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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 ในระยะเริ่ม
ดำเนินงานสำนักงานตั้งอยู่  ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 305 ชั้น 3 วิทยาเขตขามเรียง 
(ม.ใหม่)  เดือนพฤศจิกายน 2548 ย้ายคณะแพทยศาสตร์มาดำเนินงาน ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์  ถนน
นครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง ม.เก่า)  เดือนมีนาคม 2557 ได้ย้ายไปที่
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิด
ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน และเปิดเป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 
ชม. และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  และเดือนพฤษภาคม 2562 ย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่ที่ อาคาร
คณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2  ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม จนถึงปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ดังนี้ 

1)  ผลิตบัณฑิตแพทย์ และพัฒนากำลังคนทางด้านการแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อตอบสนองตอ่
ความต้องการแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังขาดแคลนแพทย์อยู่อีกมาก 

2) ผลิตแพทย์ให้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศ 
ซึ่งเน้นการบริการประชาชน ครอบครัว และชุมชนในระดับปฐมภูมิ 

3) เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ การสาธารณสุขในการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพ การ
รักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพให้กับประชาชนในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ 

4) รองรับนโยบายของรัฐที่จะให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) ได้จัดทำขึ้น
เพื่อให้ต่อเนื่องกับแผนฉบับที่ 11 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะแผนดังกล่าว  และได้รับความเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8 / 2565 วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565  ทั้งนี้  แผนกลยุทธค์ณะ
แพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) มุ่งพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล”  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 
 เป้าหมายของแผนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) 

1. ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต ผา่นเกณฑ์ WFME 
2. คณะผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx 300 
3. การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการมุ่งเน้นพฒันาสุขภาพชุมชนและการทำงานร่วมกับองค์กร

ต่างๆ  ในชุมชนโดยยดึหลัก IPE : Inter-professional Education และ IPP : Inter-professional 
Practice 

4. โรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา สามารถเป็นทีฝ่ึกปฏิบตัิงานของนิสิตใน
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 

5. โรงพยาบาลสุทธาเวชผา่นการรับรองจากสถาบันพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) HA : Hospital 
Accreditation อย่างต่อเนื่อง 

6. ศูนย์เรียนรู้ สถานพฒันาเด็กเล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Day Care) มีความโดดเด่นและเป็น
ต้นแบบระดับประเทศ 
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คณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1) การผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้
ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม    
   เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
   เป้าประสงค์ 1.2) ระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ 1.3) บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ทักษะ จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2) การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชนใ์ห้กับชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.1) งานวิจัยที ่ทําให้เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนทุกกลุ ่มวัย (เด็ก ,
ผู้สูงอายุ,กลุ่มเปราะบาง) 
   เป้าประสงค์ 2.2) คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น (เด็ก,ผู้สูงอายุ,กลุ่มเปราะบาง) 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3) การพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการได้ครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา 
สามารถเป็นที ่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในคณะกลุ ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอื ่นๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวมทั้งการให้บริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล 
   เป้าประสงค์ 3.1) โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์สถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) 
HA อย่างต่อเนื่อง 
   เป้าประสงค์ 3.2) เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและให้บริการของนิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และคณะอ่ืน ๆ 
   เป้าประสงค์ 3.3) บริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล โดยมีระบบการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อย่างครอบคลุม 
   เป้าประสงค์ 3.4) ให้บริการครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา 
   เป้าประสงค์ 3.5) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ IQ และ EQ ที่ดี 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4) การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   เป้าประสงค์ 4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์  5.1) องค์กรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
   เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรมีสมรรนะที่เหมาะสมและจำนวนบุคคลการเพียงพอ รวมทั้งมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 
   เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณเพียงพอ 
   เป้าประสงค์ 5.4) เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน 
   เป้าประสงค์ 5.5) โครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ทางกายภาพได้มาตรฐานและเพียงพอรองรับการ
ขยายตัว 
 
 แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) จะเป็นแนวทาง
สำคัญให้ทุกหน่วยงานของคณะนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี อันจะเป็นแนวทางในการทำให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคณะในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ซึ่งมีเป้าหมายของคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
บริบทคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 ในระยะเริ่มดำเนินงานสำนักงานตั้งอยู่  ณ อาคารวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 305 ชั้น 3 วิทยาเขตขามเรียง (ม.ใหม่)   
 เดือนพฤศจิกายน 2548 ย ้ายคณะแพทยศาสตร ์มาดำเน ินงาน ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์                    
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ในเมือง ม.เก่า)  
 เด ือนมีนาคม 2557 ได ้ย ้ายไปที ่ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม                           
ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน และ
เปิดเป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  
 เด ือนพฤษภาคม 2562 ย ้ ายสำน ักงานไปต ั ้ งอ ย ู ่ท ี ่  อาคารคณะแพทยศาสตร ์  หล ั งท ี ่  2                            
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
 มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม เป็นคณบดี             
คนแรกของคณะแพทยศาสตร์  
  วันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ, ราชบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 2 
  วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชาติ  อารีมิตร 
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 3  
  วันที ่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงว ันที ่ 3 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง                   
แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 4 
  วันที ่ 1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิร ิธนะวุฒิชัย                     
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. งานอ านวยการ 
2. งานการแพทย ์
3. งานการพยาบาล 
4. งานเภสชักรรม 
5. งานเวชระเบยีนและสถติ ิ
6. งานเทคนิคการแพทย ์
7. งานรงัสวีนิิจฉยั 
8. งานทนัตกรรม 
9. งานกายภาพบ าบดั 
10. งานเวชกรรมสงัคม 
11. งานโภชนาการ 
12. งานพฒันาคุณภาพ 
13. งานประกนัสุขภาพ 
14. งานแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
15. งานจ่ายกลาง 

สาขาวิชา 

1. สาขาวชิาแพทยศาสตร ์
2. สาขาวชิาแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
3. สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย ์
4. สาขาวชิาศาสตรร์ะบบสขุภาพ 
5. หน่วยแพทยศาสตรศกึษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ 

กลุ่มงานบริหาร  
1. งานการเจา้หน้าที่ 
2. งานธุรการและยานยนต์           
3. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. งานประชาสมัพนัธ ์ 
5. งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
6. งานวศิวกรรมบรกิารและซ่อมบ ารุง 
7. งานวเิทศสมัพนัธแ์ละกจิการพเิศษ 
 

โรงพยาบาลสุทธาเวช 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ผูช้่วยคณบด ี

รองคณบด ี
 

าล 

หวัหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

หวัหน้ากลุ่มงานส านักงานเลขาฯ 

หวัหน้างานโรงพยาบาล 

คณะผูบ้รหิาร 

คณะแพทยศาสตร ์

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลงั  
1. งานนโยบายและแผน 
2. งานการเงนิและบญัช ี
3. งานพสัดุ 

กลุ่มงานวิชาการและพฒันานิสิต 
1. งานวชิาการ 
2. งานกจิการนิสติ 
3. งานวจิยัและประกนัคุณภาพ 
 

หวัหน้างานส านักงานเลขาฯ 

ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
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ข้อมูลพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

 
การจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร 
❖ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 (Doctor of Medicine Program (M.D.)) 
❖ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (B.ATM.)) 
❖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง 2564)   
 (Bachelor of Science Program in Paramedicine (B.Sc.[Paramedicine])) 

 ระดับปริญญาโท  จำนวน 2 หลักสูตร 
❖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

(Master of Health Science Program in Community Medicine (M.Sc.[Community 
Medicine])) 

❖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (วท.ม.) (นานาชาติ) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2563)   (Master of Science Program in Tropical Health Innovation 
(International Program) [M.SC.( Tropical Health Innovation)] 

 ระดับปริญญาเอก  จำนวน 2 หลักสูตร 
❖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรปรับปรุง 2565) 

(Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)] 
❖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)  (ปรับปรุง

หลักสูตร พ.ศ.2565) (Doctor of Philosophy Program in Health Science (International 
Program) [Ph.D.( Health Science)] 

 

นิสิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รวม 143 คน 
  -   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 58 คน 
  -   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวน 46 คน 
  -   หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 36 คน 
  -   หลักสูตร วท.ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 คน 
  -   หลักสูตร ปร.ด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 คน 
  -   หลักสูตร ปร.ด (นานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน – คน 
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แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

งบประมาณด้านงานวิจัย 

1. งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน  3,710,000  บาท  
2. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  จำนวน  1,886,616  บาท                 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  5,596,616  บาท 
 

 
  
 
 
 
 

66%

34%

เงนิรายได้

หน่วยงานภายนอก

พ.บ. พทป.บ.
วท.บ. (ฉุกเฉนิ
การแพทย)์

วท.ม. 
(วทิยาศาสตร์
สุขภาพ)

วท.ม. 
(นวตักรรม
สุขภาพเขต
รอ้น)(นานาชา

ต)ิ

ปร.ด. 
(วทิยาศาสตร์
สุขภาพ)

ปร.ด. 
(วทิยาศาสตร์
สุขภาพ)(นานา

ชาต)ิ

แผนการรบันิสติ 60 50 40 3 15 3 3

ผลการรบันิสติ 56 92 68 3 4 7 1

60
50

40

3
15

3 3

56

92

68

3 4 7 1
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บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ปี 2564 

 จำนวนบุคลากร  รวม 607 คน 

 

จำนวนอาจารย์ประจำ 

- จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ขา้ราชการ พนกังาน ผูเ้ชีย่วชาญ ลูกจา้งชัว่คราว

วชิาการ 4 96 7

สนบัสนุน 1 278 1 220

0

50

100

150

200

250

300

1. ศาสตรร์ะบบ
สุขภาพ

2. ปรคีลนิิก
3. แพทยแ์ผนไทย

ประยุกต์
4. ปฏบิตักิาร

ฉุกเฉนิการแพทย์
5. แพทยศาสตร

บณัฑติ
6. ผูเ้ชีย่วชาญ

ป.ตรี 1 2

ป.โท 1 12 5

ป.เอก 4 29 2 1 42 3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
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- จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

 
 

- จำนวนบุคลากรวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตรร์ะบบ
สขุภาพ

ปรคีลนิิก
แพทยแ์ผนไทย

ประยุกต์
ฉุกเฉิน

การแพทย์
แพทยศาสตร

บณัฑติ
ผูเ้ชีย่วชาญ

อาจารย์ 1 9 9 6 35 3

ผศ. 3 15 5 1 7

รศ. 1 5 2 3

ศ. 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40



10 
 

 

- สาขาความเชี่ยวชาญแพทย์ (อาจารย์) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา

ศลัยศาสตร์

อายุรศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

ออรโ์ธปิดกิส์

เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป/เวชศาสตรค์รอบครวั

จกัษุวทิยา

จติเวชศาสตร์

วสิญัญวีทิยา

โสต-ศอ นาสกิวทิยา

รงัสวีทิยา

พยาธวิทิยา

สตูิ
ศาสตร์
และนรี
เวชวทิยา

ศลัยศาส
ตร์

อายุรศาส
ตร์

กุมารเวช
ศาสตร์

ออรโ์ธปิ
ดกิส์

เวช
ปฏบิตัิ
ทัว่ไป/
เวช

ศาสตร์
ครอบครั

ว

จกัษุ
วทิยา

จติเวช
ศาสตร์

วสิญัญี
วทิยา

โสต-ศอ 
นาสกิ
วทิยา

รงัสวีทิยา
พยาธิ
วทิยา

ก าลงัศกึษา 1 1 2 2 1 1

ปฏบิตังิาน 3 4 6 3 2 1 3 1 1 3 2 2
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งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ 

งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 120,970,840.00 69,952,780.00 160,033,030.00 
2.  งบประมาณเงินรายได้ 415,313,800.00 357,577,000.00 410,863,332.70 
2.1  คณะแพทยศาสตร์ 73,896,000.00 76,693,810.00 80,351,229.7 
2.2  โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 226,418,800.00 280,883,190.00 270,113,803.00 
2.3  เงินสะสมและงบกลางปี 114,999,000.00 - 68,354,000.00 
3.  งบประมาณอ่ืนๆ 29,842,259.62 18,840,185.00 15,977,266.02 
3.1  งบค่าเสื่อม 3,428,259.62 3,615,185.00 3,753,566.02 
3.2  เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 18,574,000.00 11,305,000.00 10,917,500.00 
3.3  อ่ืนๆ 7,840,000.00 3,920,000.00 1,306,200.00 

รวมทั้งสิ้น 566,126,899.62 446,369,965.00 586,873,628.72 
 

 

 

 

 

เงนิแผ่นดนิ เงนิรายได ้ งบประมาณอื่นๆ

ปี 2562 120,970,840.00 415,313,800.00 29,842,259.62

ปี 2563 69,952,780.00 357,577,000.00 18,840,185.00

ปี 2564 160,033,030.00 410,863,332.70 15,977,266.02

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00
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งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

157,654,380.00

410,808,932.70 

17,062,432.02 

1.  งบประมาณเงนิแผ่นดนิ 2.  งบประมาณเงนิรายได ้ 3.  งบประมาณอื่นๆ

1.  งบประมาณเงนิ
แผ่นดนิ
27%

2.  งบประมาณเงนิ
รายได ้ 
70%

3.  งบประมาณอื่นๆ
3%
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ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

เงนิเดอืน
หมวดค่าจา้ง
ชัว่คราว

ค่าครุภณัฑ์
ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง

เงนิอุดหนุน

ยอดงบประมาณ 2,936,010 420,000 91,398,250 58,847,200 4,052,920

เบกิจ่าย+ผกูพนั 2,936,010 420,000 91,398,250 58,847,200 3,941,612

รอ้ยละ 100 100 100 100 97.25

 -
 10,000,000
 20,000,000
 30,000,000
 40,000,000
 50,000,000
 60,000,000
 70,000,000
 80,000,000
 90,000,000

 100,000,000

หมวด
ค่าจา้ง
ชัว่คราว

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

ค่าวสัดุ
ค่า

ครุภณัฑ์

ทีด่นิ
และ

สิง่ก่อสรา้
ง 

เงนิ
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น 

ยอดงบประมาณ 21,611,3 75,775,2 34,584,9 595,000. 136,072, 2,929,00 29,554,0 96,599,1 13,087,9

เบกิจ่าย+ผกูพนั 21,221,4 73,938,1 24,933,5 403,814. 130,418, 2,757,80 27,724,3 80,243,1 10,463,7

รอ้ยละ 98.20 97.58 72.09 67.87 95.85 94.16 93.81 83.07 79.95

 -
 20,000,000.00
 40,000,000.00
 60,000,000.00
 80,000,000.00

 100,000,000.00
 120,000,000.00
 140,000,000.00
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งบประมาณโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 

 

 - ภาพรวมรายได้แยกสิทธิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

รายรับรวม 386,249,945.42 บาท 
 

145,027,897.00 

145,559,035.00 

14,470,751.79 

6,422,769.00 

1,418,755.00 

1,242,260.00 

10,872,890.00 

43,235,588.00 

UC

จา่ยตรง

ประกนัสงัคม

ประกนัชวีติ

พรบ

รฐัวสิาหกจิ

ตรวจสุขภาพ

ช าระเงนิเอง

UC, 28.04 

จ่ายตรง, 47.69 

ประกนัสงัคม, 2.35 

ประกนัชวีติ, 2.48

พรบ, 0.45 

รฐัวสิาหกจิ, 0.13 

ตรวจสขุภาพ, 3.03 

ช าระเงนิเอง, 
15.83 

ร้อยละ
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- เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง โรงพยาบาลสุทธาเวช 

 

- เปรียบเทียบรายรับจริง - รายจ่ายจริง โรงพยาบาลสุทธาเวช ปี 2561 – 2564 

 

- งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของโรงพยาบาล ปี 2564 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. ประมาณการรายรบั 135,000,000 152,220,000 231,525,000 280,883,190 338,354,000.90

2. รายรบัจรงิ 121,387,434.00 159,464,604.19 184,801,106.56 236,484,741.01 368,249,945.79

135 152 

232 
281 

338.35 

121.39 
159.46 

184.80 
236.48 
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น

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. รายรบัจรงิ 121,387,434.00 159,464,604.19 181,029,574.41 236,484,741.01 368,249,945.79

2. รายจ่ายจรงิ  132,327,769.62 139,354,660.70 207,072,885.11 257,555,488.70 320,598,897.00

121.39 
159.46 181.03 
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368.25
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ค่าจา้ง
ชัว่คราว 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใชส้อย
ค่า

สาธารณูป
โภค 

ค่าวสัดุ
ค่า

ครุภณัฑ์
เงนิ

อุดหนุน 
รายจ่าย
อื่น 

ยอดงบประมาณ 18,107,35 61,613,33 21,564,01 67,000.00 106,213,8 2,929,000 52,014,40 7,604,900

เบกิจ่าย+ผกูพนั 17,875,04 61,417,06 16,365,56 29,377.59 105,817,3 2,757,800 47,664,34 6,452,636

รอ้ยละ 98.72 99.68 75.89 43.85 99.63 94.16 91.64 84.85

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00
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❖ โรงพยาบาลสุทธาเวช  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม 
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ ที่ทำการคณะ
แพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่  6 กุมพาพันธ์ 
2549 ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจำ (CUP) 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ปัจจุบัน
ศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการรับส่งต่อตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น รวมทั้ง
ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ระยะแรกเปิดให้บริการ 30 เตียง  

 

General Profile 2564 

จ านวนเตยีงบรกิารทัว่ไป 
หอผูป่้วยสามญั 93 เตยีง 
หอผูป่้วยพเิศษ 35 เตยีง 
ICU 4 เตยีง 

หอ้งผ่าตดั OR 6 หอ้ง 

การใหบ้รกิาร 
หอ้งตรวจโรคทัว่ไป 2 หอ้ง 
หอ้งตรวจโรคเฉพาะทาง 23 หอ้ง 

บุคลากร 
บุคลากรสายวชิาชพี 190 คน 
บุคลากรสายสนับสนุนวชิาชพี 130 คน 
บุคลากรสายอ านวยการ 43 คน 

 

สถิติผู้มารบับริการ 

ณ  30  กนัยายน  2564 OPD (ครัง้) IPD (ครัง้) 

สถติกิารใหบ้รกิาร 
จ านวนคน 89,483 4,616 
จ านวนครัง้ 255,492 5,801 
เฉลีย่ครัง้ ต่อ เดอืน 21,292 483 

สถติกิารผ่าตดั จ านวน  3,756 ครัง้ 
อตัราครองเตยีง เฉลีย่รอ้ยละ 65.72 
วนันอน เฉลีย่ต่อคน 4.33 
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สถิติผู้มารับบริการโรงพยาบาลสุทธาเวช ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

 

 
 

แผนแม่บท Master Plan  คณะแพทยศาสตร์  

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 (ครัง้) 15,81 15,38 12,96 17,06 16,02 19,57 15,65 15,80 14,68 19,82 22,44 21,50

ปี 2563 (ครัง้) 21,75 18,64 16,90 22,10 18,57 17,15 8,786 11,15 14,05 17,13 21,48 18,92

ปี 2564 (ครัง้) 18,59 17,63 18,75 19,44 13,47 22,65 18,66 17,46 22,10 27,55 27,17 31,97

  -
  10,000
  20,000
  30,000
  40,000

ผูป่้วยนอก OPD

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี 2562 (ครัง้) 336 293 293 323 301 333 323 314 400 425 446 478

ปี 2563 (ครัง้) 496 395 379 427 396 394 186 409 431 437 534 552

ปี 2564 (ครัง้) 508 496 546 438 357 526 464 432 467 529 484 554

  -
  100
  200
  300
  400
  500
  600

ผูป่้วยใน IPD
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ขั้นตอนการจัดทำแผน 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2561 – 2565 (ระยะ 
5 ปี) โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 24 
กันยายน 2561 เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะ ซึ่งได้ดำเนินการมาจนใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน จึง
ได้กำหนดจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12  โดยมีขั้นตอนในการจัดทำแผน ดังนี้  
  1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2561 – 2565 (ระยะ 5 
ปี) และข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. การศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ 
  4. มีการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (แบบประเมินจากหน่วยงาน) 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566 – 2569 (ระยะ 4 ปี) คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ดังนี้ 
  6. สัมมนาระดมความคิดเห็นทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566 – 2569 (ระยะ 4 ปี) คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 
  7. ประชุมวิพากษ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566 – 
2569 (ระยะ 4 ปี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคลากรเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565 ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ และออนไลน์ 
  8. ประชุมวิพากษ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566 – 
2569 (ระยะ 4 ปี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคลากรเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2565 ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ และออนไลน์ 
  9. แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทบทวนแผนฯ (20-22 กรกฎาคม 2565) 
  10. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 8 / 
2565 วนัที่ 12 กันยายน 2565 
  11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ช่องทางต่างๆ และคณบดีถ่ายทอดนโยบายและแผนกลยุทธ์ฉบับล่าสุด  
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แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว  เพ ื ่ อ ให ้ ป ระ เทศ ไทยบรรล ุ ว ิ ส ั ยท ั ศน ์  “ประ เทศ ไทยม ี ค ว ามม ั ่ น ค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้อง
อาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ระบุวาระการพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
น ว ั ต ก ร ร ม  ( Innovation- driven Economy)  ร ว ม ถ ึ ง ก า ร เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม 
เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที ่เข้าสู ่สังคมสูงวัย รวมถึ งการเปลี ่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 
(Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง  ยั ่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  1.2 วัตถุประสงค์ 
   1.2.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
   1.2.2 ถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื ่องและมีการ 
บูรณาการ 
   1.2.3 สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 
   1.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
   1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    1.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.4 เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
   1.4.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
    1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
    2) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    3) เป้าหมายกองทัพ  หน่วยงานด้านความมั ่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
    4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื ่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
    5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    1.4.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
    2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   1.4.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   1.4.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
    1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
    2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน  
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
    3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   1.4.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
    2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
    3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
    4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
   1.4.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  2.1 ประเด็นที ่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
   เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 
    1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
    4. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
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  2.2 ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย  
    1.  คนไทยม ีการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานสากล ม ีท ักษะที่ จำเป ็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2. คนไทยได้ร ับการพัฒนาเต ็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ  
พหุปัญญา 
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 
    1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  2.3 ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
   เป้าหมาย  ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 
    1. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
  2.4 ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   เป้าหมาย  
    1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพ่ิมข้ึน 
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 
    1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
    2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
    3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
    4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
    5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
  3.1 ด้านการเมือง  มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข กิจกรรมของพรรค
การเมือง ต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และมีกลไกกำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา ดังนี้  
   3.1.1 สร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
   3.12 สร้างจิตสำนักในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของโลกที่ดี 
  3.2 ด้านการบริหารราชการ  จัดทำขึ ้นเพื ่อต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ให้เป็น “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชน” โดยมีเป้าหมายการจัดการภาครัฐให้เปิดกว้าง และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 
โครงสร้างขององค์กรมีขนาดกระทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยระบบบริหารและบริการประชาชนบนฐานดิจิทัล 
อย่างโปร่งใส ทันสมัยและรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูง และหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน 
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การทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานและภาคสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา คือ ส่งเสริม/พัฒนาการเป็น
โรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน) 
  3.3 ด ้านกฎหมาย  ม ีกรอบการดำเน ินการตามว ัตถ ุประสงค์ท ี ่กำหนดไว ้ ในร ัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิร ูปกฎหมาย ที ่ม ีอยู ่ในปัจจุบัน  
ซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์เพื่อให้มีกลไกต่าง ๆ อาทิ กลไก การออกกฎหมายที่ดีเท่าที่จำเป็น 
กลไกการตรากฎหมายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ กลไกการเข้าถึง
กฎหมายของประชาชน ท ั ้ ง ในด ้ านการม ี ส ่ วน ร ่ วม เสนอร ่ า งกฎหมายและด ้ านคว ามร ู ้ เ ข ้ า ใ จ  
ในระบบกระบวนการยุติธรรม การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมาย ที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรค พัฒนากระบวนการ  
ทางกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ ใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนสนับสนุนมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูป การเรียน  
การสอนเพ่ือสร้างและพัฒนานักกฎหมาย ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
   3.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยาว ์
   3.3.2 จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และ
สตาร์ทอัพ 
  3.4 ด ้านยุต ิธรรม กำหนดเป้าหมายให้การดำเนินงาน ในทุกขั ้นตอนมีกำหนดระยะเวลา 
ที่ชัดเจน มีกลไก การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำในส่วนของการบริหารงานยุติธรรมต้องเกิดกระบวนทัศน์ 
เพ่ือให้สังคม โดยปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งอำนวยความยุติธรรมด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกท้ังกระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ไม่มีประเด็นการศึกษาท่ีสอดคล้อง 
  3.5 ด้านเศรษฐกิจ  จะส่งผลให้เกิดผลิตภาพสูงขึ ้น (Higher productivity) ความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) การเติบโตอย่างครอบคลุม ทั่วทุกภาคส่วน (more 
inclusive) และอย่างยั่งยืน (more sustainable) และสถาบันทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะสูง (high performance 
economic institution)  ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
   3.5.1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   3.5.2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
   3.5.3 พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร และ
ผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 
   3.5.4 พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 
   3.5.5 ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และทำการวิจัย (ทุกระดับ) 
   3.5.6 พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
  3. 6  ด ้ านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม  กำหนดกรอบการปฏ ิร ูปครอบคลุม 
ด้านทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทรัพยากร ธรรมชาติได้รับ
การรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ผ่านการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพบนความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
   3.6.1 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่า 
   3.6.2 ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน) 
   3.6.3 พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับ 
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  3.7 ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมใน
การวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ ำเป็น และ 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุข  
ที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
   3.7.1 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
(สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม) 
   3.7.2 การเข ้าถ ึงเทคโนโลย ีทางการศ ึกษาม ีความปลอดภ ัย  และลดการละเม ิดส ิทธิ  
ทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) 
   3.7.3 การเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (สายการแพทย์) 
   3.7.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (สำหรับสายการแพทย์) ที่มีมาตรฐาน 
   3.7.5 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากายจิต
สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม)   
  3.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการ
ทำหน้าที ่ของส ื ่อบน ความร ับผ ิดชอบ และการใช ้พ ื ้นที ่ด ิจ ิท ัล เพื ่อการส ื ่อสารอย่างม ีจรรยาบรรณ  
ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่า เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
   3.8.1 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ  และทุกภาค
ส่วน (ทุกระดับชั้น) 
   3.8.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิ
ทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 
  3.9 ด้านสังคม เพื ่อให้คนไทยมีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมไปสู ่การมีจิตสาธารณะเพิ ่มขึ ้นและ 
มีหลักประกันทางรายได้ ในวัยเกษียณที ่เพียงพอต่อการดำรงชีว ิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นส ังคม 
แห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ชุมชน/ท้องถิ ่น มีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท ำงานร่วมกับ 
ภาคส่วนต่างๆ ได้ ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
   3.9.1 ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และตาม
การศึกษาภาคบังคับ 
    - การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.9.2 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ และทุกภาคส่วน 
    - การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิทาง  
สื่อสังคม  และมีการคำนึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 
   3.9.3 ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากาย จิต  
สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
   3.9.4 ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม 
   3.9.5 ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 
   3.9.6 ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 

  3.9.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการทำวิจัย  
  3.10 ด้านพลังงาน ส่งผลให้กระบวนการแข่งขันด้านกิจการพลังงานมีความเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้
กลไกตลาดท ี ่ เหมาะสม พล ั ง งานของประเทศม ีความม ั ่นคง  เพ ี ยงพอต ่อประชาชน ท ุกคนและ  
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและได้รับ การบริการที ่มีคุณภาพในระดับราคาที ่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมจาก 
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ทุกภาคส่วนจะช่วยยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
การวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเติบโต ของพลังงานทางเลือก 
  3.11 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีเป้าหมายให้ประเทศไทย 
มีระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 
2579 ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
   - ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
   - สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ให้รังเกียจการทุจริตและ
ตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน  

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ของชาติระยะ  20 ปี เพ่ือ
เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม แ ล ะ ว า ง ร า ก ฐ า น ใ น ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห ้ เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ  
ที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยื่น  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการประเมิน
สถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 มีวัตถุประสงค์  เป้าหมายโดยรวม และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  4.1 วัตถุประสงค์ 
   4.1 .1 เพ ื ่อให ้คนไทยท ุกช ่วงว ัยม ีท ักษะความร ู ้ความสามารถและพ ัฒน าตนเองได้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอ  
ต่อการดำรงช ีว ิต  ม ีความมั ่นคงทางเศรษฐก ิจและสังคม ได ้ร ับการคุ ้มครองส ิทธ ิข ั ้นพ ื ้นฐาน และมี  
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
ในสังคมสูงวัย 
   4.1.2 เพื ่อให ้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร ้างที ่ เข ้มแข็ง  ม ีเสถ ียรภาพ แข่งข ันได ้ ย ั ่งยืน  
มีความมั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม  
มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ ด้วย
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   4.1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4.1.4 เพื ่อสร้างความมั ่นคงภายในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ข้ามชาติ รวมทั ้งให้ประเทศไทยมีส่วนสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ   
ในระดับอนุภาค ภูมิภาค และโลก 
   4.1.5 เพื่อให้มีการทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และ
พ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพท่ัวถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  
  4.2 เป้าหมายรวม 
   4.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   4.2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   4.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
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   4.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ 
   4.2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
   4.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  4.3 ยุทธศาสตร์ 
   4.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนให้คน
ไทยส่วนใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคมเพิ ่มขึ ้น คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย  
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
   4.3.2 ย ุทธศาสตร์สร ้างความเป็นธรรมลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม   ม ุ ่งเน้นการลด 
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน อันเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตลอดจนเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทาง
สังคมของภาครัฐ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
   4.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยให้การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัว อย่าง
ต ่อเน ื ่อง รวมทั ้งพัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัว เพิ ่มผล ิตภาพการผลิตของประเทศ ร ักษาเสถียรภาพ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตทุกระดับธุรกิจ 
   4.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   มุ่งเน้น การ
รักษาฟื ้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างย ั ่งย ืน สร้างความมั ่นคงด้านน้ ำโดยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซ
เรือนกระจก การปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือภัยพิบัติ 
  4.3.5 ยุทธศาสตร์ความม่ันคง  ให้ความสำคัญในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สร้างความสมานฉันท์สามัคคีของคนในชาติ ลดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสต่างๆ ในการดำรงชีวิต นอกจากนั้น มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการ
รับมือ ภัยคุกคามทั้งทางทหาร หรือแม้กระทั้งภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ ตลอดจนต้องพัฒนาให้แผนงาน ด้านความมั่นคง
มีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
   4.3.6 ยุทธศาสตร์การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ให้บร ิการของภาคร ัฐ และประสิทธ ิภาพการประกอบธุรก ิจของประเทศ รวมทั ้ง เพิ ่มประส ิทธ ิภาพ  
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้นและลด
จำนวน การดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
   4.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงาน โดยการเพ่ิมสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทน ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการขยาย
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น และ
ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ  ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ป ล อ ด ภ ั ย ท า ง ไ ซ เ บ อ ร ์ ใ ห ้ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง  
ตามมาตรฐานสากล เพื ่อร ับมือ ต ่อภ ัยคุกคามทางออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนา ด ้านสาธารณูปการ  
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โดยการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื ้นที่ 
ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบส่งน้ำและระบบจำหน่ายน้ำ 
   4.3.8 ย ุทธศาสตร ์ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี ว ิจ ัย และนวัตกรรม   ม ุ ่งเน ้นการเพ่ิม 
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
   4.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที ่เศรษฐกิ จ  ให้ความสำคัญมุ ่งเน้น 
การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพิ่มจ ำนวนเมืองศูนย์กลาง  
ของจ ังหว ัดเป ็นเม ืองน ่าอย ู ่สำหร ับคนทุกกลุ ่มในส ังคม สำหร ับพื ้นที ่ เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต  
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดน 
   4.3.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศเพื ่อการพัฒนา   มีเป้าหมาย 
ในการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ มี
ร ะบบห ่ ว ง โซ ่ ม ู ลค ่ า ในอน ุภ ู ม ิ ภ าคและภ ูม ิ ภ าคอา เซ ี ยน เพ ิ ่ มข ึ ้ น  พร ้ อมท ั ้ งท ำ ให ้ประ เทศ ไทย 
เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญ ในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนา
ส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
ตลอดจนประเทศไทย เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในทุกระดับ 
 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 
14 มีนาคม 2560 
  5.1 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
  5.2 วิสัยทัศน์ 
   “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
  5.3 ยุทธศาสตร์ 
   5.3.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   5.3.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
   5.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   5.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5.3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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  5.4 เป้าหมาย 
   5.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 
   5.4.2 ความเท่าเทียม (Equity) 
   5.4.3 คุณภาพ (Quality) 
   5.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   5.4.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 

 6. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรมได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ข ึ ้น ให ้ม ีความสอดคล ้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของ
ข ้อเท ็จจร ิงท ี ่ม ีข ้อม ูลสน ับสน ุน (Evidence – based Policy) โดยกำหนดเป ้าหมายหล ักและท ิศทาง 
เช ิงย ุทธศาสตร ์  (Strategic Objectives) รวมถ ึงประเด ็นสำค ัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอ ุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (Demand – driven) 
เพ ื ่ อ เป ็นกรอบท ิศทางการพ ัฒนาการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรมของประเทศ   
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
  “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ ่งแวดล้อมที่ย ั ่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทำงานนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไทย 
สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว” 

 
 

ที่มา :  แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
 

ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนา 
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 8. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 
 
 ปรัชญา   :  ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 
 วิสัยทัศน์  : มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 
 

  ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์  :   
    1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education Asia 

University Rankings  อันดับที่ 100+ ของเอเชีย  และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
    2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Scimago Institutions 

Rankings  อันดับที่ 100 ของเอเชีย  และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
    3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ The QS ASIA University 

Ranking  อันดับที่ 100 ของเอเชีย  และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
    4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education 

University Impact Rankings (SDGs)  อันดับที่ 300 ของโลก  และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
   5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Round University 
Ranking (RUR)  ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก  และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
   6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 
 

 พันธกิจ 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพันธกิจ ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
และมีความเป็นผู้ประกอบการ  
   2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
   3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
   4. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสาน 
 
 สมรรถนะหลัก 
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 MSU 
  M = Morality and Multidisciplinary      การผลิตบัณฑิตที ่ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม และ 
                                                                             การใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสาน 
                                                                             เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             S = Social Engagement and Sustainability การบร ิการว ิชาการร ่วมกับชุมชนและสังคม 
                                                                             เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
              U = Universal Integration and Unity          การบูรณาการองค์ความรู ้จากท้องถิ ่นสู ่สากล  
                                                                             และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 อัตลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกลักษณ์ 
 

  การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 

 ค่านิยม 
 

 E- S A N  หมายถึง  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 
                                     ที่เป็นระบบ มีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ  เพื่อนำพาสังคม 
                                     และประเทศชาติสู่ความยั่งยืน 
 
                                  =   Excellence       การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
                                  =   System            มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
 
                                  =   Achievement    มีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ 
 
                                  =   Nation              เพ่ือนำพาสังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLFORMSU

นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชุน 

M = Maturity 
S = Social Responsibility 
U = Unity 

1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

3)ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

5) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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ส่วนที่ 2 
 
 

แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) 
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ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) 
 
 ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อาทิ อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้ม
ลดลง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การจัดกลุ่มยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)  
ให้ม ีจ ุดเน้นตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน   ซึ ่งปัจจัยข้างต้นนี ้ส ่งผลโดยตรงต่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม   
 
 
ปรัชญา   :  ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพ มหาชน 
 
 

วิสัยทัศน์  : 
 
คณะแพทยศาสตร์ช้ันนำด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล  
 

 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์เป้าหมายปี 2569  
1. ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ผ่านเกณฑ์ WFME 
2. คณะผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx 300 
3. การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการมุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพชุมชนและการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ  

ในชุมชนโดยยึดหลัก IPE : Inter-professional Education และ IPP : Inter-professional Practice 
4. โรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา สามารถเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในคณะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 
5. โรงพยาบาลสุทธาเวชผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) HA : Hospital 

Accreditation อย่างต่อเนื่อง 
6. ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Day Care) มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบ

ระดับประเทศ 
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สมรรถนะหลัก  : 

1.  หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานในชุมชนได้ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ IPE 
หลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานในชุมชนร่วมกับสหวิชาชีพได้ โดยเพิ่มรายวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และรายวิชากลุ่ม Health system sciences  ที่มีจำนวนหน่วยกิตจำน
วนมาก 

2.  ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่ และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Day Care)” เพ่ือดูแล
เด็กปฐมวัย ที่มีการผสมผสานกับหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายภาคส่วนมาร่วมพัฒนา  ซึ่งบุคลากรที่ดูแลเด็ก มีความหลากหลายวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นัก
การศึกษาระดับปฐมวัย นักโภชนาการ ครูพี่เลี้ยง เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป และเป็น
แหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรม (Training center) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งในอนาคตจะ
มีการขยายผลสู่จังหวัดอ่ืนๆ  รวมถึงจะมีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) สำหรับการอบรมครูพ่ีเลี้ยง
และผู้ปกครองต่อไป 

เอกลักษณ์ : 

บูรณาการพหุเวชศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน   

 

อัตลักษณ์ : 

จิตอาสาเพื่อสังคม   

 

ค่านิยม : 

รวดเร็ว ตรงเวลา คุณภาพ คุณธรรม 

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและแนวคิดหลัก คือ 
 รวดเร็ว, ตรงเวลา  คือ มุมมองเชิงระบบ, มุ่งเน้นความสำเร็จ, ส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ 
 คุณภาพ    คือ ความเป็นเลิศเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น, ให้ความสำคัญกับคน, มุ่งเน้นความสำเร็จ, การจัดการ 

โดยใช้ข้อมูลจริง 
คุณธรรม   คือ การสร้างประโยชน์ให้สังคม, จริยธรรมและความโปร่งใส 

 
 
พันธกิจหลักท่ีสำคัญ : 

1. การเรียนการสอน (Education : Undergrad/Grad.studies) 
2. การวิจัยและการบริการวิชาการ (Research & community services) 
3. การบริการสุขภาพ (Healthcare) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 

1)   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วย
และชุมชนอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม  

2)   การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม    

3)   การพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการได้ครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา สามารถเป็นที่
ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวมทั้งการให้บริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล  

4)   การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

5)   การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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การวิเคราะห์ศักยภาพคณะแพทยศาสตร์ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 10 ข้อ จุดอ่อน (Weakness) 12 ข้อ โอกาส (Oppotunity) 9 ข้อ อุปสรรค (Threat) 9 ข้อ 
1. ทุกหลักสูตรของคณะมุ่งเน้นการจดัการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนและเน้นการ
ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนโดยยึดหลัก 
IPE : Inter-professional Education และ 
IPP : Inter-professional Practice  

2. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและให้บริการรักษา
สุขภาพท่ีสร้างรายได้ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลยั 

3. โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลาย
สถาบัน เช่น HA สปสช. ประกันสงัคม 
คณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานไตเทียม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และ
เรียนรู้แบบบูรณาการ (Day care)  เน้นการ
ส่งเสริมการเลีย้งดูแลเด็ก อายุ 0-3 ปี ด้วยการ
สอนหลักสูตร EF : Executive Function เป็น
ต้นแบบระดับประเทศ 

5. ทำเล ท่ีตั้งของคณะอยู่ในเมือง ใกล้ชุมชน 
เดินทางสะดวก และคณะมีแผนแม่บทในการ
ขยายการบริการในอนาคต 

6. โรงพยาบาลอยู่ภายใตค้ณะส่งผลตอ่ความ
เชื่อถือและภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้รับบริการ 
(โรงเรียนแพทย์) 
 

1. โรงพยาบาลยังไมส่ามารถรองรับนสิิตแพทย์ 
และเป็นแหล่งฝึกเพิ่มพูนทักษะไดต้ามแผนที่
กำหนด  

2. โรงพยาบาลยังไมเ่งินรายได้เพียงพอในการจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรบัการขยายการ
ให้บริการตามแผนท่ีกำหนด 

3. ระบบคลังวัสดตุ่างๆ ยังไมม่ีประสทิธิภาพทำให้
ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบริหารจัดการได้ 
เช่น สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ การจดัซื้อ และการ
เบิกจ่าย 

4. การมอบหมายงานไมต่รงกับงาน /ภาระงานบาง
หน่วยงานมีมากเกินไป เนื่องจากปริมาณงาน
เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนคนทำให้บคุลากรลาออก
บ่อย 

5. ระบบกลไกด้านการเงินและบัญชียังไม่มี
ประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน ทำใหไ้ดข้้อมูลในการ
ตัดสินใจคลาดเคลื่อน เช่น รายรับ รายจ่าย การ
ส่งเงิน 

6. ขาดการสื่อสารนโยบาย แผนการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด รวมทั้งการกำกับตดิตามการดำเนินงาน
ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันให้กับบคุลากรทุก
ระดับ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสะสมไมส่ามารถแก้ไข
ได้ทันท่วงที  

7. พฤติกรรมการบริการยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลติบัณฑติ
แพทย์  

2. นโยบายมหาวิทยาลยัมหาสารคามให้
ความสำคญักับโรงพยาบาลในการขยายการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 

3. จังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ทําให้มีบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นิสติ และนักศึกษาเพิ่มขึน้  

4. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน องค์กรระดับท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายตา่งๆ ภายในจังหวัดมหาสารคาม 
ทั้งด้านงบประมาณ และเครื่องมือ อุปกรณ์  

5. การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 
อัตราการเจ็บป่วยสูง ทําให้เกิดการวิจัย การ
บริการวิชาการ และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
รองรับการให้บรบิาล 

6. เด็กเกิดน้อย สามารถจัดหลักสตูรที่จำเป็น
และเน้นการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

7. นโยบายของรัฐสนับสนุนการให้บรกิาร
รักษาพยาบาลแบบแพทย์ทางเลือก ทำให้
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

8. บัณฑิตที่คณะผลติยังมีความต้องการของ
ตลาดสูง ส่งผลให้มีตลาดงานรองรบับัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา 

1. ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังไม่
สนับสนุนบริบทการดาํเนินงานโรงพยาบาล 
เช่น ด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ และ
บุคลากร 

2. งบประมาณที่ไดร้ับสนับสนุนจากรฐับาลยัง
ไม่เพียงพอ 

3. อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ของ
หน่วยงานภายนอกมีความมั่นคง และสูง
กว่าทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนทําให้
เกิดภาวะสมองไหลไปยังโรงพยาบาลอื่น 

4. การเปิดหลักสูตรบณัฑติศึกษาในสาขาต่างๆ 
มีความหลากหลายทำให้มีการแข่งขันสูง 

5. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคาวสัดุ 
อุปกรณ์มรีาคาเพิม่ขึ้น ทำให้ต้นทุนการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 

6. ระบบสาธารณูปโภคของจังหวัด
มหาสารคามยังไมม่ีความเสถียรและไม่มี
ประสิทธิภาพมากเพียงพอในการตอบสนอง
ต่อการดําเนินงานของโรงพยาบาล เช่น 
คมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ปะปา เป็นต้น 

7. สถานการณ์โรคระบาดส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาล เช่น โรคระบาด
โควิด-19  
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จุดแข็ง (Strength) 10 ข้อ จุดอ่อน (Weakness) 12 ข้อ โอกาส (Oppotunity) 9 ข้อ อุปสรรค (Threat) 9 ข้อ 
7. อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทนัสมัย เช่น 

การตรวจวเิคราะห์ระดับพันธุกรรมและอณูชีว
โมเลกุล และ Mobile ARI, ศูนย์ภาพวินิจฉัย 
เป็นต้น 

8. อาจารย์มีความหลากหลายวิชาชีพท่ีมีความรู้
ความสามารถ ทำให้สามารถจดัการเรียนการ
สอน วิจัยแบบบูรณาการได้ทุกสาขาวิชาและ
หลักสตูร 

9. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ อายุอยู่ในช่วง
วัยทำงาน และยอมรับต่อการเปลีย่นแปลงและ
พัฒนาได้ง่าย 

10. คณะผ่านการประเมินเ (Screening) การตรวจ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence  : EdPEx) คะแนน 
200 ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์) ยังไม่
เพียงพอ เช่น ห้องเรียนกลุ่มใหญ่ และห้อง skill 
lab  

9. เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม ขาด
การบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ และการใช้
งานยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เที่ยงตรง 

10. ภาระงานของอาจารย์มีจำนวนมาก ส่งผลทําให้
การจัดสรรเวลามาทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องได้
ยาก 

11. บุคลากรสายวิชาชีพของโรงพยาบาลยังไม่
สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียน
การสอนได้เท่าท่ีควร  

12. ระบบความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สินของ
บุคลากรและผู้รับบริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 

9. แผนยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย /การทํานวัตกรรม มีมากมายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  
 

8. แหล่งทุนวิจัยแตล่ะแห่งมีการออก
กฎระเบียบในการให้ทุนท่ีแตกตา่งกัน และ
ตั้งเกณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนที่ยากขึ้น 

9. ความไม่แน่นอนในแนวปฏิบตัิของนโยบาย
ด้านสาธารณสุขของภาครัฐส่งผลต่อการ
ขอรับบริการของประชาชนท่ีมีต่อ
โรงพยาบาล 
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การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix Analysis) 
 

1) กลยุทธ์เชิงรุก (Strategic / Opportunity : SO) 
1.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์วิชาชีพและมาตรฐานสากล  
2.  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนและเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนโดยยึดหลัก IPE : Inter-professional Education 

และ IPP : Inter-professional Practice 
3.  พัฒนาระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
4.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5.  พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.   พัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7.  ยกระดับการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Focus Group Discussion) 
8.  พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานและระบบบริการทุกระดับเพ่ือให้ได้รับการรับรอง HA อย่างต่อเนื่อง 
9.   พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx 

 
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Strategic / Threats : ST) 

1.  บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน/ บริการวิชาการ 
2.  ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเกิดจากนักวิจัยที่มาจากต่างสาขาวิชาชีพ 
3.   พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เข้าถึงแหล่งทุนภายนอกคณะทั้งในและต่างประเทศ 
4.   ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยแบบ area-based เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันกับการจัดการเรียนการสอน 
5   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ เช่น EF, Montessori, Brain Based Learning, HEI School Finland,    

Thai local wisdom 
6.   ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข  (Weaknesses / Opportunity : WO) 
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการและชุมชนแบบองค์รวมเพ่ือเตรียมพร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการบริการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 
3. ผลักดันให้เกิดการขยายการบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา 
4. พัฒนากลไกการสื่อสารนโยบาย แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด รวมทั้งการกำกับติดตามการดำเนินงานให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ สามารถเชื่อมโยง

ถึงการปฏิบัติงานได้จริง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
6. พัฒนาระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
7. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
8. พัฒนาระบบคลังวัสดุให้ครอบคลุมทุกหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4) กลยุทธ์เชิงรับ  (Weaknesses / Threats : WT) 

1.     ผลักดันการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุให้สอดคล้องการบริบทของโรงพยาบาลต่อมหาวิทยาลัย 
2.     พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.     ผลักดันค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม 
4.     สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานและมีความปลอดภัย 
5.     พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้านและครบถ้วนทุกหน่วยงานและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน  
6.     พัฒนาศักยภาพบุคลากรในใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
7.     กำหนดแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุต่างๆ และเทคโนโลยีให้ทันเหตุการณ์  
8.     พัฒนาพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนและพ้ืนที่ให้บริการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน 
9.     พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย การสัญจร และพ้ืนที่จอดรถ ให้ครอบคลุมและเพียงพอ ต่อการดำเนินงานปัจจุบันและในอนาคต 
10.     พัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งนันทนาการ สถานที่พักผ่อนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะแพทยศาสตร์ 
 

เป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซีย 
 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2565-2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ  ศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสังคม

โลก 

สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ 

ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรม 

และภาคประชาสังคม 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้
มีความโดดเด่นระดับ

นานาชาติ 
 

บริหารองค์กรเพ่ือ
ความเป็น

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เป้าหมาย 
คณะแพทยศาสตร์ 

 

คณะแพทยศาสตร์ช้ันนำด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล 
 

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2566 – 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพระดับสากล มี
ความรู้ความสามารถ
ดูแลผู้ป่วยและชุมชน
อย่างบูรณาการและ

เป็นองค์รวม 

การส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และ

พัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช้

ประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม 

การพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช
ให้บริการได้ครบทุกแผนกตาม

เกณฑ์แพทยสภา สามารถเป็นที่
ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในคณะ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวมทั้งการให้

บริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์
รวมตามมาตรฐานสากล 

การบูรณาการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566-2569) 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1.  หลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และมี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนการปฎิบัติงานใน
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100) 

2.  ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนที่
สนับสนุนการปฏิบตัิงานในชุมชนอย่างเป็นองค์
รวม (ร้อยละ 100) 

1.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์วิชาชีพและ
มาตรฐานสากล  

2.  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนและเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนโดยยึดหลัก IPE : Inter-professional 
Education และ IPP : Inter-professional 
Practice   

1.  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
สากล  

2.  กิจกรรมบูรณาการการปฏิบัติงานในชุมชน  

2.  ระบบและกลไกการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพ 

1.  ค่าเฉลี่ยหลักสูตรที่มผีลการประเมินรายวิชามี  
ค่าความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ (ไม่น้อยกว่า 3.51 ) 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการให้
คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (ไม่น้อย
กว่าระดับ 3.51 ) 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ (ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51) 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมเสริม
หลักสตูร (ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51) 

5.  ร้อยละบณัฑิตทีส่อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
หรือใบประกอบโรคศลิปะ (ทุกหลกัสูตรร้อยละ 
90) 

6. จำนวนข้อร้องเรียนของแหล่งฝกึปฏิบัติงาน     
(ไม่เกิน 2 เรื่องต่อหลักสูตรต่อปี) 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการผลติบัณฑติอย่าง
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 

2.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร 

3.  พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนและการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.  พัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  

1.  โครงการสัมมนาหลักสตูรดา้นการผลิตบณัฑิต  
2.  โครงการสัมมนาแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
3.  โครงการทบทวนความรูเ้พื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ 
4.  โครงการพัฒนาอาจารยด์้านแพทยศาสตรศึกษา  
5.  โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา  
6.  โครงการ Home Room  
7.  โครงการพัฒนานิสิตด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
8.  โครงการอบรมด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
3.  บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
จริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

1.  ร้อยละของบัณฑติที่สำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสตูรกำหนด (ป. ตรี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 / บณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50) 

2.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ไม่น้อย
กว่า 3.51) 

  -  ยกระดับการรับฟังผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเพื่อนำข้อมูล
มาพัฒนาบัณฑติที่พึงประสงค์ (Focus Group 
Discussion) 

1.  โครงการสัมมนาผูม้ีส่วนไดส้่วนได้ส่วนเสีย  
2.  โครงการเยี่ยมบัณฑิตและสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
 
 
 

 
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย 
 

 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
1.1)  หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการปฎิบัติงานในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
   1.1.1)  ร้อยละของหลักสตูรทีผ่า่นการรับรองหลักสตูรตามมาตรฐานวิชาชีพ     ร้อยละ 100 100 100 100 

   1.1.2)  ร้อยละของหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างเป็นองคร์วม  ร้อยละ 100 100 100 100 

1.2)  ระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 
   1.2.1)  ค่าเฉลี่ยหลักสูตรที่มีผลการประเมินรายวิชามีค่าความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย์  
ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
   1.2.2 ) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
   1.2.3)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนบัสนุนการเรยีนรู้  ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
   1.2.4)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
1.1)  หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการปฎิบัติงานในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
   1.2.5)  ร้อยละบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศลิปะ ทุกหลักสูตร ร้อยละ 90 90 90 90 

   1.2.6)  จำนวนข้อร้องเรียนของแหล่งฝึกปฏิบตัิงานทุกหลักสูตร  จำนวน ไม่เกิน 2 เรื่อง ไม่เกิน 2 เรื่อง ไม่เกิน 2 เรื่อง ไม่เกิน 2 เรื่อง 
1.3)  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ทักษะ จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.3.1)  ร้อยละของบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  ร้อยละ ป.ตรี 90 / 

บัณฑิตศึกษา 
50 

ป.ตรี 90 / 
บัณฑิตศึกษา 

50 

ป.ตรี 90 / 
บัณฑิตศึกษา 

50 

ป.ตรี 90 / 
บัณฑิตศึกษา 

50 
   1.3.2)  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 
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กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

1.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์
วิชาชีพและมาตรฐานสากล  

1.  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสากล  

244,000 244,000 244,000 244,000 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2.  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
สุขภาพชุมชนและเน้นการทำงานร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ในชุมชนโดยยดึหลัก IPE : 
Inter-professional Education และ IPP 
: Inter-professional Practice  

 

2.  กิจกรรมบูรณาการการปฏิบัติงานในชุมชน 283,000 283,000 283,000 283,000 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

3.  พัฒนาระบบและกลไกการผลติบัณฑติอย่าง
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 

 

3.  โครงการสัมมนาหลักสตูรดา้นการผลิตบณัฑิต  
4.  โครงการทบทวนความรูเ้พื่อสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 
 

140,000 
60,000 

140,000 
60,000 

140,000 
60,000 

140,000 
60,000 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

5.  โครงการสัมมนาแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
 

23,800 23,800 23,800 23,800 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5.  พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนและการ
วิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

 

6.  โครงการพัฒนาอาจารยด์้านแพทยศาสตรศึกษา  
7.  โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรกึษา  
 

50,000 
30,000 

50,000 
30,000 

50,000 
30,000 

50,000 
30,000 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 

6.  พัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

 

8.  โครงการ Home Room  
9.  โครงการพัฒนานิสิตด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
10.  โครงการอบรมดา้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  

ที่ 21 
 

20,000 
250,000 
405,600 

20,000 
250,000 
405,600 

20,000 
250,000 
405,600 

20,000 
250,000 
405,600 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นิสิต 
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ยุทธศาสตร์ ที่  2) การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม    
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. งานวิจัยท่ีทําให้เกิด
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
ชุมชนทุกกลุ่มวัย (เด็ก,
ผู้สูงอายุ,กลุ่มเปราะบาง) 
  

1.  จำนวนการประชุมกับผู้ให้ทุนและผูม้ีส่วนไดส้่วน  
เสีย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

2.  จำนวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ Implementation 
Research (1 เรื่อง) / เด็กปฐมวยั (1 เรื่อง) / 
ผู้สูงอายุ (1 เรื่อง) / กลุ่มเปราะบาง (1 เรื่อง) 
และงานวิจัย basic science ไปจนถึงผลิตภณัฑ์
หรือนวัตกรรม (1 เรื่อง) และงานวิจัยฝ่าย
สนับสนุน (หน่วยงานละ 1 เรื่อง) 

3.  จำนวน Proposal จากนักวิจัยต่างสาขา     
(อย่างน้อย 1 เรื่อง) 

4.  จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคณะ     
(ในประเทศ 2 ทุน / ต่างประเทศ 1 ทุน) 

5. จำนวนการจัดอบรมการตั้ง research question, 
methodology, statistic (อย่างน้อย 1 คอร์ส/ 
ปี) 

1.  ส่งเสริมใหเ้กิดงานวิจัยเกดิจากนักวิจัยที่มาจากต่าง
สาขาวิชาชีพ 

2.  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เข้าถึงแหล่งทุนภายนอก
คณะทั้งในและต่างประเทศ 

3.  ส่งเสริมใหเ้กิดงานวิจัยแบบ area-based เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรูร้่วมกันกับการจัดการเรยีนการ
สอน 

1.  โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน 
ที่ประกอบด้วย 

2.  ระบุผู้ให้ทุนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีความต้องการใช้งานวิจัย
และบริการวิชาการ เพื่อระบุ research question และ แหล่ง
ทุน 

3.  รวบรวม research question และนํามาสรุปเป็นแผนปฏิบัติ
การ 

4.  เชิญนักวิจัยจากต่างสาขามาประชุม สร้างทีม แบ่งงาน/ความ
รับผิดชอบ เขียน proposal ส่งขอทุน 

5.  วางแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้สามารถทําวิจัยได้และ
บูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอน  

2. คุณภาพชีวิตของชุมชนดี
ขึ้น (เด็ก,ผู้สูงอายุ,กลุ่ม
เปราะบาง) 

 1. ทุกหลักสูตรมีการบรูณาการงานวิจัยเข้ากับการ 
เรียนการสอน  

 2. ร้อยละประชากรเป้าหมายมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ติดตามโดยเครื่องมือ EQ - 5D (อย่างน้อย 10%) 

 -  บูรณาการงานวิจัยเขา้กับการเรียนการสอน/ 
บริการวิชาการ 

  -  ติดตามผลการวิจยัและคุณภาพชีวติดของ target groups 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย 
 

 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
2.1)  งานวิจัยท่ีทําให้เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพชมุชนทุกกลุม่วัย (เด็ก,ผู้สูงอายุ,กลุ่มเปราะบาง) 
   2.1.1)  จำนวนการประชุมกับผูใ้ห้ทุนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี  ครั้ง 1 1 1 1 

   2.1.2)  จำนวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ Implementation Research (1 เรื่อง) / เด็กปฐมวัย (1 เรื่อง) / 
ผู้สูงอายุ (1 เรื่อง) / กลุ่มเปราะบาง (1 เรื่อง)  Basic science ไปจนถึงผลิตภณัฑห์รือนวัตกรรม 
(1 เรื่อง) และงานวิจัยฝ่ายสนับสนนุ (หน่วยงานละ 1 เรื่อง) 

เรื่อง จำนวน 6 เรื่อง ได้แก ่
Implementation Research (1 เรื่อง) / เด็กปฐมวัย (1 เรื่อง) / ผูสู้งอายุ 
(1 เรื่อง) / กลุ่มเปราะบาง (1 เรื่อง) Basic science ไปจนถึงผลติภณัฑ์หรือ

นวัตกรรม (1 เรื่อง) และงานวิจยัฝ่ายสนบัสนุน (หน่วยงานละ 1 เรือ่ง) 
   2.1.3)  จำนวน Proposal จากนักวิจัยต่างสาขา (อย่างน้อย 1 เรือ่ง) เรื่อง 1 1 1 1 

   2.1.4)  จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคณะ  ทุน ในประเทศ 2 ทุน / 
ต่างประเทศ 1 ทุน 

ในประเทศ 2 ทุน / 
ต่างประเทศ 1 ทุน 

ในประเทศ 2 ทุน / 
ต่างประเทศ 1 ทุน 

ในประเทศ 2 ทุน / 
ต่างประเทศ 1 ทุน 

   2.1.5)  จำนวนการจัดอบรมการตั้ง research question, methodology, statistic  หลักสตูร 1 1 1 1 

2.2)  คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึน้ (เด็ก,ผู้สูงอายุ,กลุ่มเปราะบาง) 
   2.2.1)  ทุกหลักสูตรมีการบรูณาการงานวิจัยเข้ากับการเรยีนการสอน หลักสตูร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

   2.2.2)  ร้อยละประชากรเป้าหมายมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตดิตามโดยเครื่องมือ EQ - 5D  ร้อยละ อย่างน้อย 10% อย่างน้อย 10% อย่างน้อย 10% อย่างน้อย 10% 
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กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

1.  ส่งเสริมใหเ้กิดงานวิจัยเกดิจากนักวิจัยที่มา
จากต่างสาขาวิชาชีพ 

2.  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เข้าถึงแหล่งทุน
ภายนอกคณะทั้งในและต่างประเทศ 

3.  ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยแบบ area-based 
เพื ่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ร ่วมกันกับการ
จัดการเรียนการสอน 

1.  โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
สุขภาพชุมชน ท่ีประกอบด้วย 

2.  ระบุผู้ให้ทุนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีความ
ต้องการใช้งานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อระบุ 
research question และ แหล่งทุน 

3.  รวบรวม research question และนํามาสรุปเป็น
แผนปฏิบัติการ 

4.  เชิญนักวิจัยจากต่างสาขามาประชุม สร้างทีม แบ่ง
งาน/ความรับผิดชอบ เขียน proposal ส่งขอทุน 

5.  วางแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้สามารถทํา
วิจัยได้และบรูณาการเข้ากับการเรยีนการสอน 

 

3,550,000 
 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

4,000,000 
 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4,500,000 
 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

5,000,000 
 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

4.  บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการ
สอน/ บริการวิชาการ 

-  ติดตามผลการวิจัยและคณุภาพชีวติดของ target 
groups 

15,000 20,000 20,000 30,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3) การพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการได้ครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา สามารถเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งการให้บริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม  
1.  โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์สถาบัน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
(สรพ) HA อย่างต่อเนื่อง 

 -  ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3 อย่างต่อเนื่อง  -  พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานและระบบบริการทุก
ระดับเพื่อให้ไดร้ับการรับรอง HA อย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาระบบคณุภาพมาตรฐาน HA 
2. โครงการพัฒนาตามระบบงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  

2.  เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
และให้บริการของนิสิตใน
คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพและคณะอื่น ๆ 

1. ร้อยละหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่ให้บริการ
และพร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิงานของนิสิต    
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานหรือหลักสูตร
ที่ส่งนิสิตมาปฏิบัติงาน (ทุกหลักสตูรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

3. ร้อยละผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเพิม่ขึ้น (ภายในปี 
2569 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 

  -  พัฒนาศักยภาพการให้บริการและชุมชนแบบองค์
รวมเพื่อเตรียมพร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

 

  -  โครงการเตรยีมความพร้อมการเป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
 

3.  บริบาลสุขภาพชุมชน
แบบองค์รวมตาม
มาตรฐานสากล โดยมีระบบ
การให้บริการทางการแพทย์
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ อย่าง
ครอบคลุม  

1. ร้อยละความสำเรจ็ของโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายของประเทศ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อการ
ให้บริการชุมชน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการบริการ
สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

 

1. โครงการบริการวิชาการสําหรับประชาชนตามนโยบายของ
สาธารณสุข 

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ 
3. โครงการอบรมและพัฒนาแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต

มหาวิทยาลยัมหาสารคามเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพแบบองค์
รวม 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม  
4. ให้บริการครบทุกแผนก
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

 -  โรงพยาบาลให้บริการครบทุกแผนกตามเกณฑ์
แพทยสภา และสามารถรับนิสติแพทย์ ปี 4-6  
ช้ันคลินิกเพื่อจัดการเรียนการสอนได ้

 

  -  ผลักดันให้เกิดการขยายการบริการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์แพทยสภา 

 -  กำหนดแผนการขยายให้บริการทั้งจำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วย 
รวมทั้งการเพิ่มจำนวนผู้มารับบริการตามเกณฑ์แพทยสภา 

5. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 
IQ และ EQ ที่ดี 

 1. ร้อยละจำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมดในเดย์แคร์มี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ) 

 2. จำนวนช่ัวโมงการอบรมของครูและผู้ดูแลเด็กเดย์
แคร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอน (ไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อปี (อ้างอิงตามมาตรฐาน พรบ.สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562) 

 3. จำนวนเครือศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กฯ   
3 เดือน – 3 ปี ภายในจังหวัดมหาสารคามและ
เขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 10 
แห่ง ภายในปี 2569  

  -  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการบูรณา
การองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ เชน่ EF, 
Montessori, Brain Based Learning, HEI 
School Finland, Thai local wisdom 

  

 1. โครงการติดตามและสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย 
 2. โครงการส่งเสริมการอบรมครแูละผูดู้แลเด็กปฐมวยั 
 3. โครงการขยายเครือข่ายศูนย์เรยีนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กฯ 3 

เดือน – 3 ปี ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นภายในจังหวัด
มหาสารคามและเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ ์
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย 
 

 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
3.1)  โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์สถาบนัพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) HA อย่างต่อเนื่อง 
   3.1.1)  ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3.2)  เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและให้บริการของนิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอื่น ๆ 
   3.2.1)  ร้อยละหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่ให้บริการและพร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิงานของนิสิต  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

   3.2.2)  ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานหรือหลักสตูรทีส่่งนิสติมาปฏิบตัิงาน  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

   3.2.3) ร้อยละผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ภายในปี 2569 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3.3)  บริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล โดยมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อย่างครอบคลุม 
   3.3.1)  ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของประเทศ  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

   3.2.2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการชุมชน  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

3.4)  ให้บริการครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา 
   3.1.1)  โรงพยาบาลให้บริการครบทุกแผนกตามเกณฑ์แพทยสภา และสามารถรับนิสติแพทย์ ปี 4-6 ช้ัน
คลินิกเพ่ือจัดการเรียนการสอนได ้

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3.5)  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ IQ และ EQ ที่ดี 
   3.5.1)  ร้อยละจํานวนเด็กปฐมวัยท้ังหมดในเดย์แคร์มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

   3.5.2)  จำนวนช่ัวโมงการอบรมของครูและผูดู้แลเด็กเดย์แคร์เพื่อพัฒนาทักษะการสอน  ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อป ี

ไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อป ี

ไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อป ี

ไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อป ี
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
3.1)  โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์สถาบนัพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) HA อย่างต่อเนื่อง 
   3.5.3)  จำนวนเครือศูนย์เรยีนรู ้สถานพัฒนาเด็กเล็กฯ 3 เดือน – 3 ปี ภายในจังหวัดมหาสารคามและ

เขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 10 แห่ง ภายในปี 2569 
ศูนย์ ภายในปี 2569 เพิ่มขึ้น 10 แห่ง 

 
กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

1.  พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานและระบบ
บริการทุกระดับเพื่อให้ได้รับการรับรอง HA 
อย่างต่อเนื่อง 

1.  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน HA 
2.  โครงการพัฒนาตามระบบงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

255,000 
168,400 

255,000 
168,400 

255,000 
168,400 

255,000 
168,400 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

2.  พัฒนาศักยภาพการให้บริการและชุมชน
แบบองค์รวมเพื่อเตรียมพร้อมเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 

3.  โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการ
บริการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

 

4.  โครงการบริการวิชาการสาํหรบัประชาชนตาม
นโยบายของสาธารณสุข 

5.  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ 
6.  โครงการอบรมและพัฒนาแกนนําอาสาสมัคร

สาธารณสุขนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามเพื่อสร้าง
เครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม 

455,900 
 

98,800 
66,700 

455,900 
 

98,800 
66,700 

455,900 
 

98,800 
66,700 

455,900 
 

98,800 
66,700 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

4.  ผลักดันให้เกิดการขยายการบริการให้เปน็ไป
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

7.  กำหนดแผนการขยายให้บริการทั ้งจำนวนเตียง 
จำนวนผู้ป่วย รวมทั้งการเพิ่มจำนวนผู้มารับบริการ
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

5.   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธี
การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ 
เช่น EF, Montessori, Brain Based 
Learning, HEI School Finland, Thai 
local wisdom 

  

 8. โครงการติดตามและสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงวัย 

 9. โครงการส่งเสริมการอบรมครแูละผูดู้แลเด็กปฐมวยั 
 10. โครงการขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนา

เด็กเล็กฯ 3 เดือน – 3 ปี ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคามและเขตจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ ์

20,000 
 

30,000 
300,000 

20,000 
 

30,000 
300,000 

20,000 
 

30,000 
300,000 

20,000 
 

30,000 
300,000 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



53 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4) การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-   จํานวนกิจกรรม/โครงการทีด่้านทำนุบำรุง  
ศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อยปีละ  7 กิจกรรม/
โครงการ)  

  -  ส่งเสริมในการจดักิจกรรมหรอืเข้าร่วมกิจกรรม/  
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  -  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย 
 

 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
4.1)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
   4.1.1)  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ด้านทำนุบำรุง  ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม/

โครงการ 
อย่างน้อย 7 

กิจกรม/โครงการ 
อย่างน้อย 7 

กิจกรม/โครงการ 
อย่างน้อย 7 

กิจกรม/โครงการ 
อย่างน้อย 7 

กิจกรม/โครงการ 

 
กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

  -  ส ่งเสริมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรม/  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  -  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  741,000 740,000 740,000 740,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
 
 

53 
 



54 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1.  องค์กรมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

1. ผ่านเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินงานท่ีเป็นเลิศ Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx 300 

2. ร้อยละการรับรู้นโยบาย วิสัยทัศน ์ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80% ของบุคลากรทั้งหมด) 

3. ร้อยละของการบรรลุแผนกลยุทธ์ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85) 

1.  พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินงานท่ีเปน็เลิศ EdPex 

2.  พัฒนากลไกการสื่อสารนโยบาย แผนการ
ดำเนินงาน ตัวช้ีวัด รวมทั้งการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้กับบุคลากรทุกระดบัอย่างสม่ำเสมอ 
สามารถเชื่อมโยงถึงการปฏิบัติงานได้จริง 

1. โครงการพัฒนาคณะแพทยศาสตรต์ามเกณฑ์ EdPex 300 
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำป ี
3. โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
2.  บุคลากรมีสมรรนะที่
เหมาะสมและจำนวนบุคคล
การเพียงพอ รวมท้ังมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
ตําแหน่งงาน (ร้อยละ 100) 

2. ร้อยละอัตรากําลังเป็นไปตาม FTE ในสายวิชาการ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในสายวิชาชีพ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 6 ด้าน ได้แก่ 1.
ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2.ด้านผู้นำองค์กร 3.ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร 4.ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
5.ด้านการพัฒนาบุคลากรหรือสร้างความก้าวหน้าใน
สายงาน 6.ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 

4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านความผูกพัน
และด้านความทุ่มเท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

5. อัตราการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาล (ไม่เกิน
ร้อยละ 14) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

2. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ผลักดันค่าตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสม 
4. สนับสนุนให้มสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงาน

และมีความปลอดภัย 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น โครงการก้าวเข้าสู่

ตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้น โครงการปฐมนิเทศบุคลากร โครงการ
พัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ โครงการสัมมนาผู้บริหาร ฯลฯ 

3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป ี
4. โครงการเชิงปฏิบตัิการด้านการเตรียมความพร้อมดับเพลิง

ขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภยั  
 

3.  การบริหารงบประมาณ
มีประสิทธิภาพและมี
งบประมาณเพียงพอ  

 1.  เงินรายได้ของโรงพยาบาลรายรับมากกว่า
รายจ่ายทุกป ี

 2.  ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โรงพยาบาล (งบแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
และเงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 

1.  ผลักดันการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบด้านการ
บริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุให้สอดคล้องการ
บริบทของโรงพยาบาลต่อมหาวิทยาลัย 

2.  พัฒนาระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ 

3.  พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

4.  พัฒนาระบบคลังวัสดุให้ครอบคลุมทุกหน่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการสร้างรายได้และลดรายจา่ยของโรงพยาบาล 
2. ปรับปรุงระบบการเงินและบญัชีของให้ตอบสนองกับบริบท

ของโรงพยาบาล 
3. ปรับปรุงระบบการจดัซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลให้เป็นไป

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
4. ปรับปรุงระบบคลังพัสดุให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปี 2569 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
4.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้
งาน 

1.  มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจได้
ทันท่วงทีด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ  

2.  จํานวนเครื่องมือท่ีมาทดแทนได้ครบถ้วนตาม
แผนที่กําหนด 

3.  มีแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณร์องรับการ
ทดแทนและการขยายงานให้ทันสมัยและ
ครบถ้วน 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้านและ
ครบถ้วนทุกหน่วยงานและบรูณาการข้อมูล
สารสนเทศให้เกดิประโยชน์ทุกด้าน  

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์
ให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

2.  กำหนดแผนการจดัหาเครื่องมอือุปกรณ์ด้าน
การศึกษา ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ วัสดุต่างๆ และ
เทคโนโลยีให้ทันเหตุการณ ์

1. โครงการพัฒนาคณุภาพระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

2. โครงการพัฒนาระบบบรหิารข้อมลูด้านการคลังวัสดุทาง
การแพทย์ 

3. จัดทำแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์รองรบัการทดแทนและ
การขยายงานให้ทันสมัยและครบถ้วน 

5.  โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ภูมิทัศน์ทางกายภาพได้
มาตรฐานและเพียงพอ
รองรับการขยายตัว 

1. มีพื้นท่ีจัดการเรียนการสอนและมพีื้นที่ให้บริการ
สุขภาพได้ตามแผนการขยายของคณะและ
โรงพยาบาล (แผนแม่บท) 

2. มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เหมาะสม 
3. มีระบบโครงสร้างด้านกายภาพตามมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง (ประปา ไฟฟ้า น้ำเสีย ขยะ และการ
สัญจร) 

 

1. พัฒนาพ้ืนท่ีจัดการเรยีนการสอนและพื้นท่ี
ให้บริการสุขภาพได้ตามแผนการขยายของคณะ
และโรงพยาบาล (แผนแม่บท) 

2. พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว เป็นแหล่งนันทนาการ สถานท่ี
พักผ่อนเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีด ี

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย 
การสญัจร และพื้นท่ีจอดรถ ให้ครอบคลุมและ
เพียงพอ ต่อการดำเนินงานปัจจุบนัและในอนาคต  

1. โครงการปรับปรุงอาคารคณะเก่าช้ัน 3 เพื่อเป็นห้องเรียน  
2. โครงการปรับปรุงบรเิวณ OPD ช้ัน 2 เป็น Emergency 

Room 
3. โครงการปรับปรุงแผนกทันตกรรม 
4. ปรับปรุงหอผู้ป่วยรวมพิเศษช้ัน 11 
5. โครงการก่อสร้างโรงพักศพช่ัวคราว 
6. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุน ส่วนของจ่ายกลาง 
7. โครงการก่อสร้างโรงบําบัดน้ำเสีย โรงพักขยะ 
8. โครงการการปรับปรุงถนน และพืน้ท่ีจอดรถ  
9. โครงการก่อสร้างระบบประปาสํารองโรงพยาบาล 
10. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์พ้ืนท่ีอาคารผู้ป่วยในโรงเรยีนสาธติ 
11. โครงการปรับปรุงอาคารสาธติเดมิเป็นพื้นที่ออกกําลังกาย

และนันทนการ 
12. โครงการคณะแพทยศาสตร์สเีขียว 
13. โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย 
 

 
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 

ค่าเป้าหมาย 

  2566 2567 2568 2569 
5.1)  องค์กรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
     5.1.1)  ผ่านเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานท่ีเป็นเลศิ Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx 300 
ผ่านเกณฑ ์ ผ่าน 

200 
ผ่าน 
200 

ผ่าน 
200 

ผ่าน 
300 

     5.1.2)  ร้อยละการรับรู้นโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

     5.1.3)  ร้อยละของการบรรลแุผนกลยุทธ์  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

5.2)  บุคลากรมีสมรรนะที่เหมาะสมและจำนวนบุคคลการเพียงพอ รวมท้ังมีความสุขในการปฏิบัตงิาน 
5.2.1) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะตามตําแหน่งงาน  ร้อยละ 100 100 100 100 

     5.2.2   ร้อยละอัตรากําลังเปน็ไปตาม FTE ในสายวิชาการ และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพใน
สายวิชาชีพ  

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

     5.2.3  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 6 ด้าน ได้แก่ 1.ดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2.ด้านผู้นำองค์กร 
3.ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.ดา้นสภาพแวดล้อมการทำงาน 5.ด้านการพัฒนาบุคลากรหรือสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 6.ด้านสวัสดิการและคา่ตอบแทน  

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

5.2.4) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านความผูกพันและด้านความทุ่มเท  ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

     5.2.5)  อัตราการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาล  ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 14 ไม่เกินร้อยละ 14 ไม่เกินร้อยละ 14 ไม่เกินร้อยละ 14 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 
5.3)  การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณเพียงพอ 
     5.3.1)  เงินรายได้ของโรงพยาบาลรายรับมากกว่ารายจา่ยทุกปี บาท มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า 

     5.3.2  ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงพยาบาล  ร้อยละ เงินแผ่นดิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 /  
เงินรายได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

เงินแผ่นดิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 / 
เงินรายได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

เงินแผ่นดิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 / 
เงินรายได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

เงินแผ่นดิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 / 
เงินรายได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

5.4)  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน 
    5.4.1)  มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันท่วงทีดา้นงบประมาณ   
             การเงิน พัสดุ 

มี ม ี มี ม ี มี 

    5.4.2)  จํานวนเครื่องมือท่ีมาทดแทนได้ครบถ้วนตามแผนท่ีกําหนด ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 

    5.4.3)  มีแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณร์องรับการทดแทนและการขยายงานให้   
             ทันสมัยและครบถ้วน 

มี ม ี มี ม ี มี 

5.5  โครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ทางกายภาพได้มาตรฐานและเพียงพอรองรับการขยายตัว 
    5.5.1)  มีพื้นท่ีจัดการเรียนการสอนและมีพื้นท่ีให้บริการสุขภาพได้ตามแผนการขยาย    ของคณะและ
โรงพยาบาล (แผนแม่บท) 

มี ม ี มี ม ี มี 

    5.5.2)  มีสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน์ท่ีเหมาะสม มี ม ี มี ม ี มี 

    5.5.3)  มีระบบโครงสร้างด้านกายภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ประปา ไฟฟ้า น้ำเสีย ขยะ และการ
สัญจร) 

มี ม ี มี ม ี มี 
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กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

1.  พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานท่ี
เป็นเลิศ EdPex 

2.  พัฒนากลไกการสื่อสารนโยบาย แผนการ
ดำเนินงาน ตัวช้ีวัด รวมทั้งการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานให้กับบุคลากรทุก
ระดับอย่างสม่ำเสมอ สามารถเชื่อมโยงถึง
การปฏิบัติงานได้จริง 

 

1.  โครงการพัฒนาคณะแพทยศาสตรต์ามเกณฑ์ 
EdPex 300 

2.  โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ดำเนินงานประจำป ี

3.  โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

100,000 
 

300,000 
 

50,000 

100,000 
 

300,000 
 

50,000 

100,000 
 

300,000 
 

50,000 

100,000 
 

300,000 
 

50,000 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

4.  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  ผลักดันค่าตอบแทนและสวัสดกิารให้

เหมาะสม 
6.  สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ทำงานและมีความปลอดภัย 
 

4.  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น โครงการ
ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งงานท่ีสูงขึ้น  

6.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากร โครงการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ โครงการสัมมนาผู้บริหาร ฯลฯ 

7.  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป ี
8.  โครงการเชิงปฏิบัติการด้านการเตรียมความ

พร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  

 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

200,000 
 
- 

60,000 

10,000 
 

10,000 
 

200,000 
 
- 

60,000 
 
 
 

 

10,000 
 

10,000 
 

200,000 
 
- 

60,000 
 
 
 
 
 

 

10,000 
 

10,000 
 

200,000 
 
- 

60,000 
 
 

 
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

7.  ผลักดันการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบด้าน
การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุให้
สอดคล้องการบริบทของโรงพยาบาลต่อ
มหาวิทยาลยั 

8.  พัฒนาระบบการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ 

9.  พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน 

10.  พัฒนาระบบคลังวัสดุให้ครอบคลุมทุก
หน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.  โครงการสร้างรายได้และลดรายจ่ายของ
โรงพยาบาล 

10.  ปรับปรุงระบบการเงินและบญัชีของให้
ตอบสนองกับบริบทของโรงพยาบาล 

11.  ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจดัจา้งของ
โรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

12.  ปรับปรุงระบบคลังพัสดุให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

- 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
และผู้อำนวยการ รพ. 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
และผู้อำนวยการ รพ. 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
และผู้อำนวยการ รพ. 

11.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
ด้านและครบถ้วนทุกหน่วยงานและบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศให้เกดิประโยชน์ทุก
ด้าน  

12.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์ให้กับผู้เกีย่วข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

13.  กำหนดแผนการจดัหาเครื่องมืออุปกรณ์
ด้านการศึกษา ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 
วัสดุต่างๆ และเทคโนโลยีให้ทันเหตุการณ ์

 
 

13.  โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบันทึก
จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศด้านการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

14.  โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลด้านการคลัง
วัสดุทางการแพทย ์

15.  จัดทำแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์รองรับ
การทดแทนและการขยายงานให้ทันสมัยและ
ครบถ้วน 

20,000 
 
 

20,000 
 
√ 

20,000 
 
 

20,000 
 
√ 

20,000 
 
 

20,000 
 
√ 

20,000 
 
 

20,000 
 
√ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และผู้อำนวยการ รพ. 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
และผู้อำนวยการ รพ. 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
และผู้อำนวยการ รพ. 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปี พ.ศ. (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 

14.  พัฒนาพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนและพื้นที่
ให้บริการสุขภาพได้ตามแผนการขยายของ
คณะและโรงพยาบาล (แผนแม่บท) 

15.  พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว เป็นแหล่งนันทนาการ 
สถานท่ีพักผ่อนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ด ี

16.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบความ
ปลอดภัย การสญัจร และพื้นท่ีจอดรถ ให้
ครอบคลมุและเพียงพอ ต่อการดำเนินงาน
ปัจจุบันและในอนาคต 

 

16.  โครงการปรับปรุงอาคารคณะเก่าช้ัน 3 เพื่อ
เป็นห้องเรียน  

17.  โครงการปรับปรุงบริเวณ OPD ช้ัน 2 เป็น 
Emergency Room 

18.  โครงการปรับปรุงแผนกทันตกรรม 
19.  ปรับปรุงหอผู้ป่วยรวมพเิศษช้ัน 11 
20.  โครงการก่อสร้างโรงพักศพช่ัวคราว 
21.  โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุน ส่วนของ 

จ่ายกลาง 
22.  โครงการก่อสร้างโรงบําบัดนำ้เสีย โรงพักขยะ 
23.  โครงการการปรับปรุงถนน และพื้นที่จอดรถ  
24.  โครงการก่อสร้างระบบประปาสํารอง

โรงพยาบาล 
25.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อาคารผู้ป่วยใน

โรงเรียนสาธิต 
26.  โครงการปรับปรุงอาคารสาธติเดิมเป็นพื้นที่

ออกกําลังกายและนันทนการ 
27.  โครงการคณะแพทยศาสตรส์เีขียว 
28.  โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
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รองคณบดฝี่ายบริหาร
และ 

ผู้อำนวยการ รพ 
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ส่วนที่ 3 
 
 

ประมาณการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62 





                                                           

 

ส่วนที่ 3 
ประมาณการงบประมาณ 

   
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
2566 2567 2568 2569 รวม 

1)   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่าง
บูรณาการและเป็นองค์รวม 

1,506,400 1,506,400 1,506,400 1,506,400 6,025,600 

2)   การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม    

7,100,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 34,100,000 

3)   การพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวชให้บริการได้ครบทุก
แผนกตามเกณฑ์แพทยสภา สามารถเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งการให้บริบาลสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล  

1,594,800 1,594,800 1,594,800 1,594,800 6,379,200 

4)   การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  

741,000 740,000 740,000 740,000 2,961,000 
 

5)   การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

770,000 5,570,000 45,470,000 61,270,000 113,080,000 

รวมทั้งสิ้น 11,712,200 17,411,200 58,311,200 75,111,200 162,545,800 
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การติดตามและประเมนิผล 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2566-2569) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
  1.  ระดับแผนกลยุทธ์  
   1.1  งานนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผน
กลยุทธ์ ในรูปแบบคณะกรรมการ และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความคาดหวังของ
ลูกค้า และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
   1.2  งานนโยบายและแผน เสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำ
คณะแพทยศาสตร์ ที่ผ่านการวิพากษ์จากบุคลากรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการดำเนินการ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
   1.3  ผู ้บริหารดำเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ นโยบายที ่สำคัญสู ่การปฏิบัติให้กับ
ผู้รับผิดชอบหลัก และบุคลากรได้รับทราบเพื่อนำไปกำหนดแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
และบรรลุเป้าหมายได ้
   1.4  งานนโยบายและแผน ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์  เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ในแผนฯ ในรอบ 6, 9 เดือน 
และสิ้นปีงบประมาณ กับรองคณบดีผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือนำเสนอคณบดี และคณะผู้บริหาร  
   1.5  งานนโยบายและแผน นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 6, 9 เดือน และสิ้น
ปีงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อที่จะทบทวน/ ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม และมีการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน  เพื่อนำไปสู่การวางแผนคณะในระยะต่อไป 
  2. ระดับแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
   2.1  งานนโยบายและแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่ 
การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี  
   2.2  ผู้บริหารดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่
สำคัญลงสู ่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานเพื ่อที ่จะได้ไปกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอคคล้องในการ
ดำเนินงานต่อไป   
   2.3  งานประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำกับติดตาม
ผู ้ร ับผิดชอบ และมีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน  
(www.kpi.msu.ac.th)  
   2.4  งานประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 6, 9 เดือน และสิ้น
ปีงบประมาณต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
  3. ระดับบุคคล 
   มีการจ ัดทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบ ัต ิราชการ  (Term of 
Reference : TOR) โดยมีการกำหนดให้นำตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการมากำหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล   
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