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 ค าน า  
 

 เพื่อเป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และสนองตอบต่อปณิธานการพัฒนาสู่การเป็น 
“สถาบันช้ันน ามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2561–2565) 
ฉบับนี้ขึ้น โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร อาทิ กระแสหลักการพัฒนา
ระดับต่างๆ ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ต้องเผชิญอยู่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อน า
ข้อมูลมาเช่ือมโยงกับปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมรรถนะหลักขององค์กร ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ตลอดจนสัมฤทธิผลของคณะฯ ท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขึ้น นอกจากนั้น 
ทางคณะฯ ยังได้น าบทเรียนการด าเนินการตลอดช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556–2560) พร้อมทั้งประสบการณ์การน า
เกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Educational 
Criteria for Performance Excellence; EdPEx) เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการปรับกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ ได้ถูกน าเข้ามาช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเพื่อประกอบการก าหนดแผนกลยุทธ์อีกด้วย 

 ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างแผนกลยุทธ์ฉบับที่ผ่านมาและฉบับที่จัดท าขึ้นนี้  คณะฯ มีภาพความส าเร็จเชิงประจักษ์ที่ส าคัญ
หลายประการ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย องค์กรทางวิชาชีพ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาในพันธกิจที่ส าคัญในหลายทิศทาง อาทิ ความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในทุกระดับ 
การเป็นผู้น าทางการวิจัยที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้ามาเช่ือมโยงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
ทักษะความช านาญทางวิชาชีพ จนส่งผลให้คณะฯ มีการผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่นในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ในทางคู่ขนาน 
คณะฯ สามารถด ารงไว้ซึ่งความเป็นเลศิทางการบริการวิชาการ และบริการทางสุขภาพ โดยการเป็นแม่ข่ายการยกระดบัมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้แก่ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและมีการขยายผลออกไปสู่ระดับอาเซียน รวมทั้งมีบทบาทน าในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนโดยอาศัยจุดแข็งและบริบททางวิชาชีพที่ส าคัญภายใต้การท าให้ “สุขภาพดีเป็นเรื่องที่จับต้องได้” ส าหรับประชาชน 
และชุมชน รวมไปถึงองค์กรและหน่วยงานต่างๆ กว่า 250 แห่ง ทั้งในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท หรือชุมชนผสมผสาน นอกจากนั้น 
คณะฯ ยังเป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการจัดการพลังงานและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความเป็น Green and Healthy Faculty เป็นต้น ซึ่งภาพความส าเร็จต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลท าให้ คณะฯ ได้รับการยอมรับและเป็น
แบบอย่างให้แก่สถาบันต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ และระดับอาเซียน 

 ดังนั้น ทิศทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนา
ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะเดียวกัน คณะฯ ยังได้รับการร้องขอในการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
การเป็นพ่ีเลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่สถาบันและหน่วยงานในระดับอาเซียน ซึ่งบริบทที่ส าคัญนี้ 
ก็นับเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคัญ ที่จะท าให้ประสบการณ์การพัฒนาองค์กรของคณะฯ ถูกถ่ายทอดและขยายผลในระดับนานาชาติได้มาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้ง ยังนับเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการเปิดมุมมองทางวิชาชีพให้แก่ประชาชนท้ังในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้ผ่านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ในลักษณะ MT Social Responsibility (MTSR) ซึ่งแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเหล่านี้ ก็จะเป็นปัจจัยเสริม
ที่ท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก และการเป็นปัญญาของแผ่นดินต่อไป 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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 กระแสหลักการพัฒนา และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
 

ปัจจัยหลกัที่มีผลกระทบ ปัจจัยย่อยท่ีถกูน ามาวิเคราะห์ 

Macro trends & Global 
concern 

กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมโลก เช่น 
1-ASEAN, 21st century skills, Advancement of technology (GRIN: Genetic, 
Robotic, Internet, Nanotechnology), Globalization, Healthcare systems 
(Healthcare reform, Health promotion), Aging society, Personalized medicine, 
Emerging & Re-emerging diseases, Global warming & Climate change, Disasters, 
Green technology, Fuel crisis, Creative economy, Personalization, Community 
empowerment, Generation values  
Globalization, Digitalization, Dis-intermediation, Terrorism 
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน Twelve Key Emerging Technologies 

ทิศทางและนโยบายระดับต่างๆ - ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษาฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 20 ปี 
- การเปลีย่นแปลงนโยบายระดับประเทศไปสู่ Thailand 4.0 
- นโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ 
- ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
- ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตามพ.ร.บ.สุขภาพ

แห่งชาติ ปี 2550 
- แนวทางการกระจายอ านาจและงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น 
- ทิศทางการพัฒนาการผลิต และภาคอุตสาหกรรม 
- แนวทางตามกระแสพระราชด าริ“เศรษฐกิจพอเพียง” 
- ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยัเพือ่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลกและการ

เป็นปัญญาของแผ่นดิน 
- แนวทางการบริหารจัดการภายใตก้ารเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ข้อก าหนด/แนวปฏิบตัิ/
ข้อเสนอแนะ 

- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
- ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) 
- เกณฑ์การประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ ์EdPEx/TQA 
- สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมรังสีเทคนิค 
- คณะกรรมการวิชาชีพ สาขารังสเีทคนิค 
- มาตรฐานทางห้องปฏิบตัิการระดบัชาติและนานาชาติ (HA, LA, ISO 15189, ISO 15190, 
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ปัจจัยหลกัที่มีผลกระทบ ปัจจัยย่อยท่ีถกูน ามาวิเคราะห์ 

ISO 17043, ISO guide 34, ข้อก าหนดทางรังสีและความปลอดภัยต่างๆ) 
- พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 

สัมฤทธิผลที่ผ่านมาของคู่เทียบ - ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาตามพนัธกิจการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ของสถาบันผลติบัณฑติเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ใน 3 อันดับแรก เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

- สมัฤทธิผลของพันธกิจเฉพาะ เช่น การวิจัย และอื่นๆ เปรยีบเทียบกบัคู่เทียบท่ีเป็น     
สถาบันที่มีหลักสูตรทางวิชาชีพคล้ายกัน 
ในระดับโลก เช่น Department of Laboratory Medicine, University of 
Washington School of Medicine, Seattle สหรัฐอเมริกา, Department of Health 
Sciences, School of Medicine, Kyushu University ประเทศญีปุ่่น  
ในระดับอาเซยีน เช่น Department of Medical Technology, Faculty of Phamacy, 
University of Santo Tomas ประเทศฟิลปิปินส,์ Faculty of Health Sciences, 
University of Kebangsan ประเทศมาเลเซีย 

สัมฤทธิผลที่ผ่านมาของคณะฯ - ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาตามพนัธกิจการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
และบริการสุขภาพ 

- รางวัลและการไดร้ับการยอมรับในระดับต่างๆ 

- ผลการจัดอันดับคณะ/สถาบัน โดย สกอ. 

- ผลการจัดอันดับคณะ/สถาบัน ด้านการผลิตผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ สกว. 
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 องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์   
 
สมรรถนะหลัก ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล คือ 
1. ศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่โดดเด่นระดับสากลทางด้านคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และสารสนเทศทางสุขภาพ 
2. การเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 
3. การเป็นแม่ข่ายการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ 
4. ศักยภาพการให้บริการทางวิชาชีพเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมการมีสุขภาพดีแก่ประชาชนกลุ่มประชาชน และบุคลากรในองค์กรต่างๆ  

ทั่วทั้งเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ที่ส าคัญของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ 
1. ผู้บริหารสูงสุดมีภาวะผู้น าท่ีสามารถน าคณะฯ ให้เป็นเลิศในทุกพันธกิจ 
2. มีบุคลากรที่มีศักยภาพหลากหลายทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ท่ีสามารถส่งต่อความรู้ ทักษะ 
   และประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น 
3. มีงานบริการวิชาการที่เป็นแหล่งรายได้หลัก 
4. มีคณาจารย์และศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จเข้ามาช่วยพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร 
5. มีเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
6. มอีุปกรณ์ และสถานท่ีซึ่งมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และปฏิบัติงาน 
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ส าคัญของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ 
1. การเตรียมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2. กระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ 21st Century 
3. การบริหารจัดการบนฐานของสัมฤทธิผลที่ผ่านมาของคณะฯ และคู่เทียบ 
4. การเตรียมพร้อมรับเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ และประชากรวัยศึกษาลดลง 
5. ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive technology) 
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ที่ส าคัญของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ 
1. คณะฯ มีความสามารถด้านการวิจัยในระดับสากล ตามนโยบายของ ม. มหิดลที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก 
2. คณะฯ มีคณาจารย์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง 
   และมีบุคลากรสายวิชาชีพ ที่มีความช านาญ มีประสบการณ์สูง 
3. คณะฯ มีชุมชนที่เป็นแหล่งร่วมเรียนรู้ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. คณะฯ มีงานบริการวิชาการที่เป็นแหล่งรายได้หลัก 
5. คณะฯ มีปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านครุภัณฑ์ และสถานท่ี ท่ีพร้อมส าหรับพันธกิจในทุกด้าน    
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 ปณิธาน และกรอบยุทธศาสตร์  
 

ปณิธาน (Determination) 
“สถาบันช้ันน ามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The Leading Institute Developing for the Betterment of Society)” 

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) 
“การมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล มุ่งสู่การเป็นผู้น าทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในระดับสากล  

ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการพึ่งพาตนเองของสังคม” 
 

พันธกิจ (Mission) 
“เป็นผู้น าทางเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เพื่อผลิตบณัฑติที่มศีักยภาพรอบดา้น พัฒนาผลงานวจิัย  

และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์และสร้างความเป็นเลศิทางการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคม” 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภาพรอบด้านพร้อมด้วยคณุลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล (Generating well-rounded scholar with 

international professional competence) 
2. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคม และการพึ่งพาตนเอง (Excellence in  

research and innovation development for the betterment and self-sufficiency of the society) 
3. ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้น าทางการบริการวิชาการ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Driving the profession towards 

becoming leaders in academic service and health promotion) 
4. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม และความยั่งยืน (Excellence in management  

for innovative and sustainable organization) 
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 เป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ   
 

เป้าหมายผลส าเร็จใน 5 ปี (Five-year goals) 
ปีท่ี 1 คณะฯ มีทิศทางการพัฒนาท่ีเด่นชัด มีสัมฤทธิผลในการผลิตบณัฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการทีม่ีมาตรฐาน  

ตลอดจนมีการสร้างความแข็งแกรง่ร่วมกับเครือข่ายสถาบันช้ันน าในระดับสากล 
ปีท่ี 3 คณะฯ มีสมัฤทธิผลทางวิชาการและการวจิัย ท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณใ์นระดับภมูิภาคเอเชียอาคเนย ์
 คณะฯ ไดร้ับการยอมรับว่ามีบทบาทน าในสาขาวิชาชีพ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

และการสรา้งเสริมสุขภาพจากสังคม 
ปีท่ี 5 คณะฯ มีสมัฤทธิผลทางวิชาการและการวจิัย ท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณใ์นระดับโลก 
 คณะฯ ไดร้ับการยอมรับว่ามีบทบาทน าในสาขาวิชาชีพ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

และการสรา้งเสริมสุขภาพ โดยมีนกัวิชาการ และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศน าผลส าเรจ็ หรือโมเดลการเรยีนรู้ต่างๆ  
ไปขยายผลในระดับนานาชาต ิ

 

เป้าหมายผลส าเร็จที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์  
ปี พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
2561 - จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ outcome-based 
ผสมผสานกับ 
transformative learning 
และประเมินหลักสูตรตาม
แนวทาง AUN-QA 

- เกิดเครือข่ายการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมที่มี
การบูรณาการ และความ
ร่วมมือกับชุมชน เอกชน 
และหน่วยงานรัฐภายนอก 

- คณะฯ มีผลงานวิจัยท้ัง
เชิงปริมาณ และคณุภาพ
เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม
เฉพาะทางส าหรับนัก
เทคนิคการแพทย ์และรังสี
เทคนิคทั้งระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  
อย่างน้อย 3 หลักสูตร 

- ห้องปฏิบัติการ หรือ 
EQA program ได้รับการ
รับรองมาตรฐานนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบตัิการ
หรือ program 

- มีช่องทาง และ
กระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
และคู่ความร่วมมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

- มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการของคณะฯ 

2562 - หลักสตูรระดับ         
ปริญญาตรีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AUN-QA 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

- เกิดผลิตภัณฑ์        
องค์ความรู้ หรือ
กระบวนการทีส่ามารถ  
ใช้ประโยชน์ไดต้ามความ
ต้องการของชุมชน 
ผู้ประกอบการเอกชน  
และหน่วยงานรัฐ 

- มีการขยายบริการ EQA 
สู่กลุ่มประเทศอาเซียน 

- มีการเปดิบริการ EQA 
program เพิ่มเติมให้
ครอบคลมุงานทางวิชาชีพ 

- มีการจัดตั้งบริษัท หรือ
รูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ในลักษณะ Social 
enterprise 

- ได้รับรางวัล Thailand 
Quality Class 
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ปี พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
2563 - หลักสตูรระดับ        

ปริญญาตรไีดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน AUN-QA 
ครบทั้ง 2 หลักสูตร 

- มีการเปดิหลักสูตร หรือ
การฝึกอบรมใน
ต่างประเทศในรูปแบบ 
online หรือ satellite 
campus 

- ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมของคณะฯ 
ได้รับการขึ้นทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา และ
มีการถ่ายทอดสิทธ์ิไปสู่
ภาคเอกชน หรือชุมชน 

- เป็นต้นแบบ หรือพ่ีเลี้ยง
แก่องค์กรในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการพัฒนา
งานวิจัย และนวัตกรรม 

- มีการผลิตผลงานวิจยั
ต่อปีไดเ้ทียบเท่ากับ       
คู่เทียบระดับโลก 

- เป็นผู้น าเครือข่าย
พัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานทางวิชาชีพ 
และการสรา้งเสริมสุขภาพ
โดยบทบาทวิชาชีพใน
ระดับอาเซียน 
 

- ได้รับรางวัลเกีย่วกับการ
บริหารจดัการพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

- บุคลากรไดร้ับการ
ศักยภาพบุคลากร และมี
ความก้าวหน้าในสายงาน
อย่างเป็นระบบ 

- มีการใช้
กระบวนการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมในการ
ปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

2564 - หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษาไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน AUN-QA 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

- ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมของคณะฯ 
ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ 

- เกิด startup หรือมี
โรงงานต้นแบบเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยไปสู่         
เชิงพาณิชย์หรือการ        
ใช้ประโยชน ์

- EQA program ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
นานาชาติครบ            
ทุก program 

- มีห้องปฏิบัติการที่
สามารถให้การรับรอง
ผลิตภณัฑ์ระดับนานาชาต ิ

- บุคลากรไดร้ับการ
ยอมรับ และเป็นผู้น าใน
ระดับสากล 

- เป็นต้นแบบในการดูงาน
ทางด้านการบริหารจดัการ
แก่หน่วยงานภายนอก 

2565 - ทุกหลักสูตรได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AUN-QA 

- ผลิตภณัฑ์จากผลผลติ
ทางการวิจัยของคณะฯ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ และมีการ
ผลิตออกสู่ตลาด  

- เป็นต้นแบบ หรือพ่ีเลี้ยง
แก่องค์กรระดับนานาชาติ
ในการพัฒนางานทาง
วิชาชีพ 

- มีการยื่นขอรับรางวัล 
Thailand Quality Award 
(TQA) 

 

ดัชนีชี้วัดสัมฤทธิผลการพัฒนาองค์กร (Corporate KPIs) 
1. สถาบันผลติบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านเป็นท่ีต้องการของสังคม (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 85) 
2. การเป็นสถาบันวิจยัที่มีผลงานวจิัยระดับสากลและสร้างประโยชนไ์ด้ (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 85) 
3. สถาบันที่มีการบริการทางวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และส่งเสริมสุขภาพ (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 85) 
4. ประสิทธิภาพการน าองค์กรสูค่วามเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 85) 
5. สินทรัพย์ทางปัญญาของสังคม (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 85)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน 
ด้วยคุณลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล 

 
เป้าประสงค ์
1. หลักสตูรได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ผลิตบัณฑติที่มีศักยภาพรอบดา้น และคณุลักษณะทางวิชาชีพในระดับสากล 
3. เป็นผู้น าทางวิชาชีพ และวิชาการระดับอาเซียน   

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ์
1.  ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ ภายใน 3 เดือน หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 
2.  ร้อยละของบัณฑติที่สอบผา่นใบประกอบวิชาชีพเมื่อส าเร็จการศกึษา (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 
3.  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปรญิญาตรี) (คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 จาก 5) 
4.  ผลการประเมินคุณลักษณะ“Well-rounded scholar” ของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์โดยผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และนักศึกษา           
     (คะแนนมากกว่า 3.5 จาก 5) 
5.  อัตราส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (มากกว่าหรือเท่ากับ 1:1) 
6.  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสตูร (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และ 5 ปี (ป.โท และเอก) 
7.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต (ระดับบณัฑิตศึกษา) (คะแนนมากกว่า 4 จาก 5) 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
1. ปฏิรูปการจัดหลักสตูร 
และการจัดการศึกษาที่
สนองตอบต่อความต้องการ
ของสังคม โดยบณัฑิตมี
คุณลักษณะทางวิชาชีพ
ระดับอาเซียน 

1.1 พัฒนา และบริหาร
จัดการหลักสตูรสู่การรับรอง 
ASEAN University 
Network Quality 
Assurance  (AUN-QA) 

1.1.1 จัดตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาหลักสตูร และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA 
1.1.2 สร้างความตระหนักรูเ้กี่ยวกบั AUN-QA และส่งต่อไปสู่การ
ปฏิบัติแก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยการจดัอบรม และจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
1.1.3 วางแผน และพัฒนาแนวทางอย่างเป็นระบบในการจดัเก็บ 
และวิเคราะหผ์ลด าเนินการตามแนวทาง AUN-QA 
1.1.4 จัดให้มรีะบบการประเมินภายในตามแนวทาง AUN-QA 

1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยผสมผสาน Outcome-
based education และ 
Transformative learning 

1.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ของหลักสตูร และ
รายวิชา เพื่อทั้งฝึกให้ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสัมฤทธิผล
การด าเนินชีวิต  
1.2.2 การปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ให้นักศึกษาเห็นคุณคา่ของ
ตนเอง การเคารพความคิดของผู้อืน่ และการเชื่อมโยงวิถีปฏิบัติใน
สังคมไทย  
1.2.3 การส่งเสรมิให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และ
คุณค่าของสรรพสิ่งทั้งหลายจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1.2.4 การ Transform นักศึกษาให้มีใจรักในวิชาชีพ และการ    
เห็นถึงคุณค่าของวิชาชีพท่ีมีต่อชุมชนและสังคม  
1.2.5 การหล่อหลอมแนวคดิและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้พร้อม
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กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะเป็นผู้น าการเรียนรู้ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม    

1.3 การพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ 
“Smart in Lab, Strong in 
Community” และ 
“Strong in Practice, 
Smart in Profession” 
และมีศักยภาพทางวิชาชีพ
ระดับอาเซียน  

1.3.1 การสื่อสารกับผู้ใช้บัณฑติ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อประเมินความคาดหวัง และน ามาใช้ร่วมกับการ
ออกแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอน  
1.3.2 การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นรูปแบบท่ี
หลากหลาย อาทิ Outcome-based, Competency-based, 
Community-based, Research-based, IT-based และ Moral-
based education เพื่อพัฒนา 
- ศักยภาพการท างานทางวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน 
- ศักยภาพการท าประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม 
- ศักยภาพการคิดวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู ้
- ศักยภาพการท างานร่วมกับผู้อื่น  
1.3.3 การสร้างประสบการณ์การเรียนรูผ้่านการปฏิบัติจริงผ่าน
หน่วยปฏิบัติทางวิชาชีพ ภาคเอกชน และชุมชน 
1.3.4 การจัดการศึกษาท่ีสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
1.3.5 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรยีนการสอนและการ 
ส่งต่อให้แก่อาจารย์และบุคลากรรุน่ใหม่ 
1.3.6 การวิเคราะหส์ัมฤทธิผลและบทเรียนต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และ
สะทอ้นข้อมูลย้อนกลับแก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

1.3 การจดักระบวนการ
เรียนรูเ้สริมหลักสตูรผ่าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 

1.3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาจติ-จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และจิตส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 
1.3.2 การเรียนรูผ้่านกิจกรรมเสรมิในรูปแบบอ่ืนท่ีหลากหลาย 
และการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.3.3 การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปดิประชาคม
อาเซียน เช่น ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่างๆ และแนวคิดเชิงวิชาชีพ 

1.4 การส่งเสรมิการผลติ 
ผลงานทางวิชาการ          
เพื่อเสรมิสร้าง
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต 

1.4.1 ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในลักษณะสร้าง     
สหทักษะ (Multi-skills) ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ทางไกล 
1.4.2 การสร้างกลไกผลักดันการท าต ารามาตรฐาน หนังสือ และ
บทเรียนต่างๆ เพื่อเสริมกระบวนการเรยีนรู้ของบัณฑติ 

2. การขยายศักยภาพความ
เป็นผู้น าทางวิชาชีพ และ
การสร้างเครือข่ายระดับ
อาเซียน 

2.1 การขยายผลการพัฒนา
บัณฑิตที่มศีักยภาพทาง
วิชาชีพระดับอาเซียน 

2.1.1 สร้างบัณฑิตทีส่ามารถให้บรกิารทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อการดูแลสุขภาพระดบัปัจเจกและสุขภาพของกลุ่มประชากร 
2.1.2 สร้างบัณฑิตทีส่ามารถคิดคน้และพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาชีพ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการประยุกต์ใช้ทาง
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กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.1.3 สร้างบัณฑิตทีส่ามารถบูรณาการศักยภาพทางวิชาชีพเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
- การส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะทางวิชาชีพ และการสรา้งเสริม
สุขภาพชุมชนผ่านสถานการณ์จริง ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์     
4 มุมเมือง และพื้นท่ีปฏิบตัิการทางสุขภาพต่างๆ 
- การเรียนรู้ผ่านคา่ยเทคนิคการแพทย์มหิดลสร้างชุมชนสุขภาวะดี 
2.1.4 สร้างบัณฑิตทีม่ีศักยภาพในการรวบรวมข้อมูล เพื่อการ
ท านายสถานะทางสุขภาพ และการยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการในระบบสุขภาพ 
2.1.5 สร้างบัณฑิตทีม่ีศักยภาพทางการท าวิจัย มีจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

2.2 แนวทางการจัด
หลักสตูรการศึกษาทาง
วิชาชีพ (หลักสูตรต่อยอด) 
แก่บุคลากรจากประเทศใน
กลุ่มอาเซยีนและขา้งเคียง 

2.2.1 การจัดท าหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 
2.2.2 การจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล 
2.2.3 การจัดท าหลักสูตรบณัฑติศกึษา Satellite campus ใน
กลุ่มต่างประเทศเป้าหมาย 
2.2.4 การจัดท าหลักสูตรบณัฑติศกึษาในช่วงเวลาพิเศษ (นอกเวลา
ราชการ) 
2.2.5 เปิดหลักสตูรภาคปกติและพิเศษ ส าหรับความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 
2.2.6 การจัดท าหลักสูตรรูปแบบ online ร่วมกับการฝึกปฏิบัต ิ
2.2.7 เพิ่มหลักสูตรอบรมระยะสั้น ลูกค้ากลุ่มวยัท างาน 

2.3 การฝึกอบรมระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2.3.1 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่การพัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพ
แก่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ 
2.3.2 การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับนานาชาต ิ
2.3.3 จัดอบรมระยะสั้นเรื่องที่เปน็ประเด็นส าคญั และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้าอบรม เช่น การดูแลสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ 
หรือโรคทีเ่ป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

3. สร้างกระบวนการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ 

3.1 สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และการปฏสิัมพันธ์
กับชุมชนและสังคม 

3.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแบบ 
Community-based learning ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงการ
สอดแทรกในกิจกรรมของคณะฯ 
3.1.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการคดิเชิงระบบ โดย
ใช้เนื้อหาทางวิชาการในวิชาชีพเข้ามาบูรณาการและ เชื่อมโยงกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและสภาวการณ์จริงในสังคม 
3.1.3 การขยายผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
3.2 สรา้งกระบวนการ
เรียนรู้นอกหลักสตูร         
ในรูปแบบต่างๆ 

3.2.1 การจัดกิจกรรมบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
   - การจัดกระบวนการเสริมให้นกัศึกษาออกไปฝึกปฏิบตัิจริงกับ
หน่วยบริการสุขภาพชุมชน  
   - การจัดกระบวนการเสริมให้นกัศึกษาออกไปฝึกปฏิบตัิจริง     
ณ MU clinic 4 มุมเมือง 
   - การจัดกระบวนการเสริมให้นกัศึกษาออกไปฝึกปฏิบตัิจริง          
ณ โถงสร้างเสรมิสุขภาพ บริเวณอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 
วิทยาเขตศิรริาช 
   - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสรา้งแนวปฏิบัตสิุขภาพดี 
ที่จับต้องได ้
3.2.2 การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเตมิเต็มความเป็นบณัฑติที่         
พึงประสงค ์
3.2.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลยัในอาเซียน 
3.2.4 การส่งเสรมิการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในลักษณะ Inter 
professional education (IPE) 
3.2.5 การส่งเสรมิ และปลูกฝัง Entrepreneurial minded  

3.3 บูรณาการวัฒนธรรม
องค์กรเข้ากบัการมีบทบาทน า 
และการเตรียมความพร้อม
ของบัณฑิต 

3.3.1 การสอดแทรกประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ผสมผสานค่านิยม
องค์กร ร่วมกับการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเข้ากับเนื้อหาทางวิชาการ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือประยุกต์ใช้สู่สังคม และการพึ่งพาตนเอง  

 
เป้าประสงค ์
1. เกิดองค์ความรู้ ผลติภณัฑ์ และกระบวนการจากการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และมีประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
2. ผลิตผลงานวิจัยมีคณุภาพระดับสากล และมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมกับภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐภายนอก  

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ์
1.  จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัจากแหล่งต่างๆ (มากกว่าหรือเทา่กับ 10 ล้านบาท) 
2.  จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการนานาชาตสิะสมที่อยูบ่นฐาน Scopus (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี) 
3.  จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) สะสม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี) 
4.  ข้อมูล Competency (C) ทางการวิจัย จากฐาน SciVal (อย่างน้อย 1 (C) ต่อปี) 
5.  การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) 

 
กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

1. สร้างศักยภาพ
ทางการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการใช้
ประโยชน์ และส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อสังคม 
 

1.1. ส่งเสริมการ
ท างานวิจัยแบบ
เครือข่าย ภายใต้ทิศทาง
วิจัยแบบมุ่งเป้าของ
คณะฯ ที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของ
ประเทศ 

1.1.1 สร้างกลไกเพื่อผลักดันใหเ้กิดการด าเนินงานวิจัยในรูปแบบเครือข่าย 
(cluster) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมุ่งเน้นใช้งานวิจัย และนวัตกรรมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และกลุม่เศรษฐกิจเป้าหมาย ซึ่งคณะฯ 
มีตัวอย่างเป้าหมาย ดังนี ้
Super cluster for MT profession  
- Infectious and emerging diseases 
- Antimicrobial drug resistance 
- Hematological and genetic diseases 
- Quality assurance and control material development 
Super cluster for RT profession  
- Dose assessment and optimization 
- Digital imaging, diagnostic radiology, PACS 
- Monte Carlo simulation and image processing 
- Quality assurance and management in diagnostic imaging 
Super cluster for community empowerment and well-being  
- Aging and neurodegeneration 
- Non-communicable diseases 
- Food safety and product development 
- Cancer and Stem-cell 
Platform technology for research integration e.g.  
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กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
- Big data and biomedical informatics 
- Sensors and diagnostic devices 
- Bioactive compound and biomaterial development 
1.1.2 กระบวนการส่งเสริมให้นักวิจัยสรา้งโครงการ และสมัครทุนวิจัย
ร่วมกัน 
1.1.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยภายนอก             
ผ่านกระบวนการ collaborative project และ sister laboratory 

1.2. บูรณาการการ
งานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับ          
พันธกิจการจัดการศึกษา 
และการบริการวิชาการ 

1.2.1 การก าหนดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินพันธกิจแต่ละด้านให้สอดคล้อง 
มีทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมกัน และจัดกระบวนการส่งเสรมิการวจิัย 
ทางวิชาชีพ (Professional research) เพื่อมุ่งผลลัพธ์ไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการเสริมศักยภาพของวิชาชีพ และใช้เป็นต้นแบบในการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนา biomarkers เพื่อให้เป็น สารอ้างอิง 
และสารควบคุมคณุภาพ (reference and control materials) การใช้
ศาสตร์ทางด้าน big data และ biomedical informatics ในการวิจัย
เพื่อเพ่ิมศักยภาพงานบริการวิชาชีพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจ
ทดสอบทางการแพทย์ เป็นต้น 
1.2.2 กระบวนการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมจากการท างาน
ประจ า (Routine-to-Research-to-Innovation; R2R2I) ในทุกพันธกิจ 
- จัดระบบหมุนเวียนอาจารย/์นักวิจัยไปปฏิบตัิงานทางวิชาชีพเพื่อเสริม
ทักษะ และบูรณาการงานทางวิชาชีพร่วมกับงานวิจัย  
- จัดระบบ cluster และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
กระบวนการวิจยั และสร้างสรรคน์วัตกรรม 

1.3. เสรมิสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร 
และพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานทางด้านการวิจัย 

1.3.1 พัฒนาระบบเสรมิสร้างศักยภาพนักวิจัยผ่านระบบนักวิจยัพี่เลีย้ง 
(Mentoring system) และเครือข่ายการวิจัย (Research cluster) 
1.3.2 จัดระบบสนับสนุนการด าเนนิงานวิจัย 
- จัดหา และบริหารจัดการเครื่องมือ และห้องปฏิบตัิการวิจัยใหเ้พียงพอ 
และพร้อมต่อการใช้งาน 
- จัดระบบสนับสนุนทุนวิจัยเบื้องต้น (Pre-seed fund) แก่โครงการวิจัยที่
มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้สามารถ        
ต่อยอดไปสู่การไดร้ับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนต่อไป 
- จัดระบบสนับสนุนการขึ้นทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา และการน า
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 
- จัดการระบบประชาสัมพันธ์ และบริหารเงินทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบประเมิน และติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการวิจยัให้มีประสิทธิภาพ  
1.3.3 สนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในมติติ่างๆ 
แก่บุคลากร 
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กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ และการ
พึ่งพาตนเอง 

2.1 สรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก 

2.1.1 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างนักวิจัย ชุมชน 
ผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห ์และ
พัฒนานวัตกรรมทีต่อบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และแก้ไข
ปัญหาของสังคมโดยตรง  
2.1.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้เอื้อต่อการด าเนินงานในลักษณะ Public-Private Partnership 
2.1.3 จัดระบบ Co-working space เปิดโอกาสให้เอกชนใช้พื้นที่ และ
เครื่องมือทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑร์่วมกับนักวิจัยของคณะฯ 
2.1.4 จัดระบบบริหารจดัการ และกลไกส่งเสริมเพื่อรองรับการยกระดับ
งานวจิัยไปสู่การผลิตผลงาน (Product) ที่มีตรา (Branding) คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล ใหเ้ป็นรูปธรรม และท าให้ผลงานท่ีผลิตขึ้น
สามารถออกสู่กลุม่ผู้ใช้ในประเทศ และขยายผลไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 
2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
translational research, startup และการเป็นผู้ประกอบการ 
2.1.6 จัดกระบวนการส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยเชิงพื้นที่ 
(Multidisciplinary and area-based and integrative research) โดย
เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน และชุมชน 
2.1.7 ส่งเสริมกระบวนการ IP valuation และการจดัสรรผลประโยชน์
จากการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 ส่งเสริม
กระบวนการรับจ้างวิจัย 
ทดสอบ และพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

2.2.1 เปิดบริการให้ค าปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญทางด้าน big data และ biomedical informatics 
2.2.2 การรับจา้งหรือร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนา และทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ โดยอาศัยกระบวนการ ทักษะความช านาญ และปัจจัยพื้นฐาน
ทางการวิจัย เช่น การประเมิน Point-of-care testing การประเมิน
ประสิทธิภาพของ Disinfectants การวิเคราะหส์ารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
เป็นต้น 
2.2.3 พัฒนาโรงงานต้นแบบ หรือ Spin-off company เพื่อผลิตชุดตรวจ
ทดสอบ สารชีวโมเลกุล และเครื่องมือเพื่อการประยุกต์ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิต Strip test การขยาย
ศักยภาพการผลติ control materials เพื่อรองรับ IQC, EQA และการ
เป็น Proficiency testing provider (PT provider)  
2.2.4 บริหารจัดการเงินรายไดจ้ากการวิจัยเพื่อใช้ต่อยอดสนับสนุน และ
ขับเคลื่อนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมของคณะฯ ให้เกิดความยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้น าบริการวิชาการ 
และการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
เป้าประสงค ์
1. เป็นผู้น าในการสร้างเสรมิมาตรฐาน และคุณภาพการด าเนินงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสเีทคนิค 
2. ขยายศักยภาพวิชาชีพสู่การสร้างเสริมสุขภาพ และยกระดับคณุภาพสังคม 
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ์
1. การไดร้ับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ านวนการทดสอบที่ยังคงไดร้ับการรับรองต่อเนื่อง) 
2. รายไดจ้ากพันธกิจการให้บริการ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. สถานะทางสุขภาพของบุคคลในองค์กร หรือชุมชนที่คณะให้บริการดูแลสุขภาพ (มากกว่าร้อยละ 50 (องค์กรที่มีดัชนีวัด 
   สุขภาพท่ีดีมากกว่า 5 ตัว)) 
4. ความพึงพอใจแบ่งตามผลิตภณัฑ์/การบริการ (คะแนนมากกว่า 4 จาก 5) 
5. จ านวนสมาชิกโครงการประเมนิคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (การคงอยู่ของสมาชิก มากกว่าหรือเท่ากับ 
   ร้อยละ 80) 
6. จ านวนผู้มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ (มากกว่า 300 รายต่อปี) 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
1. บูรณาการองค์ความรู้
และนวัตกรรมเพื่อเป็นผู้น า
ในการสร้างเสรมิศักยภาพ
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

1.1 การขยายศักยภาพใน
การเป็นแม่ข่ายมาตรฐาน
ทางวิชาชีพอย่างครบวงจร 

1.1.1 สร้างกลไก และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นผู้น าในการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานวชิาชีพท้ังในประเทศ และระดับ
อาเซียนในมิตติ่างๆ อาท ิ
- การพัฒนาโครงการประเมินคุณภาพการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQA) ให้ครอบคลุมทุกขอบเขต
การด าเนินงานของวิชาชีพ  
- การวิจัย และพัฒนา biomarker เพื่อใช้เป็น Control material 
ส าหรับ IQC และ EQA และใช้เป็น Reference materials และ
ผลักดันให้กระบวนการผลิตใหไ้ด้รบัการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO Guide 34 และ ISO/IEC 10743 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของคณะฯ ให้ไดร้ับการ
รับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อการเป็น Proficiency Testing 
Provider (PT provider) และใหบ้ริการตรวจรับรองผลติภณัฑ์ 
- ขยายการให้บริการ EQAS ให้ครอบคลุมทั่วถึงห้องปฏิบัติการ  
ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศใกล้เคียง 
- พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศในเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประเมินคุณภาพ เช่น การส่ง และรายงานผลการประเมินคณุภาพ 
เช่น การใช้ระบบ cloud และการพัฒนา mobile app เพื่อเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อกับผู้รับบริการ การภาพถ่ายดิจิตอลในการ
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กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ให้บริการทาง microscopy และการพัฒนา software เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพภาพถ่ายทางรังสี และการประเมินปรมิาณรังสี  

1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
ศักยภาพของบุคลากรทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1.2.1 การผลักดันทิศทาง และขยายศักยภาพงาน ณ สถานเวช
ศาสตร์ชันสูตร และศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นท่ี  
- การบริการทางสุขภาพอย่างมีคณุภาพ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ระดับนานาชาต ิ
- การเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรมทางวิชาชีพช้ันน า ในรูปแบบ 
International training center โดยมุ่งเน้นการเช่ือมโยงกับ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในระดับอาเซียน 
- การเป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ จากกระบวนการ 
R2R2I โดยให้อาจารย์/นักวิจัยในคณะฯ เข้ามาบรูณาการ           
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพร่วมกันกระบวนการวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน   
1.2.2 จัดฝึกอบรมเฉพาะทางแก่ผูป้ฏิบัติงานทางวิชาชีพท่ี
ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป ผู้บริหาร 
และบุคลากรชาวต่างชาติ โดยอาจจัดการอบรมแบบออนไลน์ 
อบรมระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ และอบรมในต่างประเทศ ให้
สอดคล้องกับรบิทของผู้เข้ารับการอบรม 
1.2.3 จัดหัวข้อการอบรมให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
บุคลากรทางวิชาชีพ และให้ได้รับคะแนน CMTE เมื่อเข้าอบรม
ครบตามก าหนด โดยมีการก าหนดตารางการอบรมล่วงหน้า  
ตลอดทั้งป ี
1.2.4 เป็นพี่เลีย้ง และให้บริการรบัปรึกษาทางด้านการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ เช่น การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพ และการบริหารจัดการ 

2. เสรมิสร้างสุขภาพ และ
สุขภาวะดีแก่สังคมโดย
การบูรณาการองค์ความรู้ 
และอาศัยบทบาทน า          
ในวิชาชีพ 

2.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน และข้อมูลทาง
สุขภาพ เพื่อการสร้าง
ผลกระทบเชิงนโยบาย 

2.1.1 การบูรณาการศาสตร์ทางวชิาชีพกับการเป็นผู้น าการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (Medical Technology and health promotion) 
โดยมุ่งเน้น การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบเชิงนโยบายด้าน
สุขภาพ (Health policy and health status impact 
assessment) การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเชิงรุก 
ตลอดจนข้อมลูทางสุขภาพระดับกลุ่มประชากร (Population 
health) 
2.1.2 การเป็นแม่ข่ายเช่ือมโยงข้อมูลทางสุขภาพร่วมกับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทยต์่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลทางสุขภาพระดบัประเทศ โดยใช้ศักยภาพความ
เชี่ยวชาญด้าน Data mining & health informatics ในการดูแล
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สุขภาพระดับชุมชน/สังคม 

2.2 การเช่ือมโยง
กระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะเครือข่าย และ
สื่อสารการเรียนรู้กับชุมชน 
และหน่วยงานตา่งๆ โดยใช้
สุขภาพเป็นแกนกลาง 

2.2.1 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพบุคลากรในองค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆ เชิงรุก อาทิ 
- การวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของสถานะทางสุขภาพของ
บุคลากรในแตล่ะหน่วยงาน 
- การเป็นหน่วยงานรับรอง และประกาศรางวัลการเป็นองค์กรที่มี
สุขภาพดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Mobile app วิเคราะห์
แนวโน้มสุขภาพ จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ า เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง 
2.2.2 การขยายผลเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพระดับพ้ืนท่ี 
ได้แก ่
- การขยายผลและต่อยอดงานวิจยับูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อสร้าง
ชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนๆ 
- การสร้างนักวิจัย หรือนักสรา้งเสริมสุขภาพจากบุคลากรในพ้ืนท่ี 
เพื่อเป็นกลไกการสร้างความเปลี่ยนแปลง และการสร้างความ
ยั่งยืนในระยะยาว 
2.2.3 การสื่อสารข้อมลูและความรู้ทางสุขภาพในสังคมวงกว้าง 
อาทิ 
- การจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผลการตรวจ 
และความรู้เพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
- การผลิตผลงานผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการสื่อสารกับสังคมอย่างต่อเนื่อง 

3. การสร้างกลไกการ
เข้าถึงระบบทางสุขภาพและ
การสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ครบวงจร 

3.1 การปรบักลยุทธ์ของ
การบริการด้านสุขภาพ โดย
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงงาน
บริการวิชาการในมติิต่างๆ 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการให้บริการเชิงรุก    
ทั้งในระดับชุมชน และ
ระดับอาเซียน 

3.1.1 การบริการตรวจวินิจฉัยและสร้างเสรมิสุขภาพโดยมุ่งเน้น 
Holistic health & wellness อาทิ 
- การให้บริการดูแลสุขภาพแบบ Holistic health & wellness 
หรือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางกาย และทางใจ โดยการ
ผสมผสานการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การตรวจวัดคลื่นสมอง 
การท ากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย และการทานอาหารที่เหมาะสม 
- การเปิดบริการ Advanced testing เพื่อสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ และโรคอุบัติใหม่  
- การให้บริการโดยมุ่งทางด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร เช่น การให้บริการนอกสถานท่ี การจัดทัวร์สุขภาพ และการ
ขับเคลื่อนโดยระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบออนไลน์ให้
ความรู้และ application ติดตามค่าผลตรวจวินิจฉยัต่างๆ        
ทางสุขภาพ 
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3.1.2 การพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพรูปแบบใหม่ ซึ่ง
ผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกับความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
โดยพัฒนา mobile application หรือ internet platform เพื่อ
สร้างเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลกูค้า และคณะฯ ยังท าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางในการส่งผู้รับบริการเพื่อไปรับบริการกับเครือข่าย          
ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพอ่ืน โดยอาจบริการในรูปแบบของ 
Package หรือ Voucher  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการสุขภาพระดับพ้ืนท่ี เพื่อ
เปิดช่องทางเข้าถึงผู้รับบริการ เช่น การจ าหน่วย Voucher ตรวจ
สุขภาพในร้านสะดวกซื้อ 7-11  
- การผลักดันการใช้ศักยภาพของครุภณัฑ์ที่ทันสมยั และมี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สูงสดุของบริการทางสุขภาพและ
การวิจัย 
3.1.3 จัดตั้งบริษัทในรูปแบบ Social Enterprise เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ MU clinic 4 มุมเมืองในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 
โดยสังคมมสี่วนในความเป็นเจ้าของร่วมกับคณะฯ ซึ่งก าไรจากการ
ด าเนินงานส่วนหนึง่จะคืนสูส่ังคม และใช้เป็นทุนเพื่อด าเนินกจิการ
ของ Social Enterprise ต่อไป  

3.2 การขยายผลศักยภาพ
การให้บริการทางสุขภาพ 
และการสรา้งเสริมสุขภาพ
เชิงรุก 

3.2.1 จัดระบบและกลไกรองรับการให้บริการตรวจวินจิฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์อย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพเชิงรุกของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน 
MU clinic 4 มุมเมือง 
3.2.2 สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแก่
ผู้รับบริการเดิมของโรงพยาบาลศริิราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่สามารถมารับบริการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์และการปรึกษาทางวิชาชีพในพ้ืนท่ีใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริม
ความสะดวกสบาย และลดความแออัดในการมาตรวจ              
ที่โรงพยาบาล 
3.2.3 ขยายฐานลูกค้าและผูม้ารับบริการให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลเพื่อเพ่ิม      
ช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดม้ากขึ้น 
3.2.4 จัดกระบวนการสร้างเสรมิสขุภาพชุมชน (Community 
health promotion) ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อขยายผลบริบททาง
เทคนิคการแพทย์กับการสรา้งเสรมิสุขภาพเชิงรุก 
3.2.5 การขยาย Holistic Health & Wellness center เพื่อการ
ดูแลสุขภาพ ผูสู้งอายุ การให้บริการนอกสถานท่ี 
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4. เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
แก่ผู้ประกอบการ และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

4.1 ขยายศักยภาพการ
บริการวิชาการ และวิชาชีพ
ในการตรวจประเมิน
ผลิตภณัฑ์เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค และพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ 
และภาครัฐ 

4.1.1 ให้ค าปรึกษา และบริการตรวจประเมินผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ ผลติภณัฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภณัฑเ์พื่อการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ และ
ชุดทดสอบทางการแพทย์ ประเมนิประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของ
น้ ายาฆ่าเช้ือ ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด ตรวจสอบการ
ปนเปื้อนจุลชีพ และยาฆ่าแมลงของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
4.1.2 ให้ค าปรึกษา และให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     
(Big data) 
4.1.3 การใหบ้ริการสอบเทียบเครือ่งมือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ 
ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และความยั่งยืน 

 
เป้าประสงค ์
1. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอยา่งต่อเนื่อง และก้าวทันต่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจที่รับผิดชอบ 
2. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินพันธกิจให้เกดิประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3. มีเสถียรภาพทางด้านการเงิน และการคลังที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยนื 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ มีความปลอดภัย ประหยดัพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ์
1. ร้อยละของความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (มากกว่าร้อยละ 60) 
2. สัมฤทธิผลการบรรลุข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (มากกว่าร้อยละ 75) 
3. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (ไม่ปรากฏความผิดร้ายแรงโดยแกไ้ขได)้ 
4. รายไดส้ะสม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี) 
5. ผลลัพธ์การประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10) 
6. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (มากกว่าร้อยละ 70) 
7. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ (มากกว่าร้อยละ 3) 
8. ผลการส ารวจความสุขของบุคลากร (สูงกว่าร้อยละ 60) 
9. จ านวนข้อมูลที่ไดร้ับการสื่อสารประชาสมัพันธ์สู่สังคม อย่างน้อย 30 เรื่อง (ช้ิน)/ปี 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ แนวทางจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
1. การเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารความสมัพันธ์กับ
ลูกค้าและคู่ความร่วมมือ
ต่างๆ 

1.1 พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารกับลูกค้าและกลุ่ม     
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในแตล่ะ
พันธกิจ 

1.1.1 การสื่อสาร และประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อขยายฐานการรบั
นักศึกษา และผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
1.1.2 การพัฒนาสื่อความรู้ บทเรยีนออนไลน์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรับรูเ้กี่ยวกับบริบทวิชาชีพ และยกระดับความสามารถทาง
วิชาการของลูกค้า และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ตลอดจนส่งต่อความรูสู้่
ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ลูกค้า  

1.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น social network, e-shopping 
และ mobile app เพื่อช่องทางการเข้าถึงลูกค้างานบริการวิชาการ  
การประเมินความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ การตดิต่อสื่อสารกับ 
ศิษย์เก่า เป็นต้น 
1.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า  

2. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการ
ประชาสมัพันธ์และสื่อสารสู่
สังคม 

2.1.1 การประชาสัมพันธ์สัมฤทธิผลและกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ 
ของคณะฯ เพื่อขยายฐานการรับรูใ้นสังคมวงกว้าง ตลอดจนข้อมลู
และบริการทางสุขภาพ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
2.1.2 การส่งเสรมิให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ data mining และ 
biomedical informatics เพื่อการสร้างผลกระทบเชิงนโยบาย          
ต่อสังคม 
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2.1.3 การเช่ือมโยงการเรียนรูร้่วมกับพ้ืนท่ี โดยอาศัยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และ
การเปรยีบเทียบสัมฤทธิผล
การด าเนินการร่วมกับ      
คู่เทียบ 

2.2.1 การพัฒนาต่อยอดระบบการจัดเก็บข้อมลู ตัวช้ีวัด ตลอดจน      
ผลการด าเนินการตามพันธกิจหลกัของคณะฯ 
2.2.2 การเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อการ
แลกเปลีย่นข้อมูลและผลลัพธ์การด าเนินการทีส่ าคัญ 
2.2.3 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินการระหว่างคณะฯ และคู่เทียบเพื่อการบริหารจดัการ
และการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ และใช้งานได้
สะดวกมีการเชื่อมโยงข้อมูลแตล่ะพันธกิจ และการด าเนินงาน เช่น 
การใช้ cloud technology และ google suite  

3. ขยายผลกระบวนการ
บริหารจดัการ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.1 การพัฒนาศักยภาพและ
บริหารจดัการบคุลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนก าลังคนตามพันธกิจและแผนงาน
ต่างๆ 
3.1.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ และพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา โดยการจัดเวทีในการเรยีนรู้และส่งตอ่
ประสบการณ์จากผู้อาวโุสสู่บุคลากรรุ่นใหม่ และการหมุนเวียน
บุคลากรไปฝึกประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
3.1.3 การบูรณาการเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธ์ิ และกรอบระยะเวลาของแต่ละพันธกิจ ให้สอดคล้อง 
และส่งเสรมิกัน 
3.1.4 การจัดแบ่งกลุ่ม (Segment) บุคลากรให้ปฏิบตัิงานท่ีตรงกับ
ความเชี่ยวชาญ และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือการผลักดันพันธกิจแต่ละชนิดให้มีความโดดเด่น 
3.1.5 วางแผนพัฒนา และส่งเสรมิบุคลากรในการสร้างความ
เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 
3.1.6 การพัฒนาทักษะทางภาษา การสื่อสาร และการท างานเป็น
ทีมให้แก่บุคลากร 
3.1.7 การพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าบทเรียน 
online, MOOC, google form เป็นต้น 
3.1.8 พัฒนาทักษะ และปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial minded) แก่บุคลากรให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 
3.1.9 การบูรณาการอาจารย์ บุคลากร และ facilities ที่มีความ
หลากหลาย เพื่อร่วมพัฒนานวตักรรมบนพื้นฐานของ 
interdisciplinary    
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3.2 การพัฒนาระบบการ
สร้างเสริมศักยภาพและ
ความก้าวหน้าในสายงาน 

3.2.1 การพัฒนาสมรรถนะหลัก  (Core-, Functional-, 
Managerial-competencies) ของบุคลากรสายต่างๆ 
3.2.2 การส่งเสรมิความก้าวหนา้ในสายงานที่สอดคล้องกับ           
พันธกิจหลัก และความส าเร็จขององค์กร 
3.2.3 การส่งเสรมิการท างานเป็นทีมท้ังในสายงานเดียวกัน และ
คร่อมสายงาน 
3.2.4 การพัฒนาระบบพ่ีเลีย้ง 
3.2.5 การส่งเสรมิโอกาสการขยายการเรียนรู้และการท างานร่วมกบั
ห้องปฏิบัติการ และสถานบริการสุขภาพต่างๆ 
3.2.6 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการ
สืบทอดต าแหน่ง ผา่นการใช้เวทีกลางในรูปแบบ MT leadership 
forum ที่มีองค์ประกอบของบุคลากรที่มีความหลากหลาย โดยมา
ท างานร่วมกันตามบทบาทที่เหมาะสม 

3.3 การส่งเสรมิความผูกใจ
และจิตส านึกรักองค์กร 

3.3.1 การส่งเสรมิการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และการสร้าง
ประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร 
3.3.2 การส่งเสรมิความภาคภมูิใจในความเป็นมหดิล และการเป็น
บุคคลส าคัญขององค์กร 
3.3.3 การยกย่องชมเชยแก่บุคลากรและศิษย์เก่าท่ีประสพ
ความส าเร็จ และเป็นแบบอยา่งที่ดี อาทิ 
   - การคัดเลือกและมอบรางวลับคุลากรดีเด่นประจ าปี 
   - จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในวงกว้าง 

3.4 การคาดการณ์และ
เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3.4.1 การวิเคราะห์และการก าหนดทิศทางการพัฒนางาน 
3.4.2 การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่
อาเซียน 
3.4.3 การยกระดับงานทางวิเทศสมัพันธ์และการสร้างเครือข่าย
ระดับอาเซียนและระดับนานาชาต ิ

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการที่
ตอบสนองต่อเป้าหมาย 
และสมัฤทธิผลการพัฒนา
งาน 

4.1 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาการบริหารจัดการใน
คณะฯ  

4.1.1 การพัฒนา Office automation และระบบการเวียนเอกสาร
ต่างๆ 
4.1.2 เลือกใช้เทคโนโลยีซึ่งมคีวามก้าวหน้า และเป็น open 
platform เพื่อต่อยอดในการเสรมิศักยภาพการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย และพฒันานวัตกรรม รวมทั้งการจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร  

4.2 พัฒนาระบบการ
ประสานงานและการสื่อสาร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

4.2.1 การสื่อสารนโยบาย เป้าหมายการพัฒนาองค์กร และภาพ
ความส าเร็จแก่บุคลากรผ่านสื่อ และช่องทางต่างๆ 
4.2.2 การพัฒนาระบบการสื่อสารทางไกลข้ามวิทยาเขต 

4.3 ปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการและการ

4.3.1 วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.3.2 วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา 
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ประเมินหน่วยงานแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธิผล และระบบ
อื่นๆ ที่เหมาะสม 

อย่างยั่งยืน 

4.4 ส่งเสริมมาตรการ
ประหยดัพลังงานและการ
จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามเป้าหมาย MTCSR และ 
Eco University 

4.4.1 จัดตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการในการบริหาร
จัดการพลังงานประจ าส่วนงาน 
4.4.2 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และร่วมกันรณรงค์เพื่อให้ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4.4.3 พัฒนาแนวทางและมาตรการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัตโิดยผ่าน
การสื่อสารและรณรงค์อยา่งต่อเนือ่ง เช่น ทางเว็บไซต์ และการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
4.4.4 ส ารวจวเิคราะห์ถึงปัญหาการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการประหยัดพลังงาน เพื่อน ามาปรับปรุงและแกไ้ขให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4.5 ประเมินผลการด าเนินการและปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการ
ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

5. การพัฒนาองค์กรเป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่ง
สันทนาการ และแหล่ง
การใช้ชีวิตระหว่าง
การศึกษาและการท างาน
อย่างมีความสุข 
 

5.1 จัดพื้นท่ี และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
ชีวิตชีวาแก่บุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ (Green 
and Healthy Faculty) 

5.1.1 ปรับและรักษาภูมิทัศน์โดยรอบและสภาพแวดล้อม เพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาแก่บุคลากรและนักศึกษา 
5.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาท างานอย่างมีความสุข และมี
ความผูกพันต่อองค์กร 
5.1.3 ส่งเสริมกิจกรรม/พื้นที่ทางปัญญา เพื่อเป็นช่องทางการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ระหว่างกันของนักศึกษาและบุคลากรในพ้ืนท่ี
ต่างๆ 

 


