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แผนยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 – 2567 

 

ปรัชญา  ทันตแพทยศาสตรมหิดล เพ่ือประชาชน 

ปณิธาน   คณะทันตแพทยศาสตรมหิดล มุงสรางและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล 

พันธกิจ เปนองคกรชั้นนําของประเทศท่ีดําเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร 

เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศและประชาคมโลกภายใตการบริหารท่ียั่งยืนและกาวหนา 

วิสัยทัศน  คณะทันตแพทยศาสตรชั้นนําในระดับสากล  
 

DTMU Core Value 

Dedication    กัลยาณมิตร อุทิศตน มุงผลสวนรวม 

Trustworthy    รักษาสัญญา นาเชื่อถือ นาไววางใจ 

Mindset of Excellence  มุงม่ันสูความเปนเลิศ 

Unity    เราทุกคนคือทีมเดียวกัน 
 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและนําไปตอยอด  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารองคกรมุงสูการจัดการท่ีย่ังยืน  
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 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลไดทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2564-2567) ตาม

สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะ เพ่ือแปลงไปสูการปฏิบัติ คณะฯ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตแผนยุทธศาสตรของคณะฯ เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ี

กําหนด ดังนี้ 

 

โครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

1. โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรประกาศนียบตัร 1.หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชา่งทนัตกรรม หลกัสตูร 1 

วิชาช่างทนัตกรรมตามแนวทาง AUN-QA ผา่นการตรวจใหม้ีมาตรฐานสอดคลอ้งตาม     

  แนวทาง AUN-QA     

  2.ความพงึพอใจของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอยูใ่น คะแนน 3.9 

  ระดบัดีขึน้ไป (เตม็ 5)   

2. โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรประกาศนียบตัร 1. หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช้่วยทนัตแพทยข์ัน้สงู  หลกัสตูร 1 

ผูช้่วยทนัตแพทยข์ัน้สงูตามแนวทาง AUN-QA มีลกัษณะเป็น Outcome based Curriculum     

  ใหส้อดคลอ้งตามแนวทาง  AUN-QA     

  2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่หลกัสตูร รอ้ยละ 75 

  ประกาศนียบตัรผูช้่วยทนัตแพทยข์ัน้สงูอยูใ่น     

  ระดบัดี-ดีมาก     

  3. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  คะแนน 3.9 

  (ภายหลงัการทาํงาน 1 ปี) (เตม็ 5)   

3. โครงการศนูยบ์รกิารนกัศกึษา  1. จาํนวนนกัศกึษาท่ีเขา้รบัมาบรกิาร คน 15 

(Student Facilitate Center) ศนูย ์Student Facilitate Center     

  2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีเขา้รบัมาบรกิาร รอ้ยละ ≥80 

  ศนูย ์Student Facilitate Center     

  3. ความสาํเรจ็ในการจดัตัง้ศนูย ์Student ศนูย ์ 1 

  Facilitate Center     

  4. จาํนวนกิจกรรมการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพกาย  ครัง้ ≥80 

  และสขุภาพใจ     
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

4. โครงการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือการปรบัปรุง 1. หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูร  - 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ) ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2565     

(หลกัสตูรนานาชาติ) และการประเมินคณุภาพ 2. หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  ระดบั 2.0 

หลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA  (หลกัสตูรนานาชาติ) ไดร้บัการประเมินคณุภาพ     

  หลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN - QA      

5. โครงการพฒันาการบรหิารจดัการคลงั 1. รอ้ยละของทนัตแพทยช์ัน้ปีท่ี 5 และ 6 รอ้ยละ >80 

ผูป่้วยและการจดัการเรยีนการสอนแบบผสม มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี- ดมีาก     

ผสานเพ่ือทกัษะทางคลนิิกแบบองคร์วม 2. จาํนวนอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบงานคลนิิกนอกเวลา คน 3 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (Part time Clinical director)     

(หลกัสตูรนานาชาติ) 3. จาํนวนอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบงานคลนิิกเต็มเวลา คน 4 

  (Full clinical director)     

  4. จาํนวนยนิูตทนัตกรรม ยนิูต 4 

  5. ระบบคลงัผูป่้วยเพ่ือการจดัการเรยีนการสอน ระบบ 1 

  ของหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต      

  (หลกัสตูรนานาชาติ)     

  6. ระบบจดัการขอ้มลูสารสนเทศของผูป่้วย ระบบ 1 

6. โครงการ MIDS Visiting Professor 1. รอ้ยละของนกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่น รอ้ยละ >85 

  ระดบัมากถึงมากท่ีสดุ     

7.โครงการการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

1.หลกัสตูรปรญิญาเอกไดร้บัการประเมินตามวงรอบ

ของการตรวจประเมิน 

หลกัสตูร 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2.หลกัสตูรปรญิญาโทไดร้บัการประเมินตามวงรอบ หลกัสตูร 7 

  ของการตรวจประเมิน     

8. โครงการสาํรวจความคดิเห็นของนกัศกึษา 

และศิษยเ์กา่   

1.ความพงึพอใจของนกัศกึษาและศิษยเ์กา่ ระดบัความ   

พงึพอใจ 

>4.5 

   
 

(เตม็ 5) 
 

 

 2.รายงานการนาํผลสาํรวจไปพฒันา ปรบัปรุง 

หลกัสตูร 
 

จาํนวนครัง้ใน

การพฒันา

ปรบัปรุง

หลกัสตูร 

1 

  



5 
 

ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. การบริการวชิาการที่เป็นเลิศ  

9. โครงการศนูยท์นัตกรรมพระราชทานศนูย ์
 

1. จาํนวนครัง้ท่ีออกหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานฯ ครัง้ 12 

ทนัตกรรมพระราชทาน                          

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จ 

2. จาํนวนนกัเรยีนและประชาชนท่ีไดร้บับรกิารทาง

ทนัตกรรม 

ราย 12,000 

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 3. จาํนวนขา้ราชบรพิารท่ีไดร้บัการรกัษาทาง  ราย 270 

 
ทนัตกรรม     

10. โครงการการพฒันาโรงพยาบาลทนัตกรรม  1.การรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาล การรบัรอง ขัน้ 3 

สูค่วามเป็นเลศิ ทัง้ดา้นวิชาชีพ วชิาการและ

การบรกิาร 

2.จาํนวนงานบรกิารทนัตกรรมตน้แบบท่ีได้

ดาํเนินการและมีผลลพัธ ์

ศนูย/์งานบรกิาร

ความเป็นเลศิ 

2 

  3.มาตรการ มาตรฐาน และการปรบัปรุง ความครบถว้น 90% 

  เชิงกายภาพดา้นการใหบ้รกิารภายใตส้ภาวะ ของการจดัการ/   

  การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  การปฏิบตัิตาม   

  ท่ีมีประสทิธิภาพในทกุมติ ิ มาตรการ   

11. โครงการปรบัปรุงสาํนกังานทนัตกรรมของ 1. พืน้ท่ีท่ีไดร้บัการปรบัปรุงสาํเรจ็ รอ้ยละ  - 

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรสีรินิธร       

12. โครงการพฒันาระบบบรบิาล                 

ทนัตกรรมกลุม่ผูป่้วยเฉพาะท่ีตอ้งดแูลพิเศษ 

1. จาํนวนศนูยบ์รกิารกลุม่ผูป่้วยท่ีตอ้งดแูลพิเศษ ศนูย(์สะสม) 4 

  2. รอ้ยละของบรรลตุวัชีว้ดัการดแูลผูป่้วยสงูอาย ุ รอ้ยละ 85 

  

3. รอ้ยละของการบรรลตุวัชีว้ดัการดแูลผูป่้วยเด็ก

พิเศษ 

รอ้ยละ 100 

  

4. รอ้ยละของการบรรลตุวัชีว้ดัการดแูลผูป่้วยเด็ก

ภายใตก้ารดมยาสลบ 

รอ้ยละ 100 

  

5. รอ้ยละของการบรรลตุวัชีว้ดัดา้นดแูลผูป่้วย 

Dentofacial Deformity 

รอ้ยละ 100 

  6. รอ้ยละของการบรรลตุวัชีว้ดัการดแูลผูป่้วย  รอ้ยละ 100 

  Endomicroscope 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

13. โครงการพฒันาระบบบรบิาลทนัตกรรมท่ี

ปลอดภยัไดม้าตรฐาน HA 

1. ผา่นการรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล

ของสถาบนัรบัรองคณุภาพ (HA) 

ขัน้การประเมิน ขัน้ท่ี 3 

  2. การเพ่ิมประสทิธิผลรายรบัตอ่รายจา่ยจาก รอ้ยละของ 4 

  การขยายการใหบ้รกิาร รายรบัตอ่   

    รายจา่ยท่ีเพ่ิมขึน้   

14. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิาร 1. ยนิูตทนัตกรรมมีความพรอ้มใชง้าน รอ้ยละ ≥65 

จดัการการบรกิาร 2. อตัราการใชย้นิูตเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ ≥10 

  

3. ความสาํเรจ็ของงานวเิคราะหต์น้ทนุ     

การรกัษา 

รอ้ยละ 100 

15. โครงการบรกิารผูป่้วยติดเตยีงแบบตอ่เน่ือง

โดยสหสาขาวชิาชีพ (เทิดพระเกียรติฯ) 

1. ผูส้งูอายเุขา้ถงึระบบบรกิารทางทนัตกรรม

โดยไมต่อ้งเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล 

รอ้ยละ 80 

  2. ความพงึพอใจของผูป่้วยท่ีไดร้บับรกิาร คะแนน >4 

  3. จาํนวนครัง้ท่ีออกหนว่ย ครัง้ >20 

16. โครงการทนัตสาธารณสขุสูป่ระชาชน

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรสีรินิธร 

1. จาํนวนครัง้ในการออกหนว่ย/เปิด

ใหบ้รกิารทางทนัตกรรม 

ครัง้ 5 

  2. จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิารทางทนัตกรรม     

      - วนัทนัตสาธารณสขุแหง่ชาต ิ ราย 450 

      - วนัพระราชทานนาม มหาวิทยาลยัมหิดล ราย 150 

      -  วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  ราย 450 

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้      

          กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ     

     - วนัแมแ่หง่ชาต ิ ราย 150 

     - หมูบ่า้นเด็ก ราย/ครัง้ 40 

  3. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิารเฉลีย่  คะแนน 4.5 

    (เตม็ 5 คะแนน)   

17. โครงการจดัหาเทคโนโลย ีอปุกรณใ์หม่ๆ  1. เพ่ิมประสทิธิภาพในการบรกิารโดยระบบ

Digital 

รอ้ยละ ≥15 

  

2. บคุลากรท่ีไดร้บัการอบรมการใช้

เทคโนโลยี 

รอ้ยละ ≥80 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

18. โครงการจดัหนว่ยเคลือ่นท่ีสง่เสรมิทนัต

สขุภาพแบบองคร์วมในผูส้งูอายสุูช่มุชน 

1.จาํนวนผูส้งูอายท่ีุไดร้บับรกิารทาง          ทนั

ตกรรมโดยหนว่ยเคลือ่นท่ี 

ราย 1,500 

  2.อตัราความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร คะแนน > 4.5 

  3.จาํนวนกิจกรรมใหค้วามรูด้า้นทนัตสขุภาพ กิจกรรม 2 

  แก่ผูส้งูอาย ุ
  

  

4.จาํนวนครัง้ท่ีออกหนว่ยใหค้วามรูด้า้นทนัต

สขุภาพแก่ผูส้งูอาย ุ

ครัง้ > 4 

19. โครงการหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ดา้น          

ทนัตกรรมผูส้งูอาย ุ

1.ผูเ้ขา้รว่มโครงการผา่นหลกัสตูรฝึกอบรม

ระยะสัน้ดา้นทนัตกรรมผูส้งูอาย ุ

รอ้ยละ 100 

ยุทธศาสตรท์ี ่3. งานวิจัยและนวตักรรมที่มีคุณภาพและนําไปต่อยอด 

20. โครงการการพฒันาระบบการใหบ้รกิาร 1. จาํนวนผูข้อใชบ้รกิารในเวลาราชการ(วจบ1)  รอ้ยละ 100 

ดา้นการวจิยั มาขอใชบ้รกิารนอกเวลาราชการ(วจบ2)     

  2. แบบทดสอบการใชเ้ครือ่งมือ/อปุกรณ ์ รอ้ยละ - 

  

(ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใช้

เครือ่งมือ/อปุกรณ)์                                     

(ทาํแบบทดสอบก่อน-หลงัการสอนวิธีการใช)้  

(วดัความรูค้วามเขา้ใจ)     

  

3. แบบประเมินความพงึพอใจ ของผูใ้ช ้line 

official account 

รอ้ยละ - 

21. โครงการยกระดบัมาตรฐานดา้นความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏิบตักิารและหอ้งปฏิบตัิการวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมี  (ESPReL) 

1.จาํนวนหอ้งปฏิบตัิการและหอ้งปฏิบตัิการ

วิจยัสามารถปฏิบตัิงานตามระบบ ESPReL 

และผา่นการรบัรอง 

หอ้ง 29 

 

2.จาํนวนหอ้งปฏิบตัิการและหอ้งปฏิบตัิการ

วิจยัท่ีผา่นการรบัรองดาํเนินการระบบ ESPReL 

ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

หอ้ง 29 

22. โครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งทาง 1. จาํนวนทรพัยส์นิทางปัญญาและนวตักรรมท่ี ชิน้/ปี 1 

กายภาพเพ่ือการผลติท่ีไดม้าตรฐาน ยื่นตอ่กรมทรพัยส์นิทางปัญญา     

  

2. จาํนวนทรพัยส์นิทางปัญญาและนวตักรรมท่ี

นาํออกสูเ่ชิงพาณิชย ์หรอืนาํไปใชป้ระโยชนต์อ่

ชมุชนสงัคม และประเทศชาต ิ

ชิน้/ปี 1 
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4. การบริหารองคก์รมุ่งสูก่ารจัดการที่ยั่งยนื 

23. โครงการการบรหิารจดัการยทุธศาสตร ์ 1.แผนยทุธศาสตรค์ณะฯ ฉบบัสมบรูณ ์ ฉบบั 1 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  2.การรบัรูค้วามเขา้ใจในแผนยทุธศาสตรค์ณะฯ รอ้ยละ 80 

  3. รอ้ยละของตวัชีว้ดัของโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรล ุ รอ้ยละ 80 

  เปา้หมายตามแผนท่ีวางไว ้     

24. โครงการเครอืขา่ยความรว่มมือกบั 1. จาํนวนบคุลากร/นกัศกึษาแลกเปลีย่น คน 10 

สถาบนัตา่งประเทศ 2. จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธฉ์บบัภาษาองักฤษ     

  - DT Pulse ราย 3 เดือน เลม่ 4 

  - วิดีโอแนะนาํคลนิิกเป็นภาษาองักฤษ  เรือ่ง 2 

  - โปสเตอรค์วามรูท้างทนัตกรรมภาษาองักฤษ   เรือ่ง 20 

  - E-Book สง่เสรมิการดแูลสขุภาพช่องปาก  ชดุ 1 

  - Audio Book สง่เสรมิการดแูลสขุภาพช่องปาก   ชดุ 1 

  3. บคุลากรมีทกัษะภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 80 

25. โครงการการพฒันาทรพัยากรบคุคล 1. รอ้ยละของบคุลากรสายวิชาการท่ีมีคณุสมบตั ิ รอ้ยละ 8 

เพ่ือความยั่งยืนขององคก์ร ครบถว้นท่ีไดร้บัตาํแหนง่ทางวิชาการสงูขึน้     

  2. รอ้ยละของบคุลากรสายสนบัสนนุท่ี รอ้ยละ 3 

  มีคณุสมบตัคิรบถว้นท่ีไดร้บัตาํแหนง่สงูขึน้     

26.โครงการเพ่ิมเพ่ือน  เพ่ิมบรกิาร เพ่ิมรายได ้ 1.รายไดค้า่ท่ีเพ่ิมมากขึน้ รอ้ยละ 7.5 

  2.ปรมิาณหนว่ยงานคูส่ญัญาท่ีเพ่ิมมากขึน้ แหง่ 3 

  3.ปรมิาณผูร้บับรกิารของหนว่ยงานคูส่ญัญาท่ี รอ้ยละ 7.5 

  เพ่ิมมากขึน้     

  4. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 85 

27. โครงการหลายหวัดีกวา่หวัเดยีว 1.เจา้ของกระบวนการ (Process Owner) รอ้ยละ 100 

   ไดร้บัแนวทางการพฒันาคณุภาพงาน     

  2. คะแนนสงูสดุในการตรวจประเมิน TQA/EdPEx คะแนน 370 

28. โครงการ Quality Improvement Council  1. สดัสว่นผลงานคณุภาพท่ีเขา้มาขอคาํปรกึษา รอ้ยละ 80 

(QIC) จากโครงการผา่นเขา้รอบแรกในการประกวด     

  ผลงานคณุภาพของคณะฯ     

  2.ผูเ้ขา้รว่มพฒันาผลงานคณุภาพสูผ่ลงาน จาํนวน 2 

  ขอตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้     
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 

29. โครงการคน้ควา้หาดาว 1. คน้หาผลงานคณุภาพนาํเสนอสูภ่ายนอก

คณะฯ 

จาํนวน 3 

  2. รอ้ยละของผลงานคณุภาพท่ีไดน้าํเสนอสู ่ รอ้ยละ 70 

  ภายนอกไดร้บัการนาํเสนอหรอืรางวลั     

30. โครงการจดัทาํขอ้มลูกลางระหวา่ง 1.รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน รอ้ยละ 4 

มหาวิทยาลยั เพ่ือรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ 2.รอ้ยละความสาํเรจ็ของการเทียบเคียง   รอ้ยละ 100 

  (Benchmarking) ทกุพนัธกิจ     

31. โครงการ Customer Experience 1. จาํนวนผูบ้รหิารท่ีไดร้บัการจดัทาํ Dashboard  คน 26 

  เพ่ือช่วยในการตดัสนิใจ     

  2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ระดบั 4.5 

    ความพงึพอใจ   

    (คะแนนเตม็ 5)   

  

3. จาํนวนขอ้มลูสารสนเทศท่ีเผยแพรบ่น Share 

Point 

เรือ่ง 26 

32. โครงการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ 1. การไดร้บัรองมาตรฐานดา้น Environmental  รางวลั 2 

สิง่แวดลอ้ม (SHE) Health and Safety campus ระดบัสงูสดุ     

  2.รอ้ยละของกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการตาม รอ้ยละ ≥90 
  แผนโครงการ SHE     

33. โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรทาง 1.รอ้ยละความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงอาคาร รอ้ยละ 100 

กายภาพสิง่แวดลอ้ม (Resource Management) สถานท่ีและภมูิทศัน ์     

  

2.รอ้ยละของการดาํเนินงานตามแผนการ

ตรวจเช็คและบาํรุงรกัษาระบบสาธารณปูโภค 

รอ้ยละ 100 

34. โครงการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ ์ 1. สือ่ความรูท้างทนัตกรรม เรือ่ง 22 

  2. ความพงึพอใจการเขา้ชมเว็บไซตอ์ยูร่ะดบัด ี รอ้ยละ 85 

  3. จาํนวนช่องทางการสือ่สารท่ีเพ่ิมขึน้ ช่องทาง 3 

    (สะสม)   

35. โครงการรบัรองมาตรฐานความมั่นคง 1. ระบบสารสนเทศไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ผา่น ไดร้บั 

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO27001 การรบัรอง การรบัรอง 

(ISO/IEC 27001 : 2013)       
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ชื่อโครงการ ตัวชีว้ัดของโครงการ หน่วยนับ แผน 
36. โครงการพฒันาระบบการบรหิาร 1.รายรบัสงูกวา่รายจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ ≥5 

การชาํระเงินและการรบับรจิาคให ้       

มีความสะดวก รวดเรว็และมีประสทิธิภาพ       

37. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศของ 1.ความสาํเรจ็ของการจดัตัง้ระบบสารสนเทศ รอ้ยละ ≥50 

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรสีรินิธร 2.ประเภทของขอ้มลูท่ีสามารถนาํมาใชง้านได ้ รอ้ยละ ≥80 

  3.จาํนวนหนว่ยงาน/คลนิิกท่ีไดร้บัการติดตัง้  รอ้ยละ - 

  ระบบERP ในการเบิก-จา่ย วสัด ุ     

38. โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งอาคาร/สถานท่ี 1. คลนิิก/หนว่ยงาน ท่ีไดร้บัการปรบัปรุงตามแผน รอ้ยละ ≥80 

        

39. โครงการพฒันาบคุลากรตามความตอ้งการของ

โรงพยาบาล 

1. คะแนนของความสขุของบคุลากร ไมน่อ้ยกวา่

4.5 คะแนนขึน้ไป 

คะแนน    

(เตม็ 5

คะแนน) 

≥4.5 

  2. บคุลากรไดร้บัการพฒันาทกัษะท่ีตรงกบั รอ้ยละ 100 

  สายงานตามเปา้หมาย     

 

 

 

 

 


