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MT  สาขาเทคนิคการแพทย 

MU-ERP Mahidol University -Enterprise Resource Planning 

MU-FIS/MU-MIS ระบบสารสนเทศคณะ-มหาวิทยาลัยมหิดล 
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SH Stakeholders 
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TQF กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
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กระบวนการหลักในระบบงานบริการวชิาการ 

ผลการสําเร็จการศึกษาและการไดงานทาํ/ศึกษาตอของบัณฑิต(ก) รอยละของ

ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิค) 

ภายในวงรอบระยะเวลา เปรียบเทียบกับเปาหมายและคูเทียบ(ปการศึกษา 

2552-2556) (ข) รอยละของบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิคที่

ไดงานทํา/ศึกษาตอภายใน 3เดือนหลังสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2551-

2555) 

ผลการสอบใบประกอบวิชาชพีและใบประกอบโรคศิลปะ (พ.ศ.2552-2556)  

(ก) สาขาเทคนิคการแพทย และ (ข) สาขารังสีเทคนิค เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย

ของทุกสถาบันผูผลิตบัณฑติแตละสาขา และเปาหมาย (ค) คาเฉลี่ยของ

คะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของ

ทุกสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย 

ระยะเวลาเฉล่ียในการศึกษา (เดือน) ระดับบัณฑิตศึกษา (ก) หลักสูตรระดับ 

ป.โทและ ป.เอก สาขาเทคนิคการแพทยเปรียบเทียบกบัคาเปาหมาย และ (ข) 

หลักสูตรระดับป.โท สาขารังสีเทคนิคปการศึกษา 2552-2556 เทียบกบั

เปาหมาย(ค) รอยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ป.โท ตามรอบ

ระยะเวลาเทียบกับคูเทียบที่เปนสถาบันผลิตบัณฑิตระดับ ป.โท สาขาเทคนิค

การแพทย 

อัตราสวนผลงานตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอผูสําเร็จ

การศึกษา (ก) ระดับ ป.เอก และ (ข)ป.โท โดยเทยีบกับคาเปาหมายของคณะฯ

และคูเทียบ 

คาเฉลี่ยผลการประเมินศักยภาพบัณฑิต (ป.โทและป.เอก) โดยผูใชบัณฑิต  

สาขาเทคนิคการแพทยและสาขารังสีเทคนิค ปการศึกษา 2551-2555 

ผลลัพธจากการประชาสัมพนัธเชงิรุก (ก) รอยละของนักเรียนและผูปกครอง

รูจักคณะเทคนิคการแพทยโดยทําการสํารวจในปการศึกษา 2554 และ 2556 

(ข) รอยละของนักเรียนและผูปกครองที่มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับบริบท

ของวิชาชีพเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิค (ค) อัตราสวนผูสมัครตอจํานวน

นักศึกษาที่คณะฯ รับในปการศึกษา 2552-2557 
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สารบัญภาพ 
 

คาเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง (X̄) ของผูเรียนป 3 และป 4 ตอพัฒนาการตาม

คุณลักษณะ well-rounded scholar (WRS)เปรียบเทยีบระหวางกอนเขาเรียน

ป 3 หลังเรียนจบป 3 และป 4 

(WRS-a ความรู                           WRS-b ทักษะการปฏิบัติ 

WRS-c ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   WRS-d การคิดวิเคราะห,  

WRS-e ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม 

WRS-f ความรับผิดชอบ การมุงชวยเหลือผูอ่ืน) 

ผลการประเมนิตนเองของผูเรียนป 3 และป 4 ตอพัฒนาการศักยภาพสู Well 

rounded scholar เมื่อใชการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ  (WRS-a ถึง WRS-f 

ดูคําอธิบายในภาพ 7.1.1-7) 

พัฒนาการและทักษะผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูในชุมชน (ผล 4 ปยอนหลัง) 

ผลการประเมนิผูเรียนโดยชุมชน ป 2556 

(ก)รอยละของนักศึกษาที่สามารถนาํความรู/ประสบการณที่ไดจากการเขารวม

กิจกรรมไปใชประโยชน  (ข) จํานวนเงนิทนุสนับสนนุดานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ปงบประมาณ 2554-2556   

จํานวนเงนิทนุสนับสนนุการวิจัยจากแหลงตางๆเปรียบเทียบกับภาพรวมการ

ไดรับทุนระดับมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ 

จํานวนผลงานวิจัยตีพมิพในวารสารวชิาการนานาชาติ, จํานวนการอางอิง

ทางวิชาการ (Citation) สะสมตอจํานวนผลงานวิจยั และคา h-index 

สําหรับผลรวมของงานวิจยัของคณะฯ ทั้งหมด จําแนกตามปคริสตศักราช 

จํานวนผลงานวิจัยตีพมิพในวารสารวชิาการนานาชาติสะสมที่อยูบนฐาน 

Scopus ระหวางคณะฯ กับคูเทียบทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก

มหาวิทยาลัยจําแนกตามปคริสตศักราช 

การพัฒนานวตักรรมทางการวิจัยผานการบูรณาการขามศาสตรและการ

ขยายศักยภาพวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึง่พาตนเองระหวาง

คณะฯ กับคูเทยีบภายนอกมหาวิทยาลัยจําแนกตามปคริสตศักราช 

พื้นที่ต้ังของสมาชิกในโครงการการประเมนิคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย(EQAS) ของคณะฯ 

ประเภท และจํานวนส่ือส่ิงพิมพสะสมเพือ่เสริมกิจกรรมงานบริการ 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันา

นักศึกษา (ก) ความพึงพอใจของนักศึกษา ป 4 ประเมนิจาก Exit interview 

ตอการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันานักศึกษา (ข) ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา

เทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิคเปนเวลา 3 เดือน ในประเด็นการนาํความรู

ไปใชใหเกิดประโยชน 

จํานวนเงนิทนุการศึกษาทัง้หมด (ก) ที่คณะฯ ไดรับจากแหลงตางๆ และ

สนับสนนุใหแกนักศึกษาในแตละปการศึกษา และ (ข) จํานวนเงนิ

ทุนอุดหนนุและทนุสงเสริม จากเงินรายไดคณะฯ 

ผลการประเมนิความผูกพันของนักศึกษา (ก) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาดานอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาในปการศึกษา 

2553-2556 (ข) รอยละของนักศึกษาที่เกดิความภาคภูมิใจตอการเปน

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย (คิดจากคา Net promoter score 

(NPS))(ค) จํานวนนกัศึกษาระดับ ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาที่เดินทางไป

ศึกษา/แลกเปลี่ยนทางวิชาการในตางประเทศ 

เปาหมายและจํานวนลูกคา (ราย) ปงบประมาณ 2553-2556 

จํานวนสมาชิกในโครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง 

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย (EQAs) (ราย) ป 2553-2556 

ความพึงพอใจแบงตามผลิตภัณฑ/การบริการ ป 2553-2556 

คะแนนความพึงพอใจในปจจัยหลักที่สงผลตอกระบวนการหลักของการ

บริการ ของงานบริการเทคนคิการแพทยชมุชนศูนยความเปนเลิศการบริการ

สุขภาพและมาตรฐานวิชาชพี (คะแนน) ป 2553-2556 

คะแนนความพึงพอใจในปจจัยหลักที่สงผลตอกระบวนการหลักของการ

บริการ ของโครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย (EQAs) (คะแนน) ป 2554-2556 

คะแนนคุณคาของผลิตภัณฑ/การบริการที่คณะฯ สงมอบใหกับลูกคาของ

ศูนยความเปนเลิศ 

อัตรากําลังใหม จําแนกตามประเภทบุคลากร เทยีบกับจาํนวนบุคลากรเดิม 

ปงบประมาณ 2552-2556 
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รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก ปงบประมาณ 

2552-2556 

อัตราคงอยูของบุคลากรปงบประมาณ 2552-2556 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ปงบประมาณ 2552-2556 

งบประมาณทีใ่ชในการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2552-2556 

จํานวนสถาบันที่เขาเยีย่มชม และใชคณะเปนตนแบบดานการจัดการศึกษา/

วิจัย/บริการวิชาการ 

ปฏิญญามหิดล "Mahidol Declaration 2013 on ASEAN Medical 

Technology Education" ซึ่งกําหนดสมรรถนะหลักของเทคนิคการแพทย

ระดับอาเซียน ดังนี ้

1.  Performing professional services with quality for taking care of  

     individual and  population health 

2. Mastering novel and appropriate technology for health sciences 

application 

3. Integrating medical technology profession for serving proactive 

role as health promoter/health promoter team 

4. Collecting and projecting health information for improving the 

healthcare management system 

5. Placing an increased emphasis on the research, ethical issue 

and social responsibility of the MT profession (MTSR) 

รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยทุธประจําป 2554-2556 

จํานวนคร้ังของบุคลากรดานการคลังและพสัดุที่ไดรับการอบรมทางดาน

กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

จํานวนรวมบุคลากรและนกัศึกษาที่ไดรับการอบรมจริยธรรมทางการวิจัย 

และจํานวนรวมโครงการที่ดําเนนิการขอจริยธรรมการวจิัยในมนุษย 

ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตจากโซลารเซลลเทียบเปนปริมาณการลดการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อลดภาวะโลกรอน 

รายไดสุทธิจากการจาํหนายขยะที่ถกูคัดแยก 

รายไดจําแนกตามพนัธกจิ 
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รายไดจากพันธกิจบริการวิชาการจาํแนกตามลักษณะการใหบริการ 

รายไดจากการบริหารสินทรัพย 

งบลงทุนจําแนกตามแหลงเงิน ป 2552-2556 

รายไดสะสม 

สัดสวนลูกหนีก้ับผูรับบริการดานรักษาสุขภาพ และมูลคาลูกหนี้คางชาํระที่

ลดลง 

(ก) รอยละนกัเรียนที่สมัครตามระบบแอดมิชชั่น เพื่อเขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ชวงปการศึกษา 2552-2556 

เปรียบเทยีบกบัคูเทียบ(ข)รอยละของนักเรียนที่สมัครตามระบบแอดมิชชั่น 

เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค ชวงปการศึกษา 2552-

2556 เปรียบเทียบกับคูเทียบ 

(ก)สัดสวนนกัเทคนิคการแพทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึง่จบการศึกษาจาก

สถาบันผูผลิตนักเทคนคิการแพทยตางๆ ในประเทศไทย (ข)สัดสวน

นักรังสีเทคนิคที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ซึง่จบการศึกษาจากสถาบันผูผลิต

นักรังสีเทคนิคตางๆ ในประเทศไทย 

เงินบริจาคที่ไดรับจากภาคเอกชน 
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สารบัญตาราง 
  หนา 

ตารางที่ 1ก-1 วิสัยทัศน (Vision)พันธกจิ (Mission) และคานิยม-วัฒนธรรมองคกร 

(Core values- Organization Culture)และเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร 

(Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

OP-2 

ตารางที่ 1ก-2 

 

ตารางที่ 1ก-3 

 

ตารางที่ 1ก-4 

 

ตารางที่ 1ก-5 

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ/บริการหลักตามพนัธกิจหลักของคณะฯความสําคัญเชิง

เปรียบเทยีบตอความสําเร็จของคณะฯและวิธีการจัดหลักสูตรและบริการ 

ความเกี่ยวของของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทยม.มหิดลกับ 

พันธกิจหลัก 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา(ขอมูลณวันที ่12 พ.ค. 

2557) 

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพนัความตองการและความคาดหวงัของบุคลากร 

 

OP-2-OP3 

 

OP-3 

 

OP-3 

OP-3 

ตารางที่ 1ข-2 ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของผูเรียนลูกคากลุมอ่ืนและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

 

OP-9 

ตารางที ่1ข-3 คูความรวมมอื/ผูสงมอบและบทบาทตอองคกร OP-10 

ตารางที่ 2ก-1 แหลงขอมูลสําคัญ OP-12 

ตารางที่ 2.1-1 กรอบความเช่ือมโยงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรกับสมรรถนะหลักขององคกร 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และความทาทายเชิงกลยทุธ 

 

11-13 

ตารางที่ 2.1-2 ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอเปาหมายการพฒันาองคกร 14 

ตารางที ่2.1-3 เปาหมายผลสําเร็จใน 5 ป (Five-year goals) 20 

ตารางที่ 2.2-1 

ตารางที ่2.1-4 

แผนปฏิบัติการที่สําคัญที่สัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

แสดงตัวช้ีวัดหลักและเปาหมายของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

22 

24 

ตารางท่ี3.1-1 

 

 

การกาํกบัดูแลการรับฟงเสียง  การประเมินความพงึพอใจและไมพงึพอใจ และ

ความผูกพนั การสํารวจ/ ประเมนิความตองการและความคาดหวัง ของผูเรียน

และลูกคากลุมอ่ืนตามพนัธกิจตางๆ 

 

 

25 

ตารางที่ 3.1-2 

 

วิธีการรับฟงเสียง/การประเมินความพงึพอใจ/ความไมพงึพอใจและความผูกพนั 

ของลูกคา/ความตองการและความคาดหวัง ผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร/

ผลิตภัณฑ/บริการ และการนําขอมูลไปใช 
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หนา 

ตารางที ่3.2-1 หลักสูตรและบริการสนับสนุนดานการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและผูมสีวนไดสวนเสีย 

 

32 

ตารางที ่3.2-2 ผลิตภัณฑและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

 

32 

ตารางที ่3.2-3 ผลิตภัณฑและบริการดานการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและผู

มีสวนไดสวนเสีย 

 

33 

ตารางที่ 3.2-4 วิธีการ/รูปแบบการส่ือสารของสารสนเทศที่ใหการสนับสนุนลูกคา/ผูมสีวนไดสวน

เสีย และชองทางการปอนขอมูลกลับ 

 

33 

ตารางที่ 4.1-1 ตัวช้ีวัดผลการดําเนนิการขององคกรที่สําคัญ 36-38 

ตารางที ่4.1-2 ระบบสารสนเทศซึ่งกาํหนดโดยมหาวทิยาลัยมหิดล 39 

ตารางที ่4.1-3 ระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนาภายในคณะฯ 39-40 

ตารางที ่4.2-1 การจัดการขอมูลสารสนเทศใหมีคุณภาพและพรอมใชงาน 42 

ตารางที ่4.2-2 ตัวช้ีวัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 43 

ตารางที ่5.1-1 การจัดสภาพแวดลอม สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยใหแกบุคลากร 

 

48 

ตารางที่ 6.1 กระบวนการหลัก 52-54 

ตารางที ่7.1.1-1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติระดับ ป.ตรีปการศึกษา 2551-2555 เปรียบเทียบ

กับเปาหมาย 

 

69 

ตารางที่ 7.1.1-2ก 

 

ตารางที่ 7.1.1-2ข 

 

ผลการประเมนิโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่มีศักยภาพรอบดาน (well-rounded scholar) 

ผลการประเมนิโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 

ปการศึกษา 2553-2556 

 

73 

 

73 

ตารางที่ 7.1.1-3 ผลของกระบวนการดูแลนกัศึกษาที่พบปญหาการเรียนแลวเขาสู F-Club 74 

ตารางที่ 7.1.2-1 ขอมูลประกอบ 5 อันดับโลก จากเกณฑการพิจารณาในลักษณะตางๆ 78-79 

ตารางที่ 7.1.2-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยของคณะฯ ที่สะทอนถึงวิสัยทัศนการเปนอันดับ 1 ในสาขา

วิชาชีพทีม่ีเอกลักษณโดดเดนในระดับสากล 

 

80 
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หนา 

ตารางที่ 7.1.2-3 ตัวอยางการนาํงานวิจัยไปใชประโยชนในมิติตางๆ โดยหนวยงานภายนอก 81 

ตารางที่ 7.1.2-4 ตัวอยางการนาํงานวิจัยไปใชประโยชนในมิติตางๆ เพื่อการพัฒนาความเปน

เลิศขององคกร 

 

82 

ตารางที่ 7.1.3-1 ผลการไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 83 

ตารางที่ 7.1.3-2 รอยละความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในกระบวนการที่สงผลตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ/การบริการที่ใหบริการตอลูกคา 

 

84 

ตารางที่ 7.1.3-3 การนาํผลงานมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ 84 

ตารางที่ 7.1.3-4 จํานวนผูเขารวมในกิจกรรมศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติทางวิชาชพี 85 

ตารางที่ 7.1.3-5 จํานวนการทดสอบ HDL-C และLDL-C และมูลคาผลิตภัณฑที่ คณะฯ 

ใหบริการเสริมโดยไมคิดมูลคาใหกับลูกคา 
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ตารางที่ 7.2.1-1 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอการจัดการ

เรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนนุอ่ืนๆ ปการศึกษา 2555-2556 
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ตารางที่ 7.2.1-2 

 

ตารางที่ 7.2.3-1 

 

ตารางที่ 7.2.3-2 

 

 

 

ตารางที่ 7.2.3-3 

 

 

ตารางที่ 7.3-1 

ตารางที่ 7.3-2 

ตารางที่ 7.3-3 

ตารางที่ 7.3-4 

รอยละนักศึกษาตางชาติเทยีบกับจํานวนนักศึกษาบัณฑิตทัง้หมดในแตละป

การศึกษา ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2554-2556 

รอยละหนวยงานที่ยงัคงใชผลิตภัณฑ/การบริการ และหนวยงานใหม ป 2553-

2556 

ผลการประเมนิคุณภาพการทําการทดสอบในโครงการ EQAI: HBV Serology 

ในภาพรวมจากคา OMMIS ของการทดสอบ HBV Serology (qualitative test)

และ OMSDI ของการทดสอบ HBV Serology (quantitative test) ของ

หองปฏิบัติการสมาชิกทั้งหมดระหวางป 2553-2556 

ประเด็นการนาํผลประเมินและคุณคาในผลิตภัณฑไปปรับปรุง พฒันาคุณภาพ

การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเทคนคิการแพทยของสมาชกิในโครงการ 

EQAM 

ผลการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร จําแนกตามรายการตรวจ 

การดําเนินการดานการดูแลความปลอดภัยปงบประมาณ 2555-2556 

ผลการสํารวจการประเมินความผูกพนัตอองคกร 

ผลการสํารวจความสุขดวยตนเอง: HAPPINOMETER จําแนกตามรายมิติ 
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ฑ 
 

สารบัญตาราง 
 

 
หนา 

ตารางที่ 7.3-5 

 

ตารางที่ 7.3-6 

ความพึงพอใจของบุคลากรตอผลการประเมินการปฏิบัติงานที่เปนธรรมและ

โปรงใส 

การไดรับรางวลัและประกาศเกียรติคุณของบุคลากร  ปงบประมาณ 2552-

2556 
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ตารางที่ 7.4-1 ผลการประเมนิการประกันคุณภาพองคกรการศึกษาตามเกณฑ สกอ. 97 

ตารางที ่7.4-2 ผลการดําเนินการเทยีบกับสถาบันผลิตเทคนิคการแพทยหลักจากประเทศใน

อาเซียน 
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ตารางที่ 7.4-3 ผลการประเมนิความรูความเขาใจของบุคลากรตอ VMV และแผนกลยทุธ 99 

ตารางที่ 7.4-4 

 

ตารางที่ 7.4-5 

ตารางที่ 7.4-6 

ตารางที่ 7.4-7 

 

ตารางที่ 7.5-1 

 

 

ผลการประเมนิความรูความเขาใจของผูปกครองนักศึกษาตอ VMV และ

แผนกลยทุธ กอน และหลังจดักิจกรรม 

การบรรลุขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงานป 2554-2556 

จํานวนคร้ังที่มกีารตรวจสอบและผลการตรวจสอบ 

ผลลัพธการดําเนนิการดานการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ป 2554-2556 

(เปนขอมูลเปรียบเทียบกับปริมาณการใชของปกอนหนา) 

รอยละแผนและผลลัพธการใชจายตามรายไตรมาส ป 2554-2556 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

OP-1 
 

โครงร่างองค์กร 
1. ลักษณะองค์กร 
1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัการศกึษาแหง่แรกในประเทศไทยท่ีผลิตบณัฑิตสาขา
เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ก่อตัง้ขึน้เพ่ือตอบสนองปัญหาการขาดแคลนบคุลากรในด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิารดงัได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ “โรงเรียนเทคนิคการแพทย์” สงักดัมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสขุ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2499 โดยมีหน้าท่ีหลกั 2 ประการ คือ จดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนกั
เทคนิคการแพทย์ และเพ่ือบริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการให้แก่ผู้ ป่วยของโรงพยาบาลศริิราช และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ตอ่มาวนัท่ี 29 มิถนุายน 2500 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ “คณะเทคนิคการแพทย์” ใน
มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยัมหิดลในปัจจบุนั) โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกลู วีรานวุตัติ์ เป็น
คณบดีท่านแรก ปัจจบุนัมีศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกลุ เป็นคณบดี 

หลักสูตรและบริการ คณะฯ เป็นหนึง่ในจ านวนสถาบนัผลิตนกัเทคนิคการแพทย์ 13 สถาบนั และ
นกัรังสีเทคนิค 3 สถาบนั จดัการศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
จ านวน 5 หลกัสูตร มีการผลิตงานวิจยัท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และให้บริการทาง
เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพชมุชนและการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตัง้ปณิธานในการเป็น “สถาบันชัน้
น ามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The leading institute developing for the betterment of society)” ซึง่มีค่านิยม-

วัฒนธรรมองค์กร คือ “การมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร ด้วยพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว” มีการสง่ตอ่
องค์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากรุ่นสูรุ่่น ผู้บริหารสงูสดุมีวิสยัทศัน์ในการน าองค์กรมุง่สู่ความเป็นเลิศและ
บคุลากรมีศกัยภาพด้านการวิจยั การจดัการศกึษาและการบริการด้านวิชาชีพอยูใ่นระดบัสงู ดงันัน้ ตามแผนกล
ยทุธ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2556-2560 คณะฯ จงึก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดงัตารางท่ี1ก-1 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบของหลกัสตูร/ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการหลกัตามพนัธกิจหลกัตอ่ความส าเร็จของคณะฯ และกลไกการสง่มอบ ดงัตารางท่ี1ก-2 

สมรรถนะหลัก คณะฯ มีสมรรถนะหลกัท่ีสามารถผลกัดนังานตา่งๆ ให้บรรลผุลตามพนัธกิจหลกัดงั
ตารางท่ี 1ก-3 

 บุคลากร ในปีงบประมาณ 2557 มีบคุลากรทัง้สิน้ 233 คน เป็นบคุลากรสายวิชาการ 81 คน และสาย
สนบัสนนุ 156 คน ร้อยละ 77.21 ของบคุลากรสายวิชาการมีคณุวฒุิระดบั ป.เอก ส่วนสายสนบัสนนุสว่นใหญ่มี
คณุวฒุิป.ตรี (ร้อยละ 51.93 ของบคุลากรสายสนบัสนนุ) ดงัแสดงในตารางท่ี1ก-4 โดยบคุลากรทัง้สองกลุม่มีการ
จดัท าข้อตกลงการปฏิบตังิาน (Performance agreement; PA) กบัผู้บงัคบับญัชาตามสายงานเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตังิาน การพฒันา และการประเมิน ทัง้นี ้ บคุลากรของคณะฯ มีปัจจยัความผกูพนัความต้องการและ
ความคาดหวงัดงัตารางท่ี1ก-5 

 



คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

OP-2 
 

 

ตารางที่ 1ก-1 วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) คา่นิยม-วฒันธรรมองค์กร  (Core values-Organization Culture) และ 
 เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 

วิสัยทศัน์ (Vision) 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยมหดิล มุ่งสู่การเป็นอันดับ 1 ในสาขาวชิาชีพท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับสากล (The 
faculty is geared to be one of the world-class institutes possessing distinctive strengths in biomedical technology) 

พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิต สร้างความเป็นเลิศทางวชิาการและการวจัิย บริการวชิาการ  เป็นผู้น าทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคเพื่อ
การพัฒนา และการสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคม    

ค่านิยม – วัฒนธรรม
องค์กร (Core values – 
Organization Culture) 

การมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร ด้วยพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic objectives) 

SO1.ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพรอบด้าน (Generating well-rounded scholar)  
SO2.สร้างความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการประยุกต์ใช้สู่สังคมและการพึ่งพา

ตนเอง (Excellence in science and medical technology for the betterment and self-sufficiency of the society)   
SO3.ยกระดับวชิาชีพสู่การเป็นผู้น าการสร้างเสริมสุขภาพ (Driving the profession towards becoming leaders in health 

promotion)  
SO4.พัฒนาศักยภาพและจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Capacity building and knowledge management for   

    sustainable development)  
SO5.มุ่งสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ท่ีมีชีวติชีวา (Geared to become an institute for learning with vibrant liveliness)   

 
ตารางที่ 1ก-2 หลกัสตูร/ผลติภณัฑ์/บริการหลกัตามพนัธกิจหลกัของคณะฯ ความส าคญัเชิงเปรียบเทยีบตอ่ความส าเร็จของคณะฯ 
   และวิธีการจดัหลกัสตูรและบริการ 

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทยีบของหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/
บริการหลักต่อความส าเร็จของคณะฯ 

วิธีการจัดหลักสูตรและบริการ 

ด้านการศึกษา 
-หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
 วท.บ. (รังสีเทคนิค) 

 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพรอบ
ด้าน(มีความรู้ทางวชิาชีพ มีทักษะทางวชิาชีพ สามารถคดิ
วเิคราะห์ มีความคดิสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น าและ
ท างานเป็นทีมได้ และมุ่งช่วยเหลือผู้อ่ืนและรับผิดชอบต่อ
สังคม)เป็นท่ียอมรับและต้องการของตลาดแรงงานและ
ตลาดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา . 

 จัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยคณะฯ และคู่ความ
ร่วมมือ โดยใช้ competency-based modularization, 
community-based learning, research-based และการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

 การพัฒนานักศึกษา (น.ศ.)ทัง้ในและนอกหลักสูตร 
 

-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย์ 

นานาชาติ) 
 วท.ม. (รังสีเทคนิค 

นานาชาติ) 
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์ 

นานาชาติ) 

 
 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตท่ีสร้างความเป็นเลิศทางเทคนิคการแพทย์/
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล มี
ความร่วมมือกับสถาบันและผู้เช่ียวชาญจากสถาบันชัน้น า
ทัง้ในและต่างประเทศ 
 

 
 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการเรียนรู้จาก
การวเิคราะห์ และสร้างประสบการณ์การสังเคราะห์
ความคดิเพื่อแก้ปัญหา การท าวจัิยและการสร้าง
นวัตกรรมและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับ
นักวชิาการในระดับสากล 

ด้านการวจัิย 
ผลงานวจัิยทางวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์
การแพทย์ 

 ผลงานวจัิยท่ีตีพมิพ์ ได้รับการอ้างองิสูง และเป็นผู้น าท่ีมี
ความโดดเด่นในหลายสาขา (emerging competency และ 
distinctive competency) ในระดับสากล 

 ผลงานวจัิยสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคม 
และการพึ่งพาตนเอง 

 น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวจัิย/นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 
ในวารสารวิชาการ และการประชุมวชิาการทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

 ส่งมอบผลงานวจัิยเพื่อน าไปใช้ในการขยายผลสู่การ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา การวจัิยต่อยอด 
รวมทัง้การพัฒนาการบริการทางวชิาการ และบริการ
ทางสุขภาพ รวมถงึเผยแพร่องค์ความรู้และทรัพย์สิน
ทางปัญญาสู่สาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคมและการ
พึ่งพาตนเอง 
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หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทยีบของหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/
บริการหลักต่อความส าเร็จของคณะฯ 

วิธีการจัดหลักสูตรและบริการ 

ด้านการบริการวชิาการ 
-การจัดบริการทางเทคนิค
การแพทย์และการสร้างเสริม
สุขภาพ 
-โครงการการประเมนิคุณภาพการ
ตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร
เทคนิคการแพทย์ 

 งานบริการวชิาการมีคุณภาพระดับสากล เป็นท่ียอมรับ 
สร้างผลกระทบเชงิบวกด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ชุมชน สังคม 

 เป็นผู้น าในการยกระดับการพฒันามาตรฐานวชิาชีพ 

 การให้บริการการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร
เทคนิคการแพทย์ เพื่อการวนิิจฉัย ตดิตามการรักษา
และประเมนิภาวะสุขภาพ พร้อมกับการส่ือสารถ่ายทอด
ความรู้เพื่อให้ตระหนักถงึความส าคัญของการดูแลสร้าง
เสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ดีได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

 โครงการประเมนิคุณภาพห้องปฏิบัตกิารโดยองค์กร
ภายนอกอย่างครบวงจร 

ตารางที่ 1ก-3 ความเก่ียวข้องของสมรรถนะหลกัของคณะเทคนคิการแพทย์ ม.มหิดลกบัพนัธกิจหลกั 

สมรรถนะหลัก 
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก 

ด้าน
การศึกษา 

ด้านการ
วิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 

1.ความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่โดดเด่นระดับสากล    
2.ความสามารถในการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค    
3.ความสามารถในการเป็นแกนน าหลักในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ    
4.ความสามารถในการให้บริการด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 

   

ตารางที่1ก-4  จ านวนบคุลากรจ าแนกตามสายงานและวฒุิการศกึษา(ข้อมลู ณ วนัที่ 12 พ.ค. 2557) 

 

ตารางที่1ก-5 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความผกูพนั ความต้องการ และความคาดหวงัของบคุลากร 

ประเด็น 
ปัจจัยที่ส่งผล (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ความผูกพัน 1. ความม่ันคงในการท างาน 

2. มีความก้าวหน้าในการท างาน 
3. ดุลยภาพระหว่างชีวติการท างานและชีวติส่วนตัว 

1. ความม่ันคงในการท างาน 
2. ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
3. คณะฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

ความต้องการ 1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการท างานท่ีดี 
2. ความก้าวหน้าในสายงานและความม่ันคงในงาน 
3. สวัสดกิารและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการท างานท่ีดี 
2. สวัสดกิารและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
3. ความก้าวหน้าในสายงานและความม่ันคงในงาน 

ความคาดหวัง 1. คณะฯ มีการบริหารจัดการองค์การท่ีดีและเป็นองค์กรชัน้น า 
2. สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
3. บรรยากาศท่ีเสริมสร้างความสุข “ องค์การแห่งการเรียนรู้” 

1. คณะฯ มีการบริหารจัดการองค์การท่ีดีและเป็นองค์กรชัน้น า 
2. บรรยากาศท่ีเสริมสร้างความสุข “ องค์การแห่งการเรียนรู้” 
3. สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากแบบส ารวจที่ตอบกลบัจากบคุลากรทัง้หมด 118 คน ประกอบด้วย บคุลากรสายวิชาการ 42 คน และบคุลากรสายสนบัสนนุ 76 คน 
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ข้อก าหนดพเิศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรของคณะฯ 
คณะฯ ใช้ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 15190 

ส าหรับบคุลากรท่ีปฏิบตังิานด้านบริการทางเทคนิคการแพทย์และการใช้อปุกรณ์วดัรังสีประจ าบคุคลส าหรับผู้ ท่ี
ปฏิบตังิานด้านบริการทางรังสีเทคนิค 

สินทรัพย์  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มีสถานท่ีในการปฏิบตัิงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 4 
แห่ง คือ วิทยาเขตศิริราช 2 แห่ง (อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ และสถานเวชศาสตร์ชันสูตร)  และวิทยาเขต
ศาลายา 2 แห่ง (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ และศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
นานาชาติ ภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) สถานท่ีทัง้หมดนีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ีส าคัญๆ ท่ีใช้ในการ
ปฏิบตังิานตามพนัธกิจตา่งๆ ดงันี ้(1) ห้องบรรยายขนาดจตุัง้แต ่25-100 คน 29 ห้อง (2) ห้องปฏิบตัิการการเรียน
การสอนและห้องปฏิบตัิการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 59 ห้อง (3) ห้องประชมุ Auditorium ขนาด 300 ท่ีนัง่ 1 ห้อง 
และห้องประชมุขนาด 10 - 50 ท่ีนัง่ 9 ห้อง (4) ห้องปฏิบตัิการบริการทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 4 ห้อง 
(5) ห้องส านกังานคณบดี ภาควิชา ห้องพกัอาจารย์และอ่ืนๆ โดยในห้องเหล่านีมี้เคร่ืองมืออปุกรณ์ เทคโนโลยีและ
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ตามลกัษณะการใช้ห้องอย่างครบถ้วน ได้แก่ 1) เคร่ืองมือประจ าห้องปฏิบตัิการทาง
เทคนิคการแพทย์ส าหรับ น.ศ. ท่ีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ก าหนด 2) ห้องปฏิบตัิการพร้อม
เคร่ืองมือทางด้านรังสีเทคนิคท่ีพร้อมใช้งานทัง้ด้านงานการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ ได้แก่ 2.1) 
เคร่ืองเอกซเรย์จ าลองท่ีสร้างและพัฒนาขึน้โดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ ใช้ในการเรียนการสอนในสาขารังสี
เทคนิค ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศท่ีมีห้องฝึกการจดัท่าผู้ ป่วยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์จ าลองอจัฉริยะ  โดยนกัศึกษา
สามารถเรียนฝึกการจดัทา่จากเคร่ืองเอกซเรย์จ าลองได้ครัง้ละ 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยท่ีนกัศกึษาไม่ต้องสมัผสักบั
กัมมันตรังสีมากเกินจนมีทักษะในการปฏิบตัิตามเกณฑ์จึงจะไปใช้เคร่ืองเอกซเรย์จริง 2.2) เคร่ืองมือด้านรังสี
วินิจฉยั 2.3) เคร่ืองมือด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3) ระบบ Information technology ทางด้าน bioinformatics และ 
data mining, laboratory information system (LIS: ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้โดยบุคลากรของคณะฯ), 
imaging technology, ระบบ LAN และ Wireless LAN (MU-WiFi), Software ท่ีถกูต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ (ท่ี
ทางคณะฯจดัซือ้ ได้แก่ Windows Server 2003,ToolBook, Macromedia Authorware, Macromedia Flash, 
และ E-Learning Suite รวมถึง softwareท่ีจัดซือ้โดยทางมหาวิทยาลัย จ านวนมากกว่า 20 รายการ) 4)
เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิท่ีทนัสมยัส าหรับงานบริการทางเทคนิคการแพทย์ 5) รถเอ็กซเรย์ดิจิตอลเคล่ือนท่ี
ส าหรับงานบริการตรวจสุขภาพชุมชน 6) เคร่ืองมือครุภัณฑ์ส าหรับการท าวิจัยขัน้สูง  เช่น Confocal laser 
scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture facilities, Spectrometer, LC-/GC-Mass 
spectrometer, High performance computer และ Workstation computer และ 7) ห้องสมดุท่ีมีสิ่งท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้และสืบค้นข้อมลูอยา่งครบถ้วน เป็นต้น 

 เพ่ือให้บรรลพุนัธกิจ นอกจากการด าเนินงานภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์

มาตรฐานของหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ (1) มหาวิทยาลยัมหิดล (2) ส านกังานคณะกรรมการการ



คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

OP-5 
 

 

อดุมศกึษา (สกอ.) (3) ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) (4) ส านกังบประมาณ 
(5) ข้อก าหนดของจริยธรรมการวิจยั (6) เกณฑ์มาตรฐาน ISO15189, ISO 15190, ISO 17043 (7) สภาเทคนิค
การแพทย์ และคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค (8) พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ พ.ศ. 2504 แล้ว
นัน้ คณะฯ ยังได้จัดท าระเบียบ/ประกาศขึน้เพ่ือผลกัดนัการด าเนินการตา่งๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เชน่การออก
ประกาศเพ่ือเร่งรัดให้ น.ศ.ระดบับณัฑิตศกึษาส าเร็จการศกึษาภายในเวลาท่ีก าหนด ประกาศเพ่ือให้รางวลั
สนบัสนนุการสร้างสรรค์งานวิจยั และอ่ืนๆ 

1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภบิาล 

 คณะฯ เป็น 1ใน 31  คณะ/วิทยาเขตและสว่นงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของมหาวิทยาลยัมหิดล มีการแบง่
สว่นงานเป็น 5 ภาควิชา หนว่ยงานท่ีเทียบเท่าภาควิชา 2 หนว่ยงาน (สถานเวชศาสตร์ชนัสตูรและส านกังาน
คณบดี) และหนว่ยงานระดบัเดียวกบัภาควิชาท่ีเรียกวา่ ศนูย์ 4 ศนูย์ ตามโครงสร้างองค์กรท่ีแสดงในภาพท่ี 1ข-1 
มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลยัมหิดล ดงัภาพท่ี 1ข-2 และภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ ดงัภาพท่ี 1ข-3 
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ภาพที่ 1ข-2 แผนภมูิโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลยัมหิดล  
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 คณบดีและคณะกรรมการประจ าสว่นงานท่ีประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หวัหน้าภาควิชา หวัหน้าสถาน

เวชศาสตร์ชนัสตูร หวัหน้าศนูย์ท่ีเทียบเท่าภาควิชาและกรรมการประจ าสว่นงานจากผู้แทนคณาจารย์ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบ ก ากบัดแูล ตดิตามการบริหารงานของคณะฯ และหนว่ยงานระดบัภาควิชาและเทียบเทา่ รวมถึง
คณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตัิการท่ีก าหนด ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบข้อบงัคบั และอ่ืนๆตามท่ีกลา่วในหมวดท่ี 1การน าองค์กร มีการตรวจสอบและตดิตามผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้น าสงูสดุโดยคณะกรรมการท่ีทางมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ และมีการติดตามผลการปฏิบตักิารของผู้บริหารทกุระดบัโดย
คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้นีเ้พ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะฯ แบง่กลุม่ผู้ เรียน(นกัศกึษาปัจจบุนั) ลกูค้ากลุม่อ่ืน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตามพนัธกิจดงัตารางท่ี1ข-2 

โดยในปัจจบุนัคณะฯมี น.ศ. ระดบัปริญญาตรี 412 คน และระดบับณัฑิตศกึษา 42 คน (ข้อมลู ณ พฤษภาคม 
2557) กลุม่ลกูค้าในอนาคตของคณะฯ ได้แก่ นกัเรียนมธัยมปลายและผู้ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ป.ตรี จาก
การประเมินความคาดหวงัและความต้องการของกลุ่มลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียพบวา่ในแตล่ะกลุม่มีความต้องการ 
และความคาดหวงัท่ีส าคญั ดงัแสดงในตารางท่ี1ข-2 

ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลพุนัธกิจตา่งๆ คณะฯ มีผู้สง่มอบ/คูค่วามร่วมมือท่ีหลากหลาย โดยมีบทบาทและมี
ความส าคญัตอ่องค์กรดงัแสดงในตารางท่ี1ข-3 

คณะฯ มีกลไกในการส่ือสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย และคูค่วามร่วมมือกลุม่
ตา่งๆ ผา่นกระบวนการตามความเหมาะสม เชน่ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (ทาง e-mail, Facebook, Line) การประชมุ
ร่วมกนั การใช้เอกสารอยา่งเป็นทางการ โทรศพัท์และ Website ของคณะฯ รวมถึงการพบปะพดูคยุโดยตรง 
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ตารางที่ 1ข-2 ความต้องการและความคาดหวงัที่ส าคญัของผู้ เรียน ลกูค้ากลุม่อืน่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

พันธกิจ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ 

ด้านการศึกษา 
-ผู้เรียน(น.ศ.ปัจจุบัน) 

-ระดับปริญญาตรี 
-ระดับบัณฑิตศึกษา 

-ผู้เรียนในอนาคต 
-ระดับปริญญาตรีคือนักเรียน
มัธยมปลาย 

- -ระดับบัณฑิตศึกษาคือผู้ท่ีส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากว่า ป.ตรี 

 ผู้ปกครองของนักศึกษา  ได้เรียนในหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของสังคม  
 ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนด/เร็วกว่าก าหนด (โครงการ Fast track) 
 สอบขึน้ทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะได้ 
 ได้งานท า/ศึกษาต่อได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
 มีทุนการศึกษา  
 ความปลอดภัยในสถานท่ีเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
 มีอาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะแนวส าหรับ น.ศ. ท่ีมีปัญหา  
 มีโอกาสได้รับประสบการณ์ท าวจัิย/น าเสนอผลงานในต่างประเทศ `(ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

  ผู้ใช้บัณฑิต  ต้องการได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะทางวชิาชีพ ทางการวจัิย และเจตคตท่ีิดี มีความรับผิดชอบทัง้ต่อตนเองและ
สังคม มีความคดิสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง สามารถปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  แหล่งฝึกปฏิบัตงิานของ น.ศ.  ต้องการโอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาศักยภาพของหน่วยงาน  
 ท าวจัิยร่วมกับองค์กร 

  สภาวชิาชีพ  ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามข้อก าหนดของสภาวชิาชีพ 

ด้านการวิจัย 

 

ผู้ใช้/ผู้อ่านผลงานวจัิย  ผู้สนับสนุน/ผู้ให้ทุนท าการวจัิย 
 สถาบันท่ีมีความร่วมมือ 

 ได้ผลงานวจัิยตามเวลาท่ีก าหนด  
 ผลงานได้มาตรฐานสากล และสามารถ ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับสากลได้ 

ด้านการบริการวิชาการ 
-งานบริการด้านเทคนิค
การแพทย์และการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

 ผู้ป่วย ชุมชน  
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 

 ญาตผู้ิป่วย แพทย์ พยาบาล 
 ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

 ผลการวเิคราะห์ถูกต้อง และทันเวลา 
 ค่าบริการเหมาะสม บริการท่ีถูกใจ  
 ค าแนะน าท่ีถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัตเิพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพได้ 

- โครงการประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ (EQAS) 

 ห้องปฏิบัตกิารทางเทคนิค
การแพทย์ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

 ผู้ใช้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัตกิาร 
 ผู้บริหารองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 สามารถน าผลการประเมนิคุณภาพมาปรับปรุงพฒันางาน 
 ผู้รับบริการได้รับผลการทดสอบท่ีถูกต้องตามมาตรฐาน 

 นอกจากนี ้ จากการส ารวจความต้องการของกลุม่ผู้ปกครองนอกจากได้ข้อมลูความต้องการและความคาดหวงัท่ีระบไุว้ในตารางข้างบนแล้ว กลุม่ผู้ปกครองมี
ความคาดหวงัท่ีอยากให้บตุรหลานมีสขุภาพร่างกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และมีน า้ใจชว่ยเหลือสงัคม 
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ตารางที่ 1ข-3 คูค่วามร่วมมือ/ผู้สง่มอบและบทบาทตอ่องค์กร 
พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ ผู้ ส่งมอบ บทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ด้านการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
 

คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการ (partners) 
- หน่วยงานต่างๆ ใน ม.มหดิล ท่ีรับผิดชอบหมวด
วชิาศึกษาท่ัวไป และการศึกษาพืน้ฐาน 

- เป็นผู้จัดการศึกษาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป และการศึกษาพืน้ฐาน - น.ศ.ชัน้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ได้รับการสอนในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปและวชิา
พืน้ฐานตรงตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐาน TQF 

คู่ความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ (collaborators) 
- ชุมชนหลัก 
- แหล่งฝึกปฏิบัตงิานของ น.ศ. 
- ศิษย์เก่า 
- สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

 

- เป็นแหล่งเรียนรู้/ร่วมจัดการเรียนการสอน 
- เป็นผู้สอนและควบคุมดูแลการฝึกงานเพื่อให้ น.ศ. ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการท างานในสถานการณ์จริง 

- เป็น Role Models ท่ีประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและกจิกรรมของคณะฯ 

- แหล่งแลกเปล่ียน น.ศ.ทางด้านวชิาการและด้านศิลปวัฒนธรรม 

- น.ศ. ได้ฝึกการเรียนรู้สร้างศักยภาพรอบด้านจากประสบการณ์จริงในชุมชน 
- นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตรงจากการท างานใน
สถานการณ์จริง  

- นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

- แหล่งฝึกงานต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีองค์กรวชิาชีพก าหนด 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการ 

- บัณฑิตวทิยาลัย 

- เป็นผู้ประสานงานในการรับ น.ศ.และ ก ากับดูแลการจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

- การด าเนินการด้านการรับนักศึกษาใหม่ กิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

คู่ความร่วมมือท่ีเป็นและไม่เป็นทางการ 

- สถาบันท่ีมีความร่วมมือในการจัดการเรียนการ

สอน และวจัิย ทัง้ในและต่างประเทศ 

- แหล่งทุน แหล่งท าวจัิย แหล่งศึกษาดูงาน อาจารย์พเิศษ อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย์สอบป้องกันวทิยานิพนธ์ 

- แหล่งแลกเปล่ียน น.ศ. และคณาจารย์ 

- ร่วมผลิตผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพ 

- การสนับสนุนให้เกิดผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

- คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้รับความรู้ และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กับผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 

- ร่วมผลิตผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพ 

ด้านการวิจัย - สถาบันท่ีมี MOU และไม่มี MOU - ท าวจัิยร่วม/สนับสนุนทุนวจัิย - ร่วมผลิตผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพ 

- การสนับสนุนให้เกิดผลงานวจัิยท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

คู่ความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ 

- ห้องปฏิบัตกิารท่ีให้บริการรายการทดสอบท่ี

นอกเหนือจากท่ีคณะฯ เปิดให้บริการ 

 

- เป็นผู้ด าเนินการการทดสอบทางห้องปฏิบัตกิารท่ีนอกเหนือจากท่ีทาง

คณะฯ เปิดให้บริการอยู่ 

 

- การใช้วธีิการทดสอบที่เหมาะสม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 

15189  

 ผู้ส่งมอบ 
- บริษัทท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์และน า้ยาท่ีใช้ในงาน

บริการ 

 
- จัดส่งอุปกรณ์และน า้ยาท่ีมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะท่ีก าหนด 

 
- จัดส่งอุปกรณ์และน า้ยาท่ีมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะท่ีก าหนดและตรง
เวลา และรับผิดชอบต่อบริการหลังการขาย 
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2.  สภาวการณ์ขององค์กร 

2ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

 ด้านการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกบัสถาบนัผู้ผลิตบณัฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(มช.)
และ ม.ขอนแก่น (มข.) สว่นสาขารังสีเทคนิคเทียบกบั มช. และ ม.นเรศวร (มน.) ท่ีผา่นมามีผู้สนใจสมคัรสอบแขง่ขนั  
(ในระบบ admission) โดยเลือกคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล อยูใ่นอนัดบั ท่ี1 ทัง้ 2 สาขา และเม่ือพิจารณาจาก
ร้อยละของผู้ ท่ีสอบผา่นใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศลิปะ คา่เฉล่ียของคะแนนสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ร้อยละการส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีตามวงรอบ การได้งานท าและศกึษาตอ่
ภายใน 3 เดือน คณะฯ มีผลการด าเนินการท่ีสงูกวา่คูเ่ทียบอย่างตอ่เน่ือง 

 ด้านการวิจัย บคุลากรของคณะฯ ได้รับการจดัล าดบัเป็นอนัดบัท่ี 1 ในการเป็น Top leader ในการมีสว่นร่วม
ผลิตผลงานวิจยัในด้านท่ีเป็นจดุแข็ง (Distinctive competencies; DC และ Emerging competencies; EC) ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา คณะฯ มีผลงานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีตดิระดบั 
Top 5 ของโลกมีจ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดบันานาชาตติอ่ปี จ านวนครัง้ของการอ้างอิง (citation index) และคา่    
h-index อยูใ่นล าดบัท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบกบัคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ มข. นอกจากนี ้เพ่ือให้มีผลการด าเนนิการ
ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง คณะฯ ก าหนดให้ คณะเภสชัศาสตร์ ม.มหิดลเป็นคูเ่ทียบอีกแหง่หนึง่ 

ด้านการบริการวิชาการ ส าหรับการบริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะฯ มุง่เน้นการให้บริการประเมินภาวะ
สขุภาพผา่นดชันีชีว้ดัทางสขุภาพ (Health and biological parameters) ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 
มีการสร้างการตระหนกัรู้ถึงความส าคญัและให้ค าปรึกษาในการดแูลสร้างเสริมสขุภาพของตนเองและครอบครัวให้ดี
ได้อยา่งตอ่เน่ือง ควบคูก่บัการเป็นแมข่า่ยการประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์
ท่ีครบวงจร โดยมีสมาชิกจากทัว่ประเทศ และจากตา่งประเทศ สง่ผลให้การบริการทางวิชาการของคณะฯ มีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีโดดเดน่ เม่ือเทียบกบัสถาบนัผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคอ่ืนๆ จงึเป็นการยากท่ีจะน าผลการ
ด าเนินการมาเปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้ก าหนดผลการด าเนินการท่ีมากกว่าสว่นเผ่ือเพ่ือความ
ปลอดภยั (Margin of safety) และการมุง่สูม่าตรฐานคณุภาพระดบัสากลในการให้บริการเป็นเป้าหมายส าคญัของการ
งานบริการวิชาการ 

การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัท่ีคณะฯ จะขยายโอกาสในการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดบัสากลได้ เน่ืองจากหลกัสตูรท่ีใช้ใน
การผลิตบคุลากรท่ีปฏิบตังิานทางเทคนิคการแพทย์ของกลุม่ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นหลกัสตูรในระดบั
อนปุริญญา ซึง่บคุลากรเหล่านีส้ามารถปฏิบตังิานได้ระดบัหนึง่ แตใ่นสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีตา่งๆ ก้าวหน้า
อยา่งรวดเร็ว ผู้ใช้เทคโนโลยีจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานเป็นอยา่งดี สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้ มี
ความคดิวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาได้ จงึมีความจ าเป็นท่ีบคุลากรเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการพฒันา 
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คณะฯ จงึเห็นโอกาสในการสร้างหลกัสตูรใหมท่ี่ตอบสนองตอ่การพฒันาดงักลา่วให้แก่บคุลากรจากประเทศตา่งๆ ทัง้
ในและนอกภมูิภาคอาเซียน โดยจดัท าแผนการสร้างหลกัสตูรตอ่ยอดในระดบัปริญญาตรี ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ นอกจากนัน้ ทางคณะฯ ยงัได้รับการร้องขอจากสถาบนัการศกึษาท่ีเก่ียวข้องทางวิชาชีพในหลายประเทศ
ทัง้ในและนอกภมูิภาคอาเซียนให้เข้าไปชว่ยเป็นพ่ีเลีย้ง และเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันาทางวิชาการและการวิจยัด้าน
ตา่งๆ รวมถึงการให้ความชว่ยเหลือในการพฒันาบคุลากรให้แก่สถาบนัตา่งๆ เหลา่นีอี้กด้วย ซึง่แสดงให้เห็นถึงโอกาส
ในการแขง่ขนัและการมีบทบาทน าของคณะฯ ในระดบัอาเซียน 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทางรังสีการแพทย์อยา่งตอ่เน่ือง สร้างโอกาสการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งภาควิชาฯและหนว่ยงานภายนอก 

แหล่งข้อมูลส าคัญคณะฯ ใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบในการประเมินตนเองได้แสดงในตารางท่ี2ก-1 

ตารางที่ 2ก-1 แหลง่ข้อมลูส าคญั 

แหล่งที่มาส าคัญของข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ ตัวชีว้ัดที่ใช้ค่าเปรียบเทยีบเหล่านี ้ ข้อจ ากัดในการหาข้อมูลเปรียบเทียบ 
- สกอ. 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 
- ฐานข้อมูลวจัิยต่างๆเช่นScopus/ISI/SciVal/Scimago 
- สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 
- สภาวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 
- สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

- ส่วนแบ่งการตลาดของบัณฑิต/บริการต่างๆ  
- ข้อมูลผู้สอบผ่านใบประกอบวชิาชีพ/ใบ
ประกอบโรคศิลปะ 
- ผลงานวจัิยเชิงปริมาณและคุณภาพ citation 

index / h-index 
-  ผลการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ 

- ตัวชีวั้ดท่ีมีการวเิคราะห์จากฐานท่ีต่างกัน 
- พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสาร 
- ลักษณะการด าเนินการท่ีต่างกัน หรือมี
ลักษณะเฉพาะตัว 

 
2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
 การเตรียมบคุลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ให้สอดคล้องและทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 
 กระบวนการบริหารจดัการด้านการจดัการศกึษาเพ่ือการเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนและ 21st Century 
 สมัฤทธิผลท่ีผ่านมาของคณะฯ และคูเ่ทียบ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 คณะฯ มีความสามารถด้านการวิจยัในระดบัสากล ตามนโยบายของม. มหิดลท่ีมุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชัน้น า
ระดบัโลก 

 คณะฯ มีคณาจารย์ ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีผู้ ท่ีมีคณุวฒุิระดบั
ปริญญาเอกในสดัสว่นท่ีสงู และมีบคุลากรสายวิชาชีพ ท่ีมีความช านาญ มีประสบการณ์สงู 

 คณะฯ มีชมุชนท่ีเป็นแหลง่ร่วมเรียนรู้ส าหรับคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา เพ่ือสร้างนวตักรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 คณะฯ มีงานบริการวิชาการท่ีเป็นแหลง่รายได้หลกั 
 คณะฯ มีปัจจยัเกือ้หนนุทางด้านครุภณัฑ์ และสถานท่ี ท่ีพร้อมส าหรับพนัธกิจในทกุด้าน  



คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

OP-13 
 

 

2ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ  

 การประเมินผลการด าเนินการของคณะฯ ได้รับการตรวจประเมินในทกุพนัธกิจจากมหาวิทยาลยัตามเกณฑ์คณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ตัง้แตปี่ พ.ศ.2555 และจากหน่วยงานภายนอกตามวงรอบของแตล่ะ
องค์กร ได้แก่ ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของ สกอ. สมศ. มาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์/คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค (การรับรองสถาบนัผู้ผลิตและรับรองหลกัสตูร) และใช้ระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 15189, 
ISO15190, ISO17043 และ Six Sigma ในการประเมินและควบคมุคณุภาพการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ส่วน
ระดบัภาควิชา/หน่วยงานท่ีเทียบเท่าภาควิชา มีการใช้ PDSA เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงผลการด าเนินการอยา่ง
ตอ่เน่ืองในทกุกิจกรรม 
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