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ปรชัญาช้ีน า : 

   ประโยชนข์องเพ่ือนมนษุยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

“สงขลานครนิทร”์ 



วิสัยทัศน์ 

“เป็นคณะแพทยศาสตร์ชัน้เลิศระดับนานาชาต ิ
เพื่อสังคมไทย” 
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ค่านิยมหลัก 5 ประการ 

1. ท างานเป็นทีม 

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ 

3. มุ่งเน้นคุณภาพ 

4. จติส านึกด้านความเส่ียง และความปลอดภยั 

5. ยึดหลักคุณธรรม 
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การศึกษา 

วิจัย บริการ 



พนัธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม  

   และจริยธรรม โดยยดึถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง 

2. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนถงึระดับเหนือกว่าตตยิภมูิ 
(tertiary care) ด้วยจติวิญญาณ โดยค านึงถงึศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาต ิและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในสังคมไทย 

4. ให้บริการวชิาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเช่ือมโยง
สู่เครือข่ายสากล 
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ด้านการเรียนการสอน (Undergraduate) 

การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ที่ผ่านมาตรฐานระดับ 
World Federation for Medical Education และ EdPEx 

นิยามความเป็นเลิศ 
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ด้านการเรียนการสอน (Postgraduate) 

1. การจัดการศึกษาที่ผ่านมาตรฐานระดับ World 
Federation for Medical Education (Postgraduate 
Medical Education) และ EdPEx 

2. การจัดการศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล หมายถงึ      

   มีอัตราการตีพมิพ์วิทยานิพนธ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลสูงตามเกณฑ์ 

นิยามความเป็นเลิศ 
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ด้านการบริการรักษาพยาบาล 

1. ผลการรักษาพยาบาล สูงกว่าหรือเท่ากับ 50 Percentile 
ของสหรัฐอเมริกา/ ยุโรป 

2. ความพงึพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับสูงกว่าหรือ
เท่ากับ 90 Percentile ของประเทศ  

   (โรงพยาบาลภาครัฐ) 

นิยามความเป็นเลิศ 
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ด้านวิจัย 

1 ใน 200 อันดับแรกของ  

Asian Medicine QS Ranking 

นิยามความเป็นเลิศ 
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ด้านบริหารจัดการ  

  ด้านการรักษาพยาบาล :    

      ได้รับรางวัล TQA (Thailand Quality Award) 

  ด้านการเรียนการสอน :  

      ได้รับรางวัล TQC (Thailand Quality Class) 

นิยามความเป็นเลิศ 
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Matrix Organization 

Share vision, 

Strategy 

Supporting/ 
Coordinating 

 Self  Assessment : KPI 

 External Assessment  

 การศึกษา 

 บรกิาร 

 วิจยั 
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การศึกษา วิจยั บรกิาร 
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(Vision, Strategy, Planning) 

หางเสือ (ติดตาม KPI เรง่รดั คดัทา้ย) 

(กก. ชุด     )  

 กก.ประจ ำคณะ 

 กก.ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ฯ 

 ทีมบริหำรคณะ 

 ที่ประชุมหัวหน้ำภำควิชำ 

คณะกรรมการชดุหลกัของคณะแพทยศาสตร ์

MAN: 

MONEY :  

MACHINE : 

สถานที ่: 

สาย ข, ค สาย ก 
กรรมการบริหารสินทรัพย์  

งปม. งรด. กก.ปกส. กก.วิจยั กก.มลูนิธิ 

Steering กก.ทรพัยากรมนษุย์ + กก.สาขาขาดแคลน 

Steering,    ทีมบริหำรคณะ 

ทีมบริหารคณะ 

 Steering Committee      
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โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 

คณบดี 

ส านักงาน 
คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาล 

ฝ่ายอ านวยการ
โรงพยาบาล ฝ่ายเภสชักรรม ฝ่ายทนัตกรรม ฝ่ายบริการ

พยาบาล 

ภาควิชา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนคณะแพทย์ 9 เร่ือง 3 หมวด 
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ก.  การน าหลักการสู่วถีิปฏิบัต ิ
 ค่านิยมลูกพระราชบดิา 
 การท างานเป็นเครือข่าย 
 การก้าวสู่สากล 

ข.  การสร้างความมั่นคงและคุณภาพองค์กร 
 การลงทุนในคน 
 การบริหารทรัพยากร 
 การมุ่งเน้นคุณภาพงาน คุณภาพองค์กร EdPEx  WFME  TQA 

ค.  ความส าเร็จของพันธกิจ 
 การบรูณาการและสมดุลของพนัธกจิ 3 ด้าน 
 การปฏรูิปหลักสูตรสู่ศตวรรษที่ 21 
 การผลักดันงานวจิัยและนวัตกรรม 



เราจะมีพนัธะสัญญาร่วมกันท่ี 
จะท ำให้ท่ำนเป็นพนักงำนทีดี่ เก่ง มีควำมม่ันคง ควำมสุข 
เป็นทีพ่ึง่พงิของครอบครัวและเป็น “ลูกสงขลำนครินทร์” 

 เก่งขึน้ในวิชาชีพ มีโอกาสก้าวหน้าขึน้ต่อเน่ืองได้ 

 ท างานสร้างคุณค่าให้กับผู้ป่วย สังคม และระบบการศึกษา
แพทย์ พยาบาล 

 มีระบบการตอบแทนที่เพยีงพอ (สูงกว่าระบบราชการทั่วไป) 
สามารถด ารงชีวติอย่างมั่นคง มีความสุข ทัง้งานและชีวติ
สังคม 
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เราจะมีพนัธะสัญญาร่วมกันท่ี (ต่อ) 

 ได้รับการยอมรับและเชิดชูจากสังคมว่าเป็น              

         “ลูกสงขลานครินทร์” 

 มีความปลอดภัยในการท างาน : อาชีวอนามัย การฟ้องร้อง 
ร้องเรียน และชีวติความเป็นอยู่ 

 เป็นที่พึ่งพงิได้ของบุพการีและครอบครัว โดยเฉพาะทางด้าน
การรักษาพยาบาล สุขภาพ และสังคม 

17 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

Faculty of Medicine  Prince of Songkla University 

รศ.นพ.สธุรรม ป่ินเจริญ  คณบดี 



High payment / High performance 
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คณุภาพงาน 

คณุภาพคน 

การตอบแทน 
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โอกาสดีในคณะแพทยศาสตร ์

 การอบรม พฒันาหลักสูตรต่างๆ ทัง้จัดขึน้เองและ
ภายนอก 
 มีทุนการศกึษา ดูงาน น าเสนอผลงาน 
 การจัดสรรค่าตอบแทนเพิ่มตามประสบการณ์ 
 การปรับเข้าสู่ต าแหน่งเช่ียวชาญ ช านาญงาน 
 สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ R2R (Routine to Research) 
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 พัฒนาและแสดงออกถงึความสามารถแฝง 

 การมีเพื่อนทัง้ในวชิาชีพและต่างวิชาชีพ 

 สร้างประวัตทิี่ดีของตนเอง เตรียมพร้อมส าหรับ         
การ ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

 การอยู่อาศัย ใช้ชีวติ 

   ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิต 
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โอกาสดีในคณะแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
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ประโยชนข์องเพือ่นมนุษย์
เป็นกจิทีห่น่ึง 


