
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ป 2563-2567 

1. วิสัยทัศน (Vision) :  “เปนคณะแพทยศาสตรเพื่อสังคมไทย ที่เปนเลิศระดบัสากล” 

2. พันธกิจ (Mission) :  

 1. ผลิตและพัฒนาแพทย บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชนของเพื่อน

มนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 2. ใหบรกิารดานรักษาพยาบาลทีเ่ปนเลิศจนถึงระดับเหนือกวาตติยภูมิ (Super tertiary care)1 ดวยจิตวิญญาณ โดย

คํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 

 3. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพระดบันานาชาติ บนพื้นฐานวฒันธรรมการวิจัยและนวัตกรรม 

 4. ใหบรกิารวิชาการ ที่ตอบสนองความตองการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

 1“ระดับเหนือกวาตติยภูมิ (Super tertiary care)”  หมายถึง   มีขีดความสามารถในการใหบริการและมีความพรอมในการรักษาสูงสุด  มีการพัฒนาศักยภาพใหมี

ความสามารถบริการตรวจวินิจฉัย คนหา คัดกรอง วางแผนการบําบัดรักษาผูปวย ในระดับที่ซับซอนสูงกวาระดับตติยภูมิ  โดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ และเปนผูนําเทคโนโลยีทาง

การแพทยที่เหมาะสม สามารถถายทอดใหหนวยงานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตรในป 2563-2567 

 จากวิสัยทัศน “เปนคณะแพทยศาสตรเพื่อสังคมไทย ที่เปนเลิศระดับสากล” สิ่งที่คณะแพทยศาสตร จะตองแสดง

บทบาทใหชัดเจน คือ กําหนดยุทธศาสตรในการนําความรูทางวิชาการที่เปนเลิศ ไปเพื่อสรางคน สรางองคความรู และสราง

นวัตกรรม ใหกับประเทศ ซึ่งเปนโจทยที่ประเทศคาดหวังใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ โดยมีทิศทาง ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาบัณฑิตสูการเปน global smart citizen  

 1. สรางและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสูสากล เปนบัณฑิตที่มีความรู มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพ

เทียบเทาระดับสากล  สามารถทํางานแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลกนี้ได  

 2. สรางและสงเสริมบัณฑิตใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต lifelong education ทั้งในระหวางการศึกษาและเมื่อจบ

การศึกษา โดยใช Digital Technology อยางมีประสิทธิภาพ 

 3. สรางและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอวิชาชีพ และความจําเปนตอสังคมทั้งในระดับกอนปริญญา หลังปริญญา 

รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น และเปนทีย่อมรับในระดับนานาชาต ิ

 4. เสริมสรางการปฏิบัติงานรวมกันระหวางสหสาขาวิชาของทุกภาคสวนและทุกระดับเพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี

แบบองครวม โดยตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสุขภาพคน สัตว และสิ่งแวดลอมที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงเปนหนึ่ง

เดียวกัน  

 5. สรางเครือขายและระบบนิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem) กับสถาบันการศึกษาและสถาบันที่

เก่ียวของ เพื่อใหเกิดการปฏิรูปการศึกษารวมกับการปฏิรปูระบบสุขภาพอยางเปนระบบทั้งภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความแข็งแกรงทางงานวิจัยที่มีคุณคา เปนองคความรูที่ชี้นํา และมีนวัตกรรมที่เกิดประโยชนตอ

สังคม 

 1. สงเสริม2งานวิจัยพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยทางดาน bio-molecular medicine ซึ่งจะชวยสงเสรมิ

คุณภาพและความหลากหลายทีแ่ตกตางของงานวิจัยทางคลนิิก (clinical research)  

 2การสงเสริม หมายความรวมถึง ทรัพยากรที่ใชในการสงเสริมการสรางงานวิจัย โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล การบมเพาะและเปดโอกาสใหกับนักศึกษาที่มีขีดความสามารถสูง

ในโครงการของคณะ ตั้งแตระดับกอนปริญญา ทําใหคณะแพทยมีโอกาสสูงขึ้นที่จะไดรับบุคลากรที่มีความสนใจในการแพทยระดับ bio-molecular เพิ่มมากขึ้น  คณะควรสงเสริมและเปน

ตวักลางเชื่อมประสานระหวางงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยทางคลินิก รวมถึงผูทําวิจัย เพื่อใหเกิดการตอยอดความรูและสรางองคความรูซึ่งกันและกัน) 



 2. สรางองคความรูผานการวิจัย สามารถตอบโจทยประเทศ ประชาชน ภาคเอกชน และตอบโจทยโลกเปนสําคัญ 

โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้นําทั้งประเทศไทย และระดับโลก 

 3. สงเสริมงานวิจัยขามศาสตร โดยมีคณะแพทยเปนศนูยกลางการบูรณาการ เปนหนึ่งในกระบวนการสรางเครอืขาย

งานวิจยั นําคณะแพทยเขาสูการสรางผลงานวิจัยทีไ่ดรบัการยอมรับในระดับสากล 

 4. สรางนวัตกรรม ที่มีความหลากหลาย เปนนวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมชุมชน และเปนนวตักรรมที่คนสวนใหญ

จะไดประโยชน  

 5. พัฒนาการจัดการทรัพยากรวจิัยและนวัตกรรม และระบบวจิัยและนวตักรรม ใหมีประสิทธภิาพและมีคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนผูนําในดานการบริการทางวิชาการ การบริการทางการแพทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน และเปนที่ยอมรับของนานาชาติ 

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยในการรักษาโรคยากและซับซอน (super tertiary care) ในทุกชวงวัย 

รวมถึงพัฒนาการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจร 

 2. พัฒนาการบริการทางวิชาการ การบริการทางการแพทย ไปสูการยอมรับในระดับนานาชาต ิ

 3. สงเสริม พัฒนาศักยภาพ จัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม และเปนที่พึ่งดานความเปนเลิศทางวิชาการ ใหกับ

โรงพยาบาลขางเคียงในพื้นที ่

 4. สรางเครือขาย พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

 5. สงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทย และนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับงานบริการรกัษาพยาบาล 

 6. สรางเครือขาย Healthcare Ecosystem หรือระบบการเกื้อหนุนกันทางดานสาธารณสุข เพ่ือพัฒนางานดาน

บริการรักษาพยาบาลใหกับประชาชนใหไดประโยชนสูงสุด และพัฒนาระบบการแพทยของไทยเพ่ือกาวสูสากลในอนาคต 

 7. ผลักดัน พัฒนาภาพลักษณองคกร (Branding) ใหมีความชัดเจน เขมแข็งโดดเดน จนเปนที่รูจัก เกิดการจดจํา 

ศรัทธา นําไปสูความไววางใจและไดรับการยอมรับในวงกวาง ทําใหองคกรมีความแข็งแกรง กลุมผูรับบริการ สังคมโดยรอบ 

รวมถึงประชาชนในภาคใต มีความภักดีและเชื่อมั่นตอการทําหนาที่ของบุคลากรขององคกร สงผลใหเอ้ือตอการดําเนินงานที่

ยั่งยืนในระยะยาว 

  7.1 สงเสริม ผลักดัน ใหคณะแพทยศาสตร เปนองคกรตัวอยางในการถายทอดองคความรูดานสุขภาพ 

เทคโนโลยี การวิจัย และความเปนเลิศในดานการรกัษาพยาบาล เพื่อชี้นํา และเปนที่พ่ึงใหกับประชาชนในภาคใต 

  7 . 2 ผ ลั ก ดั น ใ ห ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร แ ล ะ ชุ ม ช น  ( นั ก ศึ ก ษ า / บุ ค ล า ก ร / ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) มีสวนในการแกปญหารวมกัน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาที่แทจริงและยั่งยืน (ผลักดัน CSR3 
เปน CSV4) 

 3Corporate Social Responsibility (CSR) คือ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่ง คือ การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดย
รับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร อันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4Creating Shared Value (CSV) คือ แนวคิดที่เปนการปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Steak Holder) ที่เกี่ยวของกับกิจการ อยางเชน ผูถือ

หุน ลูกคา ชุมชนทีบ่ริษัทต้ังอยู และ Supplier. ... อาจเรียกไดวา CSV เปนการหาพื้นที่ตรงกลางระหวางธุรกิจกับสังคมและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือใหทั้งสองฝายไดประโยชนรวมกัน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ 

 1. เสริมสรางองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคณะไปสูความเปนนานาชาติ ทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ

สรางความรวมมือกับองคกรนานาชาติ และการจัดเวทีประชุมวิชาการนานาชาต ิ

 2. สรางวัฒนธรรมความเปนเลิศในองคกร เพ่ือพัฒนาสูการเปนคณะแพทยศาสตรที่มีคณุภาพ มีคณุธรรมควบคูไปกับ

ความเปนเลิศทางวิชาการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได  

 



 3. สราง พัฒนาศักยภาพ และสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเปนนักปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity 

Practitioner ใหกับองคกร มีพื้นฐานความเขาใจ และ Mindset ตอการปรับปรุงพัฒนา แสวงหาความรูใหมๆ และตอยอดสู

การเปนนักสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity Facilitator ที่พรอมจะทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริม

บรรยากาศการเรียนรูอยางสรางสรรค และชวยขับเคลื่อนผลิตภาพในองคกร 

 4. สรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน บนพื้นฐานของความถูกตองโปรงใสและความชัดเจนในระบบการ

ใหบริการรักษาพยาบาลที่มีกรอบการบริหาร แยกสัดสวนจากการบริการรักษาพยาบาลในระบบปกติอยางชัดเจน ทั้งนี้จะทํา

ใหเปนชองทางเลือกในการเขารับบริการรักษาพยาบาลอยางถูกตองและยั่งยืน 

 5. พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรูไปสูระบบ Smart Technology ในทุกพันธกิจ 

 6. สรางวัฒนธรรมขอมูล (Data culture) ในองคกร ตั้งแตผูบริหารและบุคลากร จะตองตัดสินใจ แกปญหาตามที่

ขอมูลเชิงประจักษที่ผานการวิเคราะหจนไดความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติได (Actionable knowledge) มากกวาแคเชื่อ

ความรูสึก (Gut-feeling) หรืออาศัยเพียงแคประสบการณ และตองมีความคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เพื่อนํา 

Actionable knowledge จากขอมูลไปตอยอด โดยการกําหนดกลยุทธหรือนโยบายที่ชาญฉลาดแลวนําไปลงมือปฏิบัติจนเกิด

ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน ความไดเปรียบในการแขงขัน หรือนําไปสรางนวัตกรรมขอมูล (Data innovation) หรือผลิตภัณฑ

ขอมูล (Data product) ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง เปนประโยชนกับผูรับบริการ ประเทศชาติ หรือสังคม  

 7. พัฒนาระบบการการสื่อสารและการสงตอขอมูลที่สําคัญ ที่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะทําใหเกิดความแตกตาง

ระหวางการเปดเผยขอมูลกับการไมเปดเผยขอมูลตอบุคลากรในองคกร เพื่อใหเกิดการรบัรูและการตดัสินใจรวมกัน เกิดความ

เขาใจในทุกระดับขององคกร และสงเสริมความสามัคคีและความเขาใจอันดี เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภมูิใจและความเปน

หนึ่งเดียวกันของแพทยสงขลานครนิทร 

 

------------------------------------------ 

 

 

 


