ ซึง่มีลกัษณะสําคญัท่ีดไูด้จาก “ วฒันธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล” ดงันี ้

    1.ยึดมัน่ในหลกัของพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ ส่งเสริมค่านิยม (Values) รู้สกึมีส่วนร่วมหรือ

เป็นส่วนหนึ่งกบัองค์การ มุ่งมัน่พฒันาสู่ความเป็นเลิศอย่างยัง่ยืนมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษา

มาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

   2.แสดงให้เห็นถึงคณุคา่ของธรรมาภิบาล การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบตอ่

สว่นรวม ยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพ ความรับผิดชอบท่ีกลา่วมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมลู การ

มีความยตุธิรรม ปฏิบตัติอ่ทกุคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

  3.หลกัความโปร่งใส การยืนหยดัทําในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมายหมายถึง การ

ตดัสนิใจและการดําเนินการตา่ง ๆ อยูบ่นกฎระเบียบขององค์กรอยา่งชดัเจน 

  4.หลกัการส่ือสารและสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงาน การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับ

บริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือนข้อเท็จจริง 

  5.หลกัความคุ้มคา่ หมายถึง การรู้จกัใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุคํานึงถึงประสทิธิภาพ

และประสทิธิผลโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่สว่นรวม.  

   6.การสร้างการมีสว่นร่วม ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย การมีสว่นร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการตดัสินใจดําเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คดิเห็น ควบคมุการปฏิบตังิาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้า และมัน่คงขององค์กร. 

  7.หลกัการนิติธรรมมีกฎระเบียบท่ีเข้มแข็ง การดําเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายหรือหลกั

นิตธิรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิมีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย มีการระบุ

การลงโทษท่ีชดัเจน และมีผลบงัคบัใช้ได้จะเป็นสิ่งท่ีช่วยพฒันาระบบการบริหาร เพ่ือป้องกนัการ

ละเมิดหรือฝ่าฝืน การมีกฎระเบียบการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพจะสง่เสริมการปกครองตามหลกันิติ

ธรรมได้ดี  

  8.หลกัคณุธรรม ความรัก ความสามคัคี ความเอือ้อาทรในหมู่คณะในองค์กรท่ีประกอบด้วย

บคุคลท่ีมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัไป การใช้หลกัวฒันธรรมองค์กรความเป็นพ่ีน้องช่วยทําให้การ
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ประสานความต้องการท่ีแตกต่าง และประสานรอยร้าว ให้เกียรติ เอาใจเขามาใสใ่จเรา มีความ

สจุริตใจ เมตตา คํานงึถึงความถกูต้อง ดีงามและประโยชน์สว่นรวมขององค์การเป็นหลกั. 

 

สรุปท้ายบท 

  จากการศึกษาข้อมูลและหลกัฐานอ้างอิงต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง และส่งเสริมกัน

ระหว่าง “หลกันิติธรรม” กบั “วฒันธรรมองค์กร” นัน้จะเห็นได้ว่าการบริหารหรือปกครองตาม

แนวทางหลกัธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ โดยมีกรอบกําหนดการกระทําหรือการแสดง

พฤติกรรมของคนในองค์กร คือ “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งส่งผลให้การใช้ “หลักนิติธรรม”เป็น

เคร่ืองมือควบคมุทางสงัคมได้อย่างมีประสิทธิผลดี และยงัเป็นการสง่เสริม สนบัสนนุตลอดทัง้การ

เผยแพร่และปลกูฝังในเร่ืองค่านิยมความถูกต้อง เหมาะสมดีงาม ความมีคุณค่า มีประโยชน์ยึด

ตามแนวทางหลกัธรรม จริยธรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคมุทางสงัคมให้เกิดสงัคมท่ีปกติสขุ อนั

เป็นสังคมในอุดมคติของทุกๆองค์กร ทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชารัฐ ทุกภาคส่วนในสงัคมล้วนมี

บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ในการร่วมมือกันอนัจะทําให้เกิดการสร้างกรอบ หรือแบบแผน

ความประพฤตท่ีิดีงามของสมาชิกในองค์กรให้เป็นจริงหรือเป็นรูปธรรมตอ่ไปได้ในอนาคต.  
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