
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันผลิตแพทย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม”

โดยมีสาระส าคัญ
มีสาระส าคัญคือ หลักสูตรแพทยศาสตร์เป็น Outcome based education (OBE) ท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑติแพทย์ท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม 

รวมถึงระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ WFME AUN-QA และ EdPEx เป็นแนวทางก ากับการด าเนินงาน 
และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเปน็เลศิ 

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถและรับผดิชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
2. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย (Research cluster) และการวิจัยสหสถาบัน (Multi-center research) สร้างเครือข่ายภายใน ภายนอกสถาบันทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการ พัฒนาโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่รวมถึงปัญหาของประเทศ 

เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ, ศูนย์โรคไต, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  เป็นต้น
4. ส่งเสริมงานและจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมองค์กรให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้ังในหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย และในชุมชนใกล้เคียง (อ าเภอองครักษ์)

ค่านยิม MEDSWU
“คณะแพทยศาสตร์ชั้นน าที่ดี เก่ง มีความสุข และเป็นคนไทยยุค 4.0”

M Merit ซื่อสัตย์ สุจริต

E Excellence ความเป็นเลิศ

D Devote to customer ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

S Simplicity เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน

W Work รับผิดชอบทุ่มในการท างาน

U Unity การท างานเป็นทีม

ชั้นน า ดี เก่ง มีความสุข คนไทยยุค 4.0
Excellence

การบริหารงานเพื่อความ

เป็นเลิศและสร้างสรรค์

นวัตกรรม  (Innovation)
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มีการสร้างนวัตกรรม

และสร้างสรรค์

ในงาน



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 S Service & Health promotion to Excellence

แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลศิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 M Management to Excellence

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 A Academic to Excellence

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 R Research to Excellence

แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 T Toward International Level

แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ปรัชญาหลักสูตร
แพทยท่ี์มีความรู้คู่คุณธรรม ทักษะวิจัยและนวัตกรรม น าสู่สังคม แพทยผ์ู้มีความรู้ระดับสากล คู่คุณธรรม ทักษะวิจัย 

นวัตกรรมและภาษา น าสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลา และอ่อนน้อมถ่อมตน (Ethics and professionalism)
2. มีความรู้ถึงปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญระดับชาตแิละนานาชาต ิทักษะทาง

การแพทย์ การวางแผนการตรวจวินิจฉัย การให้การบริบาลสุขภาพ
และสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑข์องแพทยสภา (Clinical 
Competency)

3. มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และสร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
(Teaching and Communication skills)

4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Engagement in Life-long Learning)

5. มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชน (Community competency)
6. มีทักษะการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ (Research and Creativity)

7. มีทักษะในการบริหารจัดการและการท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และ

บุคลากรในระบบสุขภาพ (Administration and Interprofessional

skills)

1. มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา และอ่อนน้อมถ่อมตน (Ethics and professionalism)

2. มีความรู้ถึงปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญระดับชาตแิละนานาชาต ิทักษะ
ทางการแพทย์ การวางแผนการตรวจวินิจฉัย การให้การบริบาล
สุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ของแพทยสภา
(Clinical Competency)

3. มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และสร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
(Teaching and Communication skills)

4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Engagement in Life-long Learning)

5. มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชน (Community competency)
6. มีทักษะการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ (Research and Creativity)

7. มีทักษะในการบริหารจัดการและการท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์

และบุคลากรในระบบสุขภาพ (Administration and 

Interprofessional skills)

8. มีทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอยา่งดีเยี่ยม

อัตลักษณ์นิสิตแพทย์

มีทักษะสื่อสาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรคีณะแพทยศาสตร์ มศว ประกอบด้วย 2 หลักสูตร

แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 (SMART MED)


