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 ช่องทางการติดต่อ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตบางกอกนอ้ย) 
เลขท่ี 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 
โทร. 02-4112258 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) 
อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรแพทย์   
เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
งำนประชำสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ   : 02-4414371-5 ต่อ 2202  
งำนยุทธศำสตร์และกำรบรหิำรพฒันำทรัพยำกร        : 02-441-4371-5 ต่อ 2845    
โทรสำร 02-441-4380 

Website MUMT : www.mt.mahidol.ac.th 
Facebook : Faculty of Medical Technology Mahidol University (MUMT) 
 

➢ กำรฝึกอบรมโปรแกรมส ำหรับผู้อบรมไทย   02-4414371-5 ต่อ 2842, 2843 

➢ กำรฝึกอบรมโปรแกรมส ำหรับผู้อบรมต่ำงชำต ิ 02-4414371-5 ต่อ 2803 

➢ โครงกำรประเมินคุณภำพทำงห้องปฏิบัติกำรโดย
องค์กรภำยนอก (EQAS) 

02-4123441 , 063-8951287 
 

➢ ห้องปฏิบัติกำรงำนวินิจฉัยระดับโมเลกลุและกำร
ตรวจเฉพำะทำง ศูนย์สุขภำพองคร์วมและเวช
ศำสตร์ชันสูตร   

098-7495238, 02-4414371 ต่อ 2610 

➢ โปรแกรมกำรตรวจสุขภำพ 02-4197167, 081-9858029 

➢ โปรแกรมกำรตรวจสุขภำพองค์รวม 092-554 5230 

➢ หน่วยบริกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพและป้องกันโรค  
            (จันทร์ - ศุกร์ เวลำ 08.30 - 16.30 น.) 

02-4112258 ต่อ 121, 122 | 092-554 5230 

➢ หน่วยบริกำรตรวจวเิครำะห์ผลิตภณัฑ์ในกำร
ท ำลำยเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรำ   

065-5233387 
 

➢ หน่วยบริกำรตรวจวเิครำะห์ผลิตภณัฑ์ในกำร
ท ำลำยเช้ือไวรัส   

Email: virolab.mumt@gmail.com 
 

➢ หน่วยบริกำรตรวจทำงพิษวิทยำ 02-4112258 ต่อ 153 

➢ หน่วยบริกำรตรวจวเิครำะห์สิ่งตกค้ำงในผักและ
ผลไม้   

02-4414371-5 ต่อ 2630, 2704  
081-4842478, 083-0919008 

➢ หน่วยบริกำรตรวจวเิครำะห์ทำง Proteomics : 
ห้องปฏิบัติกำรโปรตโิอมิกส์ 608  

02-4414371 ต่อ 2620  |  086-3636997 
E-mail : mtproteomics@mahidol.ac.th 

➢ โรงงำนต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำชุดทดสอบ น้ ำยำ 
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์   

02-411-4371 ต่อ 2502 , 095-9064082 
086-0006119 , Line ID : @MTInnotrex 

 

http://www.mt.mahidol.ac.th/
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ค าน า 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2566–2570) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็น
กำรก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ และสนองตอบต่อปณิธำนกำรพัฒนำสู่กำรเป็น “สถาบันชั้น
น ามุ่งพัฒนาเพ่ือสังคม” โดยอำศัยกระบวนกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในได้แก่ สมรรถนะหลักขององค์กร ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนสัมฤทธิผลของคณะเทคนิคกำรแพทย์ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำกว่ำ 65 ปี และปัจจัย
ภำยนอกท่ีมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร อำทิ ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่ต้องเผชิญอยู่ และ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เชื่อมโยงเพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดท ำกลยุทธ์และน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

นอกจำกนี้ คณะเทคนิคกำรแพทย์ ยังได้น ำบทเรียนกำรด ำเนินกำรตลอดช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2561–
2565) พร้อมทั้งกำรน ำเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award; TQA) และเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence; EdPEx) มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ระดับส่วนงำนอีกด้วย “การได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ปี2564 ” จำกส ำนักงำน
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  เป็นกำรยืนยันควำมส ำเร็จขององค์กรในกำรก ำหนดวิธีกำรและเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรและด ำเนินกำรตำมแผนจนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรในองค์กร       
ทุกระดับในกำรขับเคลื่อนให้ทุกพันธกิจเป็นไปตำมเป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน สู่วัฒนธรรมในกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดคุณภำพงำนใน
ทุกกระบวนกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนระหว่ำงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ผ่ำนมำและฉบับท่ีจัดท ำข้ึนนี้ คณะเทคนิคกำรแพทย์  มีผลกำรด ำเนินงำน
ที่ประสบควำมส ำเร็จโดดเด่นเชิงประจักษ์ท่ีส ำคัญหลำยประกำร รวมทั้งยังได้รับกำรยอมรับจำกมหำวิทยำลัย องค์กรทำงวิชำชีพ 
ตลอดจนหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ อำทิ สัมฤทธิผลในกำรผลิตผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพสูง
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  มีควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ Platform งำนวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อกำรจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ครบวงจร  ประสิทธิผล
กำรยกระดับมำตรฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำระดับอำเซียน (AUN-QA)  และควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
ส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวมเพื่อรองรับประชำชนทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอำยุ ทั้งในมหำวิทยำลัยและในระดับประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมบทบำทน ำของมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์ Healthy University Rating System (HURS) รวมถึงเป็นแหล่งเรียนกำรปฏิบัติ
ทำงวิชำชีพ กำรขยำยศักยภำพกำรเป็นแม่ข่ำยดูแลมำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ในระดับอำเซียน และกำร
จัดตั้ง National Clinical Laboratory Validation Center เพื่อส่งเสริมกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 
รวมทั้งกำรตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ  และยังมีส่วนในกำรด ำเนินงำน Social Inclusiveness ที่ส ำคัญ  โดยกำรใช้ศักยภำพ
ด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ที่ได้รับมำตรฐำนระดับนำนำชำติในกำรควบคุมป้องกันโรคโควิด-
19 เชิงรุก ให้แก่กลุ่มคนเปรำะบำง คนชำยขอบและคนพิกำรในสังคม  และห้องปฏิบัติกำรที่มีศักยภำพสูงในกำรน ำมำใช้ในกำร
ทดสอบทำงคลินิกในกำรช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่มีมูลค่ำสูงรองรับตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพ (Functional 
Food) และอำหำรแห่งอนำคต (Food for the future) เพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมยุทธศำสตร์ประเทศด้ำน
อุตสำหกรรมและอำหำรปลอดภัย  
 ดังนั้น ทิศทำงกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์คณะเทคนิคกำรแพทย์ฉบับปี พ.ศ.2566 – 2570 นี้ จึงมุ่งเน้นนโยบำยคุณภำพที่
ชัดเจนในกำรขับเคลื่อนองค์กรเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กรตำม
แนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ทั้งด้ำนกำรผลิตผลงำนวิจัย กำรเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงเสริมมำตรฐำนและคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนทำงวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค กำรให้บริกำรวิชำกำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรพัฒนำนวัตกรรม
ในทุกพันธกิจเพื่อกำรประยุกต์ใช้และกำรยกระดับสุขภำวะสังคม สมดังปณิธำนของคณะเทคนิคกำรแพทย์ “สถำบันช้ันน ำมุ่ง
พัฒนำเพื่อสังคม” และวิสัยทัศน์ในกำร “มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคในมาตรฐาน
ระดับสากล ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ภายในปี 2570” และสนับสนุน
มหำวิทยำลัยมหิดลในกำรบรรลุเป้ำหมำย “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกและการเป็นปัญญาของแผ่นดิน”ต่อไป  
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องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์  

ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยแวดล้อมทีน่ ามาวิเคราะห ์

Macro trends & 
Global concern 

กระแสโลกำภิวัฒน์ และกำรเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมโลก เช่น 
Advancement of technology ( GRIN: Genetic, Robotic, Internet, Nanotechnology) , 
Globalization, Global warming & Climate change, Disasters, Green technology, Fuel 
crisis, Creative economy, Personalization, Community empowerment, Generation 
values, Globalization, Digitalization, Dis- intermediation, Terrorism , เทคโนโลยีพลิกโฉม
ฉับพลัน Twelve Key Emerging Technologies 

Megatrends in 
Healthcare 

Healthcare systems (Healthcare reform, Health promotion), Aging society, 
Personalized medicine, Emerging & Re-emerging diseases, 

ทิศทำงและนโยบำย - แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
- แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ23 ฉบับ 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 
- นโยบำยรัฐบำล (12 ด้ำน) ได้แก่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  

กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมภิำค  กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็ง
จำกฐำนรำก  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรยีนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย  กำร
พัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม กำรปฏิรูปกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ  กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม 

- นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 
- แผนยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยมหดิล 20 ปี (2561-2580) 
- ทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัเพือ่มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลกและกำรเป็น

ปัญญำของแผ่นดิน 
- แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำยใตก้ำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

ข้อบังคับ/ข้อก ำหนด/
แนวทำงปฏิบัต ิ

- กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ   
- กรอบมำตรฐำน ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) 
- เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
- พรบ.กำรประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ /มำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์  / ข้อบังคับสภำ

เทคนิคกำรแพทย์ว่ำด้วยจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ พ.ศ.2553 
- พรบ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 / ข้อบังคับสมำคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย /ประกำศ

หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำท่ีผลติบัณฑิตปริญญำหรือ
ประกำศนียบตัรเทียบเท่ำปรญิญำ สำขำรังสีเทคนิค พ.ศ.2548 

- มำตรฐำนทำงห้องปฏิบตัิกำรระดบัชำติและนำนำชำติ (HA, LA, ISO 15189, ISO 15190, ISO 
17025 , ISO 17043, ISO 13485, ข้อก ำหนดทำงรังสีและควำมปลอดภัยต่ำงๆ) 

- พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
สถำบันคู่เทียบ เทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจยั   

ระดับประเทศ  
➢ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหดิล  
➢ คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่    
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ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยแวดล้อมทีน่ ามาวิเคราะห ์
ระดับอำเซียน 
➢ Department of Medical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Santo 

Tomas ประเทศฟลิิปปินส ์
➢ Faculty of Health Sciences, University of Kebangsan ประเทศมำเลเซีย 

ระดับโลก 
➢ Department of Laboratory Medicine, University of Washington School of 

Medicine, Seattle สหรัฐอเมริกำ 
➢ Department of Health Sciences, School of Medicine, Kyushu University 

ประเทศญี่ปุ่น  
สัมฤทธิผลที่ผ่ำนมำของ
คณะฯ ย้อนหลัง 5 ป ี

- ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร : ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรยีนรู้ของผู้เรียนและบริกำรที่มุ่งเน้น
ลูกค้ำ ด้ำนกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำร และบริกำรสุขภำพ 

- ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน ด้ำนกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรบริกำร
สุขภำพ และ กำรบรหิำรจดักำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนระบบงำน 

- ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ 

- ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 

- ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร 

- ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและกำรตลำด 
 
สมรรถนะหลัก (Core competency) 

1) ศักยภำพในกำรผลิตงำนวิจัยที่โดดเด่นระดับสำกลทำงด้ำน Data mining & Health informatics และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อกำรใช้ประโยชน์ 

2) ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสมรรถนะในสำขำเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค 
3) ศักยภำพกำรในกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเชิงรุกเพื่อบูรณำกำรภำพรวมกำรมีสุขภำพดีแก่ประชำชน กลุ่มประชำกร  

องค์กร และหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 
4) กำรเป็นแม่ข่ำยกำรยกระดับและพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพในระดับประเทศและนำนำชำติ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

1) กำรน ำองค์กรของผู้น ำระดับสูง โดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (Leadership system) บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลและ
สร้ำงวัฒนธรรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและมีควำมโปร่งใส 

2) ใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในกำรขับเคลื่อนพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลอย่ำงมีคุณภำพ 
3) จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้ำงรำยได้ โดยให้สอดคล้องกับทิศทำงกำร

ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ เป้ำหมำย และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
4) เสริมสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรใหม่ 
5) สร้ำงควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / คู่ควำมร่วมมือ/เครือข่ำย เพื่อกำรสนับสนุนและพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำร 
6) สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรทั้งระบบงำนหลัก (กำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ)        

และระบบงำนสนับสนุน (บริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรคลัง  ทรัพยำกรบุคคล  เทคโนโลยีสำรสนเทศ             
กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กร) 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic challenge) 
SC1 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงสังคม เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  /modern society / wellness 
SC2 เป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ระดับสำกล 
SC3 ควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive technology  
SC4 กำรเตรียมบุคลำกรเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องและทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
SC5 ผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพสูงและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
SC6 สถำนกำรณ์โรคระบำด 
SC7 แนวโน้มเรื่อง Food security อันเนื่องจำกผลกระทบภำวะสงครำรัสเซีย 
SC8 แนวโน้มกำรสนับสนุนงบประมำณจำกภำครัฐลดลง 
SC9 จ ำนวนประชำกรที่เกิดลดลง กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่สังคมโลก ส่งผลต่อจ ำนวนลูกค้ำลดลง 
SC10 กำรรักษำบุคลำกรให้อยู่กับองค์กร 

 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  (Strategic advantage) 

SA1 คณะฯ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยในระดับสำกลตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหิดล  ที่มุ่งสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก 

SA2 คณะฯ มีคณำจำรย์ ที่มีควำมรู้ มีคุณวุฒิ ระดับ ป.เอก ในสัดส่วนที่สูง ประสบกำรณ์และมีควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ มีผู้ที ่และมีบุคลำกรสำยวิชำชีพ ที่มีควำมชำนำญ มีประสบกำรณ์สูง 

SA3 คณะฯ มีงำนบริกำรสุขภำพและบริกำรวิชำกำรที่เป็นแหล่งรำยได้ 

SA4 คณะฯมีควำมร่วมมือท่ีหลำกหลำยทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีตอบสนองได้ในทุกพันธกิจ 

SA5 คณะฯ มีปัจจัยเกื้อหนุนทำงด้ำนครุภัณฑ์ และสถำนท่ี ที่พร้อมสำหรับทุกพันธกิจ 

SA6 คณะฯ มีระบบบริหำรจัดกำรที่อ้ำงอิงจำกระบบมำตรฐำนสำกล 
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ปณิธาน (Determination) 
สถาบันชั้นน ามุ่งพัฒนาเพ่ือสังคม   
The Leading Institute Developing for the Betterment of Society 

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) 
มุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉนัท์ครอบครัว 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคในมาตรฐานระดับสากล  
ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการ เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ภายในปี 2570  

 

พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่มีสมรรถนะสูง  
พัฒนาความก้าวหน้าทางการวิจัยและนวัตกรรม  
สร้างความเป็นเลิศทางการบริการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 

ค่านิยม (Value) 
  M =Mastery  เป็นผู้ฉลำดรอบรู้ 
  A =Altruism  ไม่เห็นแก่ตัว ท ำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  H =Harmony  มีควำมเป็นเอกภำพ ประสำนเป็นหนึ่งเดียว 
  I  =Integrity  มีควำมซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม 
  D =Determination มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ มุมำนะ 
  O =Originality  มีควำมคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 
  L =Leadership  มีควำมเป็นผู้น ำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคมและ 
 การพ่ึงพาตนเอง 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives) 
1.1 เกิดควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยชั้นน ำต่ำงประเทศระดับโลก  
1.2  สร้ำงผลงำนวิจัยคุณภำพสูงในระดับสำกลและสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 
1.3  เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรประยุกต์ใช้สู่สังคมและกำรพ่ึงพำตนเอง 
1.4  ผลักดันและส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของนักวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ (Lagging KPIs) 

1) จ ำนวนสถำบันวิจัยชั้นน ำระดับโลกในต่ำงประเทศ ที่ท ำควำมร่วมมือ  1- 2 สถำบันต่อปี 
2) ร้อยละจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ Q1 จำกผลงำนวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อยละ 30-45 ต่อปี 
3) ร้อยละจ ำนวนผลงำนวิจัย Top10 จำกผลงำนวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อยละ 10-25 ต่อปี 
4) จ ำนวน Inbound Global Talent researcher อย่ำงน้อย 1 คนต่อปี 
5) ร้อยละจ ำนวนผลงำนวิจัยที่อยู่ใน SDG 1-16 จำกจ ำนวนผลงำนวิจัยทั้งหมด ร้อยละ 20-35 
6) จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ที่มีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมหรือเอกชน อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ต่อปี 
7) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกงำนวิจัยเข้ำสู่กระบวนกำรเชิงพำณิชย์ อย่ำงน้อย 3 ผลิตภัณฑ์   
8) จัดตั้งหน่วย Center of Excellent for Medical Innovative Development and Accelerating 

Support for Commercialization (MIDAS Center) 
9) จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ  3 ชิ้นงำนต่อปี 
10) จ ำนวนผลงำนที่เข้ำสู่กระบวนกำรผลักดันเชิงพำณิชย์/ขึ้นทะเบียนภำยในประเทศ 1 ชิ้นต่อปี 
11) รำยได้ที่เกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 1 ล้ำนบำทต่อปี (สัดส่วนเพิ่มขึ้นปีละ อย่ำงน้อย 1 ล้ำนบำท) 
12) จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือหรือ MOU กับ ภำคอุตสำหกรรม/เอกชน จ ำนวน 1 แห่งต่อปี หรือ 1 แห่งต่อผลิตภัณฑ์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
1.1 เกิดควำมร่วมมือ
กับสถำบนัวิจัยชั้นน ำ
ต่ำงประเทศระดบัโลก 

-สร้ำงศักยภำพ
ทำงกำรวิจัย แบบ
บูรณำกำร 
-ขยำยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับสถำบันทั้ง
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 
 

+โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยและการสร้างเครือข่าย
ในระดับสากล 
-จัดสรร/หำทุนในกำรสร้ำง
เครือข่ำยกับนักวิจัยสถำบนัชัน้
น ำระดบัโลก  
- ขยำยโอกำสในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือหรือต่อยอดด้ำนวิจัย 
(Global friends/ 
collaborations for 
research)  

+โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยและการสร้างเครือข่าย
ในระดับสากล 
-ท ำวิจัยแบบบูรณำกำร
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
สถำบนัทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ และท ำให้เกิดผล
งำนวิจยัร่วมกัน 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
-สรรหำ Talent mobility จำก
นักวิจัยต่ำงประเทศ 
-พัฒนำระบบสนับสนุน เพื่อ
รองรับกำรเปิดรับนักวิจัยระดบั 
Global talent หรือ Talent 
mobility รวมถึง Post-doc 
position เป็นต้น 

1.2  ผลงำนวิจยั
คุณภำพสูงในระดับ
สำกลและสร้ำง
ผลกระทบเชงิบวกต่อ
สังคม 

-สร้ำงศักยภำพนักวิจัย
ให้เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำด 
-ส่งเสริมกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อกำร
ใช้ประโยชน์ ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อ
สังคม 

โครงการภายใต้ campaign 
“Go For Q1”  
-สื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจและ
ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดกำร
ยกระดับคุณภำพกำรวิจัยของ
คณะในด้ำน Medical 
science, Data Science และ 
Innovation เพื่อเพิ่มกำร
ผลิตผลงำนวิจัยตีพิมพ์ที่มี
คุณภำพสูง 
-สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงกำรวิจัย และพฒันำ
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
-สนับสนนุกำรตีพิมพ์
ผลงำนวิจัย -สนบัสนุนทนุผูช้่วย
วิจัยในกำรจัดเตรียมเอกสำร 
IP/รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ/
Research events 

โครงการภายใต้ campaign 
“Go For Q1”  
-จัดท ำแนวทำงเพื่อหำแหล่ง
รำยได้เพื่อเป็นกองทุนเพื่อกำร
สนับสนนุกำรวิจัยคุณภำพสูง 
เช่น กำรจัดฝึกอบรม กำรจัด
ประชุมวชิำกำรดำ้นกำรวิจัย 
-ส่งเสริมกระบวนกำรรับจ้ำง
วิจัย ทดสอบ และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ เชน่ กำรเปิด
ให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับกำรวิจัย รับจ้ำง
วิจัย  จ ำหนำ่ยผลติภัณฑ์จำก
งำนวิจยั 
 

1.3  เกิดกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อกำร
ประยุกต์ใช้สูส่ังคมและ
กำรพึ่งพำตนเอง 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
และงำนวิจัย สู่
นวัตกรรมเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ในมิตติ่ำง ๆ  

-สื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจและ
ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดกำร
ยกระดับคุณภำพกำรวิจัยของ
คณะในด้ำน Medical 
science, Data Science และ 
Innovation เพื่อเพิ่มกำร
ผลิตผลงำนวิจัยตีพิมพ์และ
นวัตกรรมที่มีคุณภำพสูงและ
น ำไปใชไ้ด ้

-พัฒนำศักยภำพนักวิจัย
เก่ียวกับกำรจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปญัญำ translational 
research, startup และกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 
-พัฒนำระบบสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรวิจยั (Back office) 
ให้มีควำมคล่องตัว เช่น เพิ่ม
ก ำลังคน ปรับปรุงขัน้ตอน 
จัดท ำหรือแก้ไขประกำศ ฯลฯ 



10 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
-จัดสรรทุนส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยวิจัยกับชุมชน หนว่ย 
งำน ภำครัฐ/เอกชนทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ  
-สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำนวัตกรรมกับ   
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ/เอกชน 

-รับจ้ำงหรือร่วมกับภำคเอกชน
ในกำรพัฒนำ และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ โดยอำศัย
กระบวนกำร ทักษะควำม
ช ำนำญ และปัจจยัพื้นฐำน
ทำงกำรวิจัย 

1.4 ผลักดันและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของนักวิจัย
สู่กำรใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย ์
 

จัดท ำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและวำงระบบ
กำรจัดตั้ง platform  
ตำมระบบมำตรฐำน 
ISO13485 เพื่อกำร
เร่งรัดและพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนนุกำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณชิย์ 

โครงการ สร้าง platform 
เพื่อการส่งเสริมเร่งรัดและ
พัฒนานวัตกรรมของนักวิจัย 
-จัดหำงบประมำณเพื่อพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน (อุปกรณ์
เครื่องมือ บุคลำกร ) และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
สร้ำงนวตักรรม : MIDAS 
Center 
-สร้ำงระบบและกลไกในกำร
ผลักดันและเร่งรัดนวัตกรรมชุด
ทดสอบ น้ ำยำ และอุปกรณ์
กำรแพทย์ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 
-แสวงหำคู่ควำมร่วมมือใน
ระดับอำเซียนและชำติอื่น ๆ   
เพื่อช่วยประเมินผลิตภัณฑ์และ
เพิ่มโอกำสกำรขยำยฐำนลูกค้ำ 
และกำรจัดจ ำหน่ำยในเชิง
พำณิชย ์
-ขยำยภำคกำรผลติในอีก 3-5 
ปีข้ำงหนำ้และเพื่อรองรับกำร
ขยำย scale กำรผลิตชดุ
ทดสอบให้สำมำรถผลิตได้ใน
ปริมำณมำก ๆ  (mass scale 
production) ที่สำมำรถรองรับ
นักวิจัยที่สนใจต่อยอด
นวัตกรรมสู่ภำคกำรผลิต และ
รองรับกำรผลิตจำกหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและเอกชนทีส่นใจใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

สร้ำงกระบวนกำร
เร่งรัดผลงำนวิจัย เพื่อ
สร้ำงโมเดลผลิตภัณฑ ์

-กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ
ผลงำนวิจัยและสนับสนนุให้
ผลงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรทดสอบใน
ห้องปฏิบัติกำรหรือภำคสนำม
มำแล้ว (Technology 
Readiness Level 3-4) เข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตและประเมิน
ผลิตภัณฑ์ด้วยมำตรฐำนระดบั
สำกล จนถึงกำรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับ TRL7-9 เพื่อออกสู่ตลำด 
-สร้ำงควำมร่วมมือกับ
ภำคอุตสำหกรรม/เอกชน 
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงด้วยคณุลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives) 
2.1  หลักสูตรได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมำตรฐำนระดับสำกล 
2.2  ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงด้วยคุณลักษณะทำงวิชำชีพในระดับสำกล 
2.3  เป็นผู้น ำทำงวิชำชีพและวิชำกำรในระดับชำติ/นำนำชำติ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ (Lagging KPIs) 

1. หลักสูตรระดับปริญญำตรี มีกำรปรับปรุง/พัฒนำตำมแนวทำง AUN accreditation 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ได้รับกำรตรวจประเมินตำมแนวทำง MU-AUN accreditation และได้รับรองตำม

เกณฑ์ AUN-QA (หลักสูตรนำนำชำติ) 
3. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90) 
4. ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ                         

(รวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  มีผลคะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 จำก 5) 
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรี ที่ได้งำนท ำ/ศึกษำต่อ ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ร้อยละ 100) 

ตัวช้ีวัดโครงการ  (Leading KPIs) 

6. จ ำนวน Active MOU เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ต่อปี 
7. จ ำนวนนักศึกษำที่มีประสบกำรณ์กำรไปศึกษำ/ท ำวิจัยในต่ำงประเทศ หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้ำง 

International/global experiences (คนต่อปี) 
8. จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้งำนท ำในองค์กรระดับชำติ/นำนำชำติ (คนต่อป)ี 
9. จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 10 กิจกรรม 

10. รำยวิชำที่มีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน/เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมศักยภำพของ

ผู้เรียนให้เป็นไปตำม PLOs และยุทธศำสตร์ของคณะฯ ไม่น้อยกว่ำ 15 รำยวิชำ 

11. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อโครงกำรเสริมศักยภำพเพ่ือให้นักศึกษำมี International/global 
experiences (คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 จำก 5) 

12. จ ำนวน visiting professor  1-2 คนต่อปี 
13. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือ 1-2 แห่งต่อปี 
14. จ ำนวน inbound student (full time) >2-4 คนต่อปี 
15. จ ำนวน inbound student (short term)  5-25 คนต่อปี ภำยใน 5 ปี 
16. จ ำนวน Outbound student (short term) 5-25 คนต่อปี ภำยใน 5 ปี 
17. จ ำนวนเงินทุนสนับสนุน เพ่ิมขึ้น 5% ต่อปี 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
2.1 หลักสูตรได้รับกำร
รับรองคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

-พัฒนำหลักสูตรและ
กำรจัดกำรศึกษำที่
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของสังคมและ 
ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ASEAN 
University Network 
Quality Assurance  
(AUN-QA) 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
ระดับปริญญำตรี  
 - ปรับรูปแบบและกระบวนกำร
กำรเรียนกำรสอนและกำร
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับ 
PLOs/ Outcome-based 
education 
ระดับบัณฑิตศึกษำ :  
  - ปรับหลักสูตร/กำรจัดกำร
ศึกษำให้มีควำมยืดหยุ่น ควบคู่กับ
กำร Training ( Certificate, 
CMTE, Credit bank) 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
ระดับปริญญำตร ี
- ปรับหลักสูตร/กำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรใช้ระบบกำรสะสมหน่วย
กิตหรือ credit bank 
 
 
ระดับบัณฑิตศึกษำ  
 - มุ่งสู่ AUN Accreditation 
(หลักสูตรนำนำชำต)ิ 

2.2 ผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะสูงด้วย
คุณลักษณะทำงวิชำชพี
ในระดับสำกล 

-พัฒนำศักยภำพบัณฑิต
ให้มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น 
International /global 
experiences 
-สร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง 
- ปรับ facility จัด
สภำพแวดล้อมให้พร้อมกับกำร
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบใหม่หรือแบบ
ผสมผสำน 
- เสริมสมรรถนะพิเศษให้กับ
นักศึกษำและบุคลำกรสำย
วิชำกำร เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ในสำขำเฉพำะทำง เช่น IVF/ AI 
Data scientist /Health 
informatics/ Medical device 
Quality management/ 
Wellness 
- สนับสนนุทุนกำรศึกษำรูปแบบ
กองทุนเพื่อกำรศึกษำให้แก่
นักศึกษำ 
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
สร้ำงเสริมศักยภำพของผู้เรียนให้
เป็นไปตำม Expected 
Learning Outcomes (ELO) 

1)โครงการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง 
- สร้ำง engagement กับผู้ใช้
บัณฑิตและศิษย์เก่ำ 
- สนับสนนุทุนดูงำนและสอบ 
License ต่ำงประเทศ   
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
ของหลักสูตรและทักษะส ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 (Growth and 
global mindset และทักษะกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
2)โครงการเสริมศักยภาพ
เพื่อให้นักศึกษามี 
International/global  
experiences 
- ก ำหนด Learning Outcome 
ของกิจกรรมให้ชัดเจน 
- เพิ่มจ ำนวน visiting 
professor / scholar 
- จัดหำแหล่งทุนภำยนอกเพื่อ
สนับสนนุ เช่น TICA, ASEAN 
- สนับสนนุให้นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มี Global 
experienceทุกคน(โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งหลักสูตรนำนำชำติ)   

 
 
 
 
2)โครงการเสริมศักยภาพเพื่อให้
นักศึกษามี International/ 
global experiences 
- สร้ำงควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ (MOU, 
Collaborate) เพื่อกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำ Inbound –
Outbound student 

2.3 เป็นผู้น ำทำง
วิชำชีพและวชิำกำรใน
ระดับชำติ/นำนำชำต ิ

-ขยำยศักยภำพควำม
เป็นผู้น ำทำงวชิำชีพ 
และกำรสร้ำงเครือข่ำย
ระดับอำเซียน 
-บูรณำกำรกำรศึกษำ 
วิจัย และบริกำรวชิำกำร 
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 

โครงการยกระดับวิชาชีพ/
วิชาการสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
- ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อวำง
แนวทำงในกำรด ำเนนิงำน เชน่ 
กำรจัดในรูปแบบ credit bank, 
อบรมCMTE (ร่วมกับวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร) 
- ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อวำง
แนวทำงในกำรด ำเนนิงำน เชน่ 
กำรจัดในรูปแบบ credit bank ,
อบรม CMTE(ร่วมกับวิจัย/
บริกำรวิชำกำร) 
- ภำควิชำ/ศูนย์ Identify 
หลักสูตรที่เป็นที่ต้องกำร 
 
- ยกระดับกำร Training ที่
นอกเหนือจำก routine training 

โครงการยกระดับวิชาชีพ/
วิชาการสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
- ท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำงทั้งภำครัฐ/ภำคเอกชน/ใน
ประเทศ/ต่ำงประเทศ ทั้งในด้ำน
แหล่งทุน/ลูกค้ำฝึกอบรม 
- หำแหล่งทุนเพื่อสนบัสนุนกำร 
TRAINING (ลักษณะของ supply 
chain หรือ กำรสนับสนนุทนุเพื่อ
จัดเป็น webinar series ให้กับ
ลูกค้ำต่ำงประเทศ ท ำให้สำมำรถ
เพิ่มจ ำนวน visiting professor / 
scholar 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
และปรับหลักสตูรกำรอบรม ให้มี
ควำมยืดหยุ่น (Certificate, 
CMTE Credit bank)  
- จัด Rebranding  หลักสูตรกำร
ฝึกอบรม ให้ตอบโจทย์ลูกค้ำ ใน
ลักษณะของ Premium 
module  
 - ปรับกระบวนกำรบริหำร
จัดกำร และกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ 
 

- Online training/off shore 
training กับกลุ่มลูกค้ำใน
ต่ำงประเทศ 
-สร้ำงประโยชน์ต่อเนื่องจำกกำร
ได้รับรำงวลั TQC 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยกระดบัวิชาชีพสู่การเป็นผู้น าบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives) ด้านบริการวิชาการ 
1. เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงเสริมมำตรฐำน และคุณภำพกำรด ำเนินงำนทำงวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ และรังสีเทคนิค 
2. ขยำยศักยภำพวิชำชีพสู่กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  และยกระดับคุณภำพสังคม 
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริกำรวิชำกำร 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ (Lagging KPIs) 

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 17025  จ ำนวน 1 หน่วยตรวจต่อปี 
2. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 17043  จ ำนวน 2 โครงกำรต่อปี 
3. จ ำนวนรำยรับ 1-2 ล้ำนบำทต่อปี 
4. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมบริกำรวิชำกำร 100 คนต่อปี 
5. ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรวิชำกำร   คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 จำก 5  

6. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือ 1 หน่วยงำน ต่อปี  
7. จ ำนวนคลินิกเทคนิคกำรแพทย์ที่เข้ำร่วมโครงกำร >50 แห่งต่อปี 
8. จ ำนวนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพที่พัฒนำขึ้น  1 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
3.1 เป็นผู้น ำในกำร
สร้ำงเสริมมำตรฐำน
และคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนทำงวิชำชีพ
เทคนิคกำรแพทย์และ
รังสีเทคนิค 

ยกระดับกำรให้บริกำร
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนสกกล 

โครงการยกระดับการให้บริการ
วิชาการตามคุณภาพมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 และ 17043 
- ปรับปรุงระบบกำรด ำเนนิงำน
กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ 
และก ำหนดวิธปีฏิบัตงิำนให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนด ISO/IEC 
17025 และ 17043 เพื่อกำรขอ
รับรองมำตรฐำน  
- ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนนุ
กำรด ำเนินงำนของ
ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
ระบบกำรขยำยขีดควำม 
สำมำรถของกำรให้บริกำร 
- กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม
แก่บุคลำกรจำกห้องปฏิบัติกำร
ในประเทศ 

โครงการยกระดับการให้บริการ
วิชาการตามคุณภาพมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 และ 17043 
- พัฒนำระบบกำรด ำเนนิงำนกำร
ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ของ
หน่วยตรวจวิเครำะห์ให้ได้กำร
รับรองมำตรฐำน ISO/IEC 
17025 และ 17043 เพิ่มข้ึน 
- กำรประเมินผลติภัณฑ์ IVD เชน่ 
Method /Product validation 
& verification 
-สร้ำงระบบกำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถของกำรให้บริกำร 
โดยกำรเปิดขอบข่ำยกำรตรวจ
วิเครำะห์เพิ่มเติม 
- ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำกำรขอ
รับรองมำตรฐำนห้องปฏบิัติกำร
ทั้งในและตำ่งประเทศ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 

  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- ให้ reward /recognition 
- จัดสรรบุคลำกรให้เหมำะสม 
- พัฒนำศักยภำพให้ช ำนำญใน
ทักษะที่เก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
-ส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรจำก
ห้องปฏิบัติกำรในประเทศ  
- กำรเพิ่มหลักสูตรกำรฝึกอบรม
แก่บุคลำกรจำกห้องปฏิบัติกำรใน
ประเทศและจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลำกรต่ำงประเทศ 
- ให้ reward /recognition เพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจอย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดสรรบุคลำกรเพิ่มเติม 
- พัฒนำศักยภำพให้ช ำนำญใน
ทักษะที่เก่ียวข้อง 

3.2  ขยำยศักยภำพ
วิชำชีพสู่กำรสรำ้งเสริม
สุขภำพ และยกระดบั
คุณภำพสังคม 

สร้ำงควำมเข้มแข็งและ
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพและ 
ยกระดับคุณภำพสงัคม 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง พัฒนาวิชาชีพสู่การ
ยกระดับคุณภาพสังคม 
-ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
บริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน 
-ร่วมเป็นภำคีในกำรพฒันำ
วิชำชีพ เพื่อตอบสนองนโยบำย
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
-เปิดโครงกำร inter-laboratory 
comparison แก่คลินิกเทคนิค
กำรแพทย์ ในกำรรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพ 

โครงการพัฒนาวิชาชีพสู่การ
ยกระดับคุณภาพสังคม 
- พัฒนำและขยำยขอบข่ำยงำน
บริกำรด้ำนตำ่งๆ เชน่ 
Method/Product Validation 
& Verification  และงำนอ่ืนๆ 
- คลินิกเทคนิคกำรแพทย์เข้ำร่วม
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่องจนสิน้สุด
โครงกำร 
-ปรับโครงสรำ้งพื้นฐำนเครื่องมือ  
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบ IT และ
อัตรำก ำลัง เพื่อรองรับกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้  แหล่งฝึกอบรมและ
กำรศึกษำดูงำน 
- พัฒนำกำรเก็บข้อมูล voice of 
customer และกำรประเมิน 
suppliers 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 

3.3 ส่งเสริมให้เกิดกำร
พัฒนำนวัตกรรมด้ำน
บริกำรวิชำกำร 

บูรณำกำรองค์ควำมรู้
เพื่อสร้ำงนวัตกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร สู่กำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

โครงการสร้างนวัตกรรมบริการ
วิชาการ 
-เตรียมควำมพร้อมด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน เครื่องมือ  
บุคลำกร (ก ำลังคนและทักษะที่
จ ำเป็น) 
-บูรณำกำรองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมในกำรพัฒนำงำนดำ้น 
Functional food และขยำย
ขอบข่ำยงำนบริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น Method/ Product 
Validation & Verification  
และงำนอื่น ๆ 
-กำรสร้ำงไกในกำรเข้ำถึงกำรรับ
บริกำรของลูกค้ำ โดยกำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 
mobile application เพื่อเพิ่ม
ช่องทำงกำรเข้ำถึงลูกค้ำ  
-เตรียมควำมพร้อมด้ำน
บุคคลำกรด้ำนประชำสัมพันธ์
งำนบริกำร 
- สร้ำงนวตักรรมด้ำน 
Functional Food (ISO17025)   
เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ 

โครงการสร้างนวัตกรรมบริการ
วิชาการ 
-พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
เครื่องมือ  บุคลำกร (ก ำลังคน 
และทักษะทีจ่ ำเปน็) เพื่อรองรับ
กำรขยำยงำน 
-บูรณำกำรองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมในกำรพัฒนำงำนดำ้น 
Functional food และขยำย
ขอบข่ำยงำนบริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น Method/ Product 
Validation & Verification และ
งำนอ่ืน ๆ 
-พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพเชงิ
พำณิชย ์
-พัฒนำระบบกำรด ำเนนิงำนให้ได้
กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 
17025 
- เชื่อมโยงกับเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนอำหำรปลอดภัยที่
ยั่งยืน 
- พัฒนำระบบฐำนกำรจัดเก็บ
ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละงำน
บริกำรวิชำกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดบัวิชาชีพสู่การเป็นผู้น าบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives) ด้านบริการสุขภาพ 
1. เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงเสริมมำตรฐำน และคุณภำพกำรด ำเนินงำนทำงวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค 
2. ขยำยศักยภำพวิชำชีพสู่กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและยกระดับสุขภำวะของสังคม 
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำและใช้นวัตกรรมในระบบงำนบริกำรและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ (Lagging KPIs) 
1. จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 15189   ISO/IEC 15190   

(ศูนย์สุขภำพองค์รวมและเวชศำสตร์ชันสูตร : งำนสถำนเวชศำสตร์ชันสูตร, งำนวินิจฉัยระดับโมเลกุลและ 
กำรตรวจเฉพำะทำง (ปี 2567) และศูนย์เทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิคนำนำชำติ  จ ำนวน 3 ห้องปฏิบัติกำร 

2. ระดับคะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (แบ่งตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร) คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 จำก 5 
3. จ ำนวนบุคลำกรวิชำชีพเข้ำฝึกอบรมหรือศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เทคนิคและรังสีเทคนิคนำนำชำติ และศูนย์สุขภำพ 

องค์รวม  100 คนต่อปี 
4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 จำก 5 
5. จ ำนวนองค์กรหรือชุมชน ที่เข้ำร่วมกำรส่งเสริมเพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบสุขภำวะดี 3 แห่งต่อปี 
6. รำยได้ที่เกิดจำกพันธกิจกำรให้บริกำรสุขภำพ  100 ล้ำน ต่อปี 
7. จ ำนวนผลงำนที่สร้ำงผลกระทบเชิงนโยบำยด้ำนสุขภำพ 1 ชิ้น (เริ่มปี 2567) 
8. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรเข้ำใช้งำนระบบงำนบริกำรและสร้ำงเสริมสุขภำพ  คะแนนมำกกว่ำหรือ

เท่ำกับ 4 จำก 5  

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะสั้น 
3.1 เป็นผู้น ำในกำรสร้ำง
เสริมมำตรฐำนและ
คุณภำพกำรด ำเนนิงำน
ทำงวชิำชีพเทคนิค
กำรแพทย์และรังสี
เทคนิค 

-ยกระดับห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวิเครำะห์และกำร
ตรวจเฉพำะทำงให้ได้
รับรองมำตรฐำนสำกล
ISO15189 และ 15190 
และพร้อมเป็นแหล่ง
เรียนรู้พัฒนำ 
-พัฒนำนวัตกรรมวิชำชีพ
สู่กระบวนกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำคุณภำพและกำร
ปฏิบัติงำนทำงวชิำชีพ 
 
 

โครงการพัฒนางานวินิจฉัย
ระดับโมเลกุลและตรวจ
เฉพาะทาง  
- ห้องปฏิบัติกำรตรวจ
วิเครำะห์ทำงเทคนิคกำรแพทย์ 
และห้องปฏิบัติกำรตรวจ
วิเครำะห์งำนวนิิจฉัยระดบั
โมเลกุลและกำรตรวจเฉพำะ
ทำงได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
สำกล ISO15189, ISO15190 
- ขยำยศักยภำพกำรตรวจ
วินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อ
รองรับโรคอุบัติเก่ำและอุบัติ
ใหม่ 

โครงการพัฒนางานวินิจฉัย
ระดับโมเลกุลและตรวจ
เฉพาะทาง  
-ขยำยขอบข่ำยกำรขอรับรอง
มำตรฐำนสำกล ISO15189, 
ISO15190 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะสั้น 
โครงการ National Clinical 
Laboratory Validation 
Center 
- ขยำยกำรให้บริกำรประเมิน
ผลิตภัณฑ์ IVD ภำยใต้
โครงกำร National Clinical 
Laboratory Validation 
Center 

โครงการ National 
Clinical Laboratory 
Validation Center 
- แหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม และ
ศึกษำดูงำนระดับชำติและ
นำนำชำติ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพและสร้ำงเสริม
สมรรถนะพิเศษส ำหรับ
บุคลำกรในวชิำชีพ 
- สร้ำงเครือข่ำยกำรประเมิน
ผลิตภัณฑ์ IVD และให้บริกำร
รับปรึกษำกับผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์ IVD 

 
 
-พัฒนำแหล่งเรียนรู้ และ
ศักยภำพของบุคลำกร
ทำงวชิำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาบุคลากรและ
นวัตกรรมทางวิชาชีพ 
-เตรียมควำมพร้อม
ห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ 
-คณำจำรย์/นักวิจัยร่วมพัฒนำ
คุณภำพและกำรปฏิบัติงำน
ทำงวชิำชีพด้วย
กระบวนกำรวิจัย R2R  
 

โครงการพัฒนาบุคลากรและ
นวัตกรรมทางวิชาชีพ 
-มีห้องปฏิบัติกำรตำม
มำตรฐำนเพื่อเป็นแหลง่
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
-คณำจำรย์/นักวิจัยร่วม
พัฒนำคุณภำพและกำร
ปฏิบัติงำนทำงวชิำชีพอย่ำง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนกำรวิจัย 
R2R และกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

3.2  ขยำยศักยภำพ
วิชำชีพสู่กำรสรำ้งเสริม
สุขภำพ ป้องกันโรค และ
ยกระดับสุขภำวะของ
สังคม 

ขยำยศักยภำพกำร
ให้บริกำรและสร้ำง
เครือข่ำยเพื่อขับเคลื่อน
เป็นองค์กรต้นแบบกำร
สร้ำงเสริมสุขภำวะ 

โครงการพัฒนาสุขภาวะองค์
รวมพื้นที่ชุมชนศาลายา 
ชุมชนโดยรอบ และองค์กร
ต้นแบบ 
-เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำร
สนับสนนุงบประมำณจำก
ภำครัฐ 
- ขยำยศักยภำพกำรให้บริกำร
สุขภำวะองค์รวมทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับในมิติตำ่ง ๆ โดยเพิ่ม
กำรวินิจฉัยระดับโมเลกุล
เฉพำะกลุ่ม เช่น pre-aging, 

โครงการพัฒนาสุขภาวะองค์
รวมพื้นที่ชุมชนศาลายา 
ชุมชนโดยรอบ และองค์กร
ต้นแบบ 
- ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับภำคเอกชนในกำร
ให้บริกำรทำงห้องปฏิบัติกำร
และกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
องค์รวม 
- บูรณำกำรศำสตร์ทำง
วิชำชีพและองค์ควำมรู้กำร
ดูแลสุขภำวะองค์รวมสู่กำร
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะสั้น 
aging, wellness, vital life 
และ wellness model 
- สร้ำงเครือข่ำยองค์กร หรือ
ชุมชน ในกำรยกระดับสุขภำวะ
ของสังคม 
โครงการวิเคราะห์ตลาด 
คู่แข่ง และการขยายฐาน
ลูกค้า เพ่ือให้บริการเชิงรุก 
- สื่อสำรข้อมูลและควำมรู้ทำง
สุขภำพเพื่อกำรสื่อสำรกับ
สังคม 

วำงแผนสุขภำพ ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำวจิัยที่สรำ้ง
ผลกระทบเชงินโยบำยด้ำน
สุขภำพ 
 

3.3 ส่งเสริมให้เกิดกำร
พัฒนำและใชน้วัตกรรม
ในระบบงำนบริกำร  
และกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ  

สร้ำงกลไกในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรให้บริกำร
ทำงสุขภำพให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อ
ผู้รับบริกำร 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสื่อสารผล
ตรวจและการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์รวม 
- พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
mobile application, line 
official งำนบริกำรสุขภำพ 
เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงกำร
รับบริกำร 
 - พัฒนำฐำนข้อมูลสุขภำพ
ของผู้รับบริกำร (data 
analytic) สู่กำรวำงแผนสร้ำง
เสริม ป้องกันโรค เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นกำรดูแลสุขภำพ
ด้วยตนเอง 
โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การให้บริการ 
 - สร้ำงกลไกในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรให้บริกำรทำง
สุขภำพ โดยกระบวนกำร 
LEAN 
 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสื่อสารผล
ตรวจและการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์รวม 
- สร้ำงกลไกกำรต่อยอดกำร
พัฒนำระบบงำนสู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมและงำนวิจัยR2R 
และกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
 
 
 
โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
โดยพัฒนำกำรให้บริกำร
สุขภำพผ่ำน digital 
platform เช่น metaverse 
หรือ telemedicine โดยให้
ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำส ำหรับ
กำรตรวจสุขภำพด้วยระบบ
ออนไลน ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายผลการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเปน็องค์กรแห่งนวัตกรรม 
     และความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives)  
1. ประยุกต์ใช้ IT Digital Transformation เพ่ือกำรขับเคลื่อนพันธกิจ 
2. ขับเคลื่อนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3. สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นองค์กรที่มีควำมยั่งยืน 
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ (Lagging KPIs) 
1. ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ Digital Literacy 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนเป็น Digital  
3. เกิดนวัตกรรมกำรให้บริกำรหรือกระบวนกำรท ำงำนที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรแบบ Digital  เพ่ิมข้ึน 
4. ระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 จำกคะแนน 5 
5. ค่ำ EBITDA เป็นบวก  
6. ค่ำ Net Income เป็นบวก 
7. ค่ำ ROA  >ร้อยละ 3  
8. ค่ำ Net profit margin >ร้อยละ 3 
9. รำยได้สะสม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี  
10. ได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQC+ ,TQA) 
11. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของส่วนงำน (มำกกว่ำร้อยละ 75 ต่อปี) 
12. ร้อยละของสัมฤทธิผลกำรบรรลุข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (PA) ของส่วนงำน (มำกกว่ำร้อยละ 75 ต่อปี) 
13. ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
14. ผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร (สูงกว่ำร้อยละ 60) 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
4.1 กำรประยุกต์ใช้ IT 
Digital Transformation 
เพื่อกำรขับเคลื่อนพันธกิจ 

-สร้ำง IT skill ให้กับบุคลำกร
ในกำรท ำงำนเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต 
-ลดต้นทนุและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 

โครงการพัฒนา
กระบวนการท างานแบบ 
Digital 
Transformation 
-ลดต้นทนุ เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน
เน้นกำรท ำงำนแบบ 
Paperless จัดท ำ data 
catalogue จำก
กระบวนกำรตำ่ง ๆ  
(ระบบกำรเงิน /HR) 

โครงการพัฒนา
กระบวนการท างานแบบ 
Digital Transformation 
- ลดต้นทนุเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
- สร้ำง Digital literacy ใน
กลุ่มบุคลำกร,  IT skill 
ส ำหรับกำรท ำงำน 

-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อสร้ำงโอกำส 
และเพิ่มประสทิธิภำพในกำร
เข้ำถึงลูกค้ำ 
-เพิ่มศักยภำพในกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและ
คู่ควำมร่วมมือ 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรประเมินควำม
ต้องกำรของลูกค้ำกลุ่ม  
ต่ำง ๆ กำรติดต่อสื่อสำร
และรวบรวมข้อมูลลูกค้ำ 
-ขยำยผลกลุ่มงำนบริกำร
ต่ำง ๆ และพัฒนำช่อง
ทำงกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ
และกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียในแต่ละพนัธกิจ 

พัฒนำให้เป็นนวัตกรรมกำร
ให้บริกำรหรือกระบวนกำร
ท ำงำนที่เกิดจำกกำรบริหำร
จัดกำรแบบ Digital    

4.2 เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมกำรเรียนรู้และ
มีควำมยั่งยืน 

-ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำ
ระบบกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

โครงการ Design  
thinking and process 
management 
-ทบทวนและพฒันำระบบ
ในกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
-ปรับสภำพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

โครงการ Design  
thinking and process 
management 
-ทบทวนและพฒันำระบบใน
กำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
-ปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ตอบสนองต่อ
เป้ำหมำย และสัมฤทธิผลกำร
พัฒนำงำน 

ระดับบริหำร 
-ก ำหนดนโยบำย 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
องค์กรที่ชัดเจน 

ระดับบริหำร 
-สื่อสำรนโยบำย เป้ำหมำย
กำรพัฒนำองค์กร และภำพ
ควำมส ำเร็จแก่บุคลำกรผ่ำน
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
-มีกำรสื่อสำรภำพ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรแก่บุคลำกร
ผ่ำนสื่อและช่องทำงตำ่ง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง  
ระดับปฏบิัติกำร 
-พัฒนำระบบกำร
ประสำนงำนและกำร
ด ำเนินงำน  
-พัฒนำองค์กรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งสันทนำกำร 
และแหล่งกำรใช้ชวีิต
ระหว่ำงกำรศึกษำและกำร
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
-พัฒนำระบบกำรเวียน
เอกสำรต่ำง ๆ ให้เป็น 
Office automation 
สำมำรถใช้เอกสำรเป็น 
electronics  
-จัดพื้นที่ จัดสรร Facility 
หรือทรัพยำกรที่เพียงพอ
และเอ้ือต่อกำรท ำงำน 
เพื่อส่งเสริมและสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนและ
กำรเรียนรูข้องบุคลำกร  
ทุกระดับ (Green and 
Healthy Faculty) 
วิเครำะห์และพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

สื่อ และช่องทำงตำ่ง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่องและชัดเจน 
-ทบทวนและปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรและกำร
ประเมินหน่วยงำนแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธผิล และระบบ
อ่ืนๆ ที่เหมำะสม สอดคล้อง
กับทิศทำงเปำ้หมำย 
(PDCA,CQI) 
 

-พัฒนำระบบกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ และ
กำรเปรียบเทียบสัมฤทธผิล
กำรด ำเนินกำรร่วมกับคู่เทียบ 

-พัฒนำระบบกำรวิเครำะห์
และประมวลผลเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำย 
-พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีประสิทธิภำพ และใช้

-พัฒนำระบบสำรสนเทศให้
มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลกำร
ด ำเนินงำน ตำมพนัธกิจ
หลักของคณะฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
งำนได้สะดวก มีกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำร
ด ำเนินงำน  
-สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับคู่ควำมร่วมมือ
หรือคู่เทียบ เพื่อกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ผลลัพธ์กำรด ำเนนิกำรที่
ส ำคัญ 

-เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงองค์กรเพื่อมุ่งกำร
พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็น
เลิศ 

3. ขยำยผลกระบวนกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนำศักยภำพและบริหำร
จัดกำรบุคลำกรเพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำย 

-วิเครำะห์และวำงแผน
พัฒนำก ำลังคน ให้
สอดคล้องตำมพันธกิจและ
แผนงำน  
-ส่งเสริมบุคลำกรในกำร
สร้ำงควำมเชีย่วชำญที่
สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สภำพแวดล้อม 
และนวัตกรรม 
- Segment บุคลำกรให้
ปฏิบัติงำนตรงกบัควำม
เชี่ยวชำญ และจัดสรร
เวลำให้เหมำะสมกับ
ปริมำณงำนที่รบัผิดชอบ 
เพื่อผลักดันแต่ละพนัธกิจ
ให้มีควำมโดดเด่น 
-พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ให้มีสมรรถนะสูง และ
จ ำเป็น เชน่  ภำษำกำร
สื่อสำร กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและกำรท ำงำน
เป็นทีม ควำมเปน็
ผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneurial 
minded) เป็นตน้ 

-พัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ 
และพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงพฒันำ และ
กำรหมุนเวียนบุคลำกร 
- เชื่อมโยงบุคลำกร และ 
facilities ที่มีควำม
หลำกหลำย เพื่อร่วมกัน
พัฒนำนวัตกรรมบนพื้นฐำน
ของ interdisciplinary    
-สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระดับอำเซียนและระดับ
นำนำชำต ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แผนระยะสั้น แผนระยะยาว 
-พัฒนำระบบและกลไกในกำร
สร้ำงเสริมศักยภำพและ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

-พัฒนำศักยภำพและ
สมรรถนะหลัก (Core/ 
Functional/ 
Managerial 
competencies) ของ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง   
-ส่งเสริมควำมก้ำวหนำ้ใน
สำยงำนทีส่อดคล้องกับ           
พันธกิจหลัก   
-สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อกำรเป็นผูน้ ำ
กำรเปลี่ยนแปลงและกำร 
สืบทอดต ำแหนง่  

-ส่งเสริมกำรท ำงำนเปน็ทีม
ทั้งในสำยงำนเดียวกัน และ
ข้ำมสำยงำน  
-ส่งเสริมโอกำสกำรขยำย
กำรเรียนรู้และกำรท ำงำน
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติกำร และ
สถำนบริกำรสุขภำพ 
เพื่อพัฒนำตนเองและพัฒนำ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ  

-ส่งเสริมควำมผูกพนัของ
บุคลำกรในองค์กร 

-ยกย่อง ชมเชย แก่
บุคลำกรทุกระดับ  
นักศึกษำ และศิษย์เก่ำที่
ประสพควำมส ำเร็จ เพื่อ
เป็น role model ของ
องค์กร  
-ส่งเสริมควำมภำคภูมิใจ
ในควำมเป็น “มหิดล” 
และ “MUMT” 
 

-สร้ำงทัศนคติ (growth 
mindset) ที่ดีต่อกำรท ำงำน 
เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่
องค์กร สังคม และ
ประเทศชำต ิ
-มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรต้นแบบ
ในกำรดูแลสุขภำพ Happy 
and Healthy 
Organization 
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เป้าหมายความส าเร็จขององค์กร ภายใน 5 ปี (2566-2570) 

เป้าประสงค ์  Lagging KPI   หน่วยนับ เป้าหมายสว่นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สงัคมและการพึ่งพาตนเอง 2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 สร้าง
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงใน
ระดับสากล และ
สร้างผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม 
  

 - จ ำนวนสถำบันวิจัยชั้นน ำ
ระดับโลกในต่ำงประเทศ ที่
ท ำควำมร่วมมอื  

สถำบัน 1 2 2 2 2 

- จ ำนวน Inbound Global 
Talent researcher     

คน 1 1 1 1 1 

 - ร้อยละจ ำนวนผลงำน
ตีพิมพ์ Q1 ตอ่จ ำนวนผลงำน
ตีพิมพ์ทั้งหมด  

ร้อยละ  30  30  35  35  35  

- ร้อยละจ ำนวนผลงำนวิจยั 
Top10 ต่อจ ำนวนผลงำน
ตีพิมพ์ทั้งหมด 

ร้อยละ 10 10 15 15 15 

1.2 พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้สู่สังคม
และการพึ่งพา
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 - ร้อยละจ ำนวนผลงำนที่อยู่
ใน SDG 1-16 ต่อจ ำนวน
ผลงำนตีพิมพ์ทั้งหมด 

ร้อยละ  20  25  25  25  25  

- จ ำนวนผลงำนวจิัยตีพิมพ์ที่
มีควำมร่วมมือกับ
ภำคอุตสำหกรรมหรือเอกชน 

เร่ือง 1 1 1 1 1 

- จ ำนวนทรัพย์สินทำง
ปัญญำประเภทตำ่งๆ    

ชิ้นงำนต่อปี 3 3 3 3 3 

- จ ำนวนผลงำนที่เข้ำสู่
กระบวนกำรผลักดันเชิง
พำณิชย์/ขึ้นทะเบยีน
ภำยในประเทศ 

ผลงำน 1 1 1 1 1 

- รำยได้ที่เกิดจำกทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ  (สัดส่วนเพิ่มขึ้น
ปีละ อย่ำงน้อย 1 ล้ำนบำท) 

เพิ่มขึ้นต่อป ี >ล้ำนบำท >2 ล้ำนบำท >3 ล้ำนบำท >3 ล้ำนบำท >3 ล้ำนบำท 

- จ ำนวนคู่ควำมรว่มมือหรือ 
MOU กับ 
ภำคอุตสำหกรรม/เอกชน 

แห่ง 1 1 1 1 1 

- รำยได้ที่เกิดจำกกำรจ้ำงท ำ
วิจัย/บรกิำรวจิัยเพื่อสรำ้ง
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้นต่อป ี >ล้ำนบำท >ล้ำนบำท >ล้ำนบำท >ล้ำนบำท >ล้ำนบำท 
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เป้าประสงค ์  Lagging KPI   หน่วยนับ เป้าหมายสว่นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะสูงด้วยคุณลักษณะทาง
วิชาชีพระดับสากล 2566 2567 2568 2569 2570 
2.1 หลักสูตร
ได้รับการรบัรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 - หลกัสูตร M.Sc (MT) มี
กำรปรับปรุง พัฒนำตำม
แนวทำง AUN 
accreditation  

หลักสูตร 
 

หลักสูตร 
หลักสูตร 

1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

- หลักสูตร M.Sc (MT) 
ได้รับกำรตรวจประเมินตำม
แนวทำง MU AUN 
accreditation 

หลักสูตร 1 1 1 1 1 

- หลักสูตร Ph.D. (MT) 
ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์ 
AUN-QA 

หลักสูตร 1 1 1 1 1 

- หลักสูตร M.Sc. (MT) 
ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์ 
AUN-QA 

หลักสูตร - - 1 1 1 

2.2 ผลิตบณัฑิตที่
มีสมรรถนะสูง
ด้วยคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพใน
ระดับสากล 

- ผลกำรสอบใบประกอบ
วิชำชีพ 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

- ภำวะกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิต 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

- จ ำนวนบัณฑิตที่ได้งำนท ำ
ในองค์กรระดับชำติ/
นำนำชำต ิ

คน 1 1 1 1 1 

- จ ำนวน active MOU ที่
เพิ่มขึ้น 50% 

จ ำนวน 1 1 1 1 1 

- จ ำนวนนักศึกษำที่มี
ประสบกำรณ์กำรไปศึกษำ/
ท ำวิจยัในต่ำงประเทศ หรือ
กำรเข้ำร่วม 

คน      

   กิจกรรมที่เสริมสร้ำง 
International/global 
experiences 

กิจกรรม      

- ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อโครงกำรเสริม
ศักยภำพเพื่อให้นกัศึกษำมี 
   International/global 
experiences 

คะแนน >3.5 >4 >4 >4 >4 

  



28 
 

เป้าประสงค ์  Lagging KPI   หน่วยนับ เป้าหมายสว่นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะสูงด้วยคุณลักษณะทาง
วิชาชีพระดับสากล 2566 2567 2568 2569 2570 

 

- มีแนวปฏิบัติในกำรเทียบ
โอนหลักสูตรฝึกอบรมเข้ำสู่
รำยวิชำในหลักสูตร 

มี/ไม่มี มี มี มี มี มี 

- จ ำนวนหลกัสูตรฝึกอบรมที่
สำมำรถเทียบโอนเข้ำสู่
รำยวิชำกในหลักสูตรได้ 

หลักสูตร 1 1 2 2 2 

- จ ำนวน visiting 
professor   

คน/ปี 1 1 2 2 2 

- จ ำนวนเงินทุนสนับสนุน  
  

เพิ่มขึ้น 5% 5% 5% 5% 5% 

- จ ำนวนคู่ควำมรว่มมือ   
 

แห่ง/ปี 1 1 2 2 2 

- จ ำนวน inbound 
student (full time)   

คน/ปี 2 2 3 3 4 

- จ ำนวน inbound 
student (short term) 

คน/ปี 5 10 15 20 25 

- จ ำนวน Outbound 
student (short term) 

คน/ปี 5 10 15 20 25 

2.3 เป็นผู้น าทาง
วิชาชีพและ
วิชาการใน
ระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จ ำนวนหลกัสูตร/ฝึกอบรม 
(หลักสูตรไทย) 

หลักสูตร 1 1 2 2 2 

- จ ำนวนหลกัสูตร/ฝึกอบรม 
(นำนำชำติ) 

หลักสูตร >1 >1 >1 >1 >1 

- จ ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม/
ศึกษำดูงำนทำงวิชำกำร 

คน >50 >50 >100 >100 >100 

- ควำมพึงพอใจขอ ผู้เข้ำ
ฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนทำง
วิชำกำร 

คะแนน 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

- รำยได้จำกกำรฝึกอบรม/
ศึกษำดูงำนทำงวิชำกำร 

เพิ่มขึ้น 5% 5% 10% 10% 10% 

- Webinar series ร่วมกับ
ภำคเอกชน 

หลักสูตร 0 1 1 1 1 

- Premium training 
module 

หลักสูตร 0 1 1 1 1 
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เป้าประสงค ์  Lagging KPI   หน่วยนับ เป้าหมายสว่นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับวชิาชีพสู่การเป็นผู้น าบริการวชิาการและ
การสร้างเสริมสุขภาพ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.1 เป็นผู้น าใน
การสร้างเสริม
มาตรฐานและ
คุณภาพการ
ด าเนินงานทาง
วิชาชีพ   เทคนิค
การแพทยแ์ละ
รังสีเทคนิค 
 
3.2  ขยาย
ศักยภาพวิชาชีพสู่
การสร้างเสริม
สุขภาพ และ
ยกระดับคุณภาพ 
 
3.3 ส่งเสรมิให้
เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมดา้น
บริการวชิาการ 

- ได้รับกำรรับรอง ISO/IEC 
17025    

หน่วยตรวจ 1 1 1 1 1 

- ได้รับกำรรับรอง ISO/IEC 
17043    

โครงกำร 2 2 2 2 2 

- จ ำนวนรำยได้จำกกำร
หน่วยใหบ้ริกำรสุขภำพ   

ล้ำนบำท >10 >10 >10 >10 >10 

- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม/
ศึกษำดูงำนทำงบริกำร
สุขภำพ 

คน >100 >100 >100 >100 >100 

- ควำมพึงพอใจของลูกค้ำใน
กำรให้บริกำรสุขภำพ 

คะแนน >4 >4 >4 >4 >4 

- จ ำนวนหนว่ยงำนคู่ควำม
ร่วมมือ   

หน่วยงำน 1 1 1 1 1 

- จ ำนวนคลินิกเทคนิค
กำรแพทย์ที่เข้ำร่วมโครงกำร   

แห่ง >50 >50 >60 >70 >80 

- จ ำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพทีพ่ัฒนำขึ้น   

ผลิตภัณฑ์ 1 1 1 1 1 

- จ ำนวนรำยรับจำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพ 

บำท 1-2 ล้ำน 1-2 ล้ำน 3-5 ล้ำน 3-5 ล้ำน 3-5 ล้ำน 
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เป้าประสงค ์  Lagging KPI   หน่วยนับ เป้าหมายสว่นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับวชิาชีพสู่การเป็นผู้น าบริการวชิาการและ
การสร้างเสริมสุขภาพ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.1 เป็นผู้น าใน
การสร้างเสริม
มาตรฐานและ
คุณภาพการ
ด าเนินงานทาง
วิชาชีพเทคนิค
การแพทยแ์ละ
รังสีเทคนิค  
 
3.2  ขยาย
ศักยภาพวิชาชีพสู่
การสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรค และยกระดบั 
สุขภาวะของ
สังคม 
 
3.3 ส่งเสรมิให้
เกิดการพัฒนา
และใช้นวัตกรรม
ในระบบงาน
บริการ  และการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

 - จ ำนวนห้องปฏิบัตกิำรผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำน 
ISO/IEC 15189,15190 
(ศูนย์เทคนิคฯ  สถำนเวชฯ )  

ห้องปฏิบัติกำร 2 2 
+งำนวนิิจฉัย
ระดับโมเลกุล
และกำรตรวจ
เฉพำะทำง     

3 3 3 

 - ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร แบ่งตำม
ผลิตภัณฑ์  

คะแนน   >4 >4 >4 >4 >4 

- จ ำนวนบุคลำกรวิชำชพีเข้ำ
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ณ 
ศูนย์เทคนิคและรังสีเทคนิค
นำนำชำติ และศูนย์สุขภำพ
องค์รวมฯ   

คน 100 100 100 100 100 

- ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและปอ้งกันโรค 

คะแนน >4 >4 >4 >4 >4 

- จ ำนวนองค์กรหรือชุมชน ที่
เข้ำร่วมกำรส่งเสริมเพื่อเป็น
องค์กรต้นแบบสุขภำวะดี   

องค์กร/ชุมชน 3 3 3 3 3 

- จ ำนวนผลงำนที่สื่อสำร
ข้อมูลสุขภำพกับสังคม   

เร่ือง 12 12 12 12 12 

- รำยได้ที่เกิดจำกพันธ
กิจกำรใหบ้ริกำรสุขภำพ    

บำท  100 ล้ำน 100 ล้ำน 100 ล้ำน 100 ล้ำน 100 ล้ำน 

- จ ำนวนผลงำนที่สร้ำง
ผลกระทบเชิงนโยบำยด้ำน
สุขภำพ 

ชิ้นงำน   -  1 1 1 1 

- ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในกำรเข้ำใช้
งำนระบบงำนบริกำรและ
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

 คะแนน  >4 >4 >4 >4 >4 
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เป้าประสงค ์  Lagging KPI   หน่วยนับ เป้าหมายสว่นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายผลการบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมและความยั่งยืน   2566 2567 2568 2569 2570 
4.1  การ
ประยุกต์ใช้ IT 
Digital 
Transformation 
เพื่อการขับเคลื่อน
พันธกิจ 

 - ควำมส ำเร็จในกำร
เปลี่ยนแปลงระบบกำร
ท ำงำนเป็น digital literacy   

ร้อยละ  100 100 100 100 100 

- นวัตกรรมกำรให้บริกำร
หรือกระบวนกำรท ำงำนที่
เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำร
แบบดิจิทัล  

นวัตกรรม      

- จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำ digital literacy 

คน      

4.2เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
และองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

 - จ ำนวนนวัตกรรมที่ใช้
ประโยชน์ในองค์กร 

นวัตกรรม      

- ควำมรู้ที่ถกูจัดเก็บในระบบ 
Digital KM Masterclass 

มี/ไม่มี      

- กำรเข้ำใช้งำนระบบ KM 
masterclass 

ควำมถี ่      

- จัดงำนมหกรรมคุณภำพ
ระดับคณะฯในปี 2568 

จ ำนวนครั้ง      

4.3 เป็นองค์กรที่
มีความยั่งยืน 

 - EBITDA เป็นบวก ค่ำบวก บวก  บวก บวก บวก บวก 

- ROA Net profit margin >ร้อยละ 3 >ร้อยละ3 >ร้อยละ3 >ร้อยละ3 >ร้อยละ3 >ร้อยละ3 

- ได้รับรำงวัล TQC+   รำงวัล   TQC+  TQA 

- จ ำนวนโครงกำรพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม (Social 
engagement) 

จ ำนวน
โครงกำร 

3 3 3 3 3 

4.4  พัฒนา
บุคลากรให้มี
ศักยภาพ และ
ท างานอย่างมี
ความสุข 

- ร้อยละของบุคลำกรสำย
วิชำกำรที่ได้รับต ำแหน่งทำง
วิชำกำรสูงขึ้น              
 - ร้อยละของบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่ได้รับ
ควำมก้ำวหนำ้ทำงสำยงำน
เพิ่มขึ้น             
 - คะแนนควำมผูกพันของ
บุคลำกร             
  - อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกร              
  - ภำวะสุขภำพของ
บุคลำกรในคณะฯ              
 -  ประสิทธิผลของระบบ
กำรเรียนรู้และพัฒนำของ
บุคลำกร             
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