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ภาพที่ 6.1.3 กระบวนการหลักในระบบงานบริการวิชาการ
ภาพที่ 7.1.1-1 ผลการสําเร็จการศึกษาและการไดงานทํา/ศึกษาตอของบัณฑิต(ก) รอยละของ
ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิค)
ภายในวงรอบระยะเวลา เปรียบเทียบกับเปาหมายและคูเทียบ(ปการศึกษา
2552-2556) (ข) รอยละของบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิคที่
ไดงานทํา/ศึกษาตอภายใน 3เดือนหลังสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 25512555)
ภาพที7่ .1.1-2 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ (พ.ศ.2552-2556)
(ก) สาขาเทคนิคการแพทย และ (ข) สาขารังสีเทคนิค เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย
ของทุกสถาบันผูผลิตบัณฑิตแตละสาขา และเปาหมาย (ค) คาเฉลี่ยของ
คะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
ทุกสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย
ภาพที่ 7.1.1-3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษา (เดือน) ระดับบัณฑิตศึกษา (ก) หลักสูตรระดับ
ป.โทและ ป.เอก สาขาเทคนิคการแพทยเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และ (ข)
หลักสูตรระดับป.โท สาขารังสีเทคนิคปการศึกษา 2552-2556 เทียบกับ
เปาหมาย(ค) รอยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ป.โท ตามรอบ
ระยะเวลาเทียบกับคูเทียบที่เปนสถาบันผลิตบัณฑิตระดับ ป.โท สาขาเทคนิค
การแพทย
ภาพที่ 7.1.1-4 อัตราสวนผลงานตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอผูสําเร็จ
การศึกษา (ก) ระดับ ป.เอก และ (ข)ป.โท โดยเทียบกับคาเปาหมายของคณะฯ
และคูเทียบ
ั ฑิต
ภาพที่ 7.1.1-5 คาเฉลี่ยผลการประเมินศักยภาพบัณฑิต (ป.โทและป.เอก) โดยผูใชบณ
สาขาเทคนิคการแพทยและสาขารังสีเทคนิค ปการศึกษา 2551-2555
ภาพที่ 7.1.1-6 ผลลัพธจากการประชาสัมพันธเชิงรุก (ก) รอยละของนักเรียนและผูปกครอง
รูจักคณะเทคนิคการแพทยโดยทําการสํารวจในปการศึกษา 2554 และ 2556
(ข) รอยละของนักเรียนและผูปกครองที่มคี วามรูความเขาใจเกี่ยวกับบริบท
ของวิชาชีพเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิค (ค) อัตราสวนผูสมัครตอจํานวน
นักศึกษาที่คณะฯ รับในปการศึกษา 2552-2557
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ภาพที่ 7.1.1-7 คาเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง (X̄) ของผูเรียนป 3 และป 4 ตอพัฒนาการตาม
คุณลักษณะ well-rounded scholar (WRS)เปรียบเทียบระหวางกอนเขาเรียน
ป 3 หลังเรียนจบป 3 และป 4
(WRS-a ความรู
WRS-b ทักษะการปฏิบัติ
WRS-c ความคิดริเริ่มสรางสรรค WRS-d การคิดวิเคราะห,
WRS-e ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม
WRS-f ความรับผิดชอบ การมุงชวยเหลือผูอื่น)
ภาพที่ 7.1.1-8 ผลการประเมินตนเองของผูเ รียนป 3 และป 4 ตอพัฒนาการศักยภาพสู Well
rounded scholar เมื่อใชการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ (WRS-a ถึง WRS-f
ดูคําอธิบายในภาพ 7.1.1-7)
ภาพที่ 7.1.1-9 พัฒนาการและทักษะผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูในชุมชน (ผล 4 ปยอนหลัง)
ภาพที่ 7.1.1-10 ผลการประเมินผูเรียนโดยชุมชน ป 2556
ภาพที่ 7.1.1-11 (ก)รอยละของนักศึกษาที่สามารถนําความรู/ประสบการณที่ไดจากการเขารวม
กิจกรรมไปใชประโยชน (ข) จํานวนเงินทุนสนับสนุนดานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปงบประมาณ 2554-2556
ภาพที่ 7.1.2-1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงตางๆเปรียบเทียบกับภาพรวมการ
ไดรับทุนระดับมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ
ภาพที่ 7.1.2-2 จํานวนผลงานวิจัยตีพมิ พในวารสารวิชาการนานาชาติ, จํานวนการอางอิง
ทางวิชาการ (Citation) สะสมตอจํานวนผลงานวิจยั และคา h-index
สําหรับผลรวมของงานวิจยั ของคณะฯ ทั้งหมด จําแนกตามปคริสตศักราช
ภาพที่ 7.1.2-3 จํานวนผลงานวิจัยตีพมิ พในวารสารวิชาการนานาชาติสะสมที่อยูบ นฐาน
Scopus ระหวางคณะฯ กับคูเทียบทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัยจําแนกตามปคริสตศักราช
ภาพที่ 7.1.2-4 การพัฒนานวัตกรรมทางการวิจัยผานการบูรณาการขามศาสตรและการ
ขยายศักยภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึง่ พาตนเองระหวาง
คณะฯ กับคูเทียบภายนอกมหาวิทยาลัยจําแนกตามปคริสตศักราช
ภาพที่ 7.1.3-1 พื้นที่ตั้งของสมาชิกในโครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย(EQAS) ของคณะฯ
ภาพที่ 7.1.3-2 ประเภท และจํานวนสื่อสิง่ พิมพสะสมเพือ่ เสริมกิจกรรมงานบริการ
ช
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ภาพที่ 7.2.1-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (ก) ความพึงพอใจของนักศึกษา ป 4 ประเมินจาก Exit interview
ตอการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ข) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา
เทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิคเปนเวลา 3 เดือน ในประเด็นการนําความรู
ไปใชใหเกิดประโยชน
ภาพที่ 7.2.1-2 จํานวนเงินทุนการศึกษาทัง้ หมด (ก) ที่คณะฯ ไดรับจากแหลงตางๆ และ
สนับสนุนใหแกนักศึกษาในแตละปการศึกษา และ (ข) จํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนและทุนสงเสริม จากเงินรายไดคณะฯ
ภาพที่ 7.2.1-3 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษา (ก) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาดานอาจารยผสู อนและอาจารยที่ปรึกษาในปการศึกษา
2553-2556 (ข) รอยละของนักศึกษาที่เกิดความภาคภูมิใจตอการเปน
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย (คิดจากคา Net promoter score
(NPS))(ค) จํานวนนักศึกษาระดับ ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาที่เดินทางไป
ศึกษา/แลกเปลี่ยนทางวิชาการในตางประเทศ
ภาพที่ 7.2.3-1 เปาหมายและจํานวนลูกคา (ราย) ปงบประมาณ 2553-2556
ภาพที่ 7.2.3-2 จํานวนสมาชิกในโครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย (EQAs) (ราย) ป 2553-2556
ภาพที่ 7.2.3-3 ความพึงพอใจแบงตามผลิตภัณฑ/การบริการ ป 2553-2556
ภาพที่ 7.2.3-4 คะแนนความพึงพอใจในปจจัยหลักที่สง ผลตอกระบวนการหลักของการ
บริการ ของงานบริการเทคนิคการแพทยชมุ ชนศูนยความเปนเลิศการบริการ
สุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ (คะแนน) ป 2553-2556
ภาพที่ 7.2.3-5 คะแนนความพึงพอใจในปจจัยหลักที่สง ผลตอกระบวนการหลักของการ
บริการ ของโครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย (EQAs) (คะแนน) ป 2554-2556
ภาพที่ 7.2.3-6 คะแนนคุณคาของผลิตภัณฑ/การบริการที่คณะฯ สงมอบใหกับลูกคาของ
ศูนยความเปนเลิศ
ภาพที่ 7.3-1 อัตรากําลังใหม จําแนกตามประเภทบุคลากร เทียบกับจํานวนบุคลากรเดิม
ปงบประมาณ 2552-2556
ซ

87

88

88
89
89
90

90

90
92
92

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 7.3-2
ภาพที่ 7.3-3
ภาพที่ 7.3-4
ภาพที่ 7.3-5
ภาพที่ 7.4-1
ภาพที7่ .4-2

ภาพที7่ .4-3
ภาพที7่ .4-4
ภาพที7่ .4-5
ภาพที7่ .4-6
ภาพที7่ .4-7
ภาพที่ 7.5-1

รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปงบประมาณ
2552-2556
อัตราคงอยูของบุคลากรปงบประมาณ 2552-2556
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ปงบประมาณ 2552-2556
งบประมาณทีใ่ ชในการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2552-2556
จํานวนสถาบันที่เขาเยีย่ มชม และใชคณะเปนตนแบบดานการจัดการศึกษา/
วิจัย/บริการวิชาการ
ปฏิญญามหิดล "Mahidol Declaration 2013 on ASEAN Medical
Technology Education" ซึ่งกําหนดสมรรถนะหลักของเทคนิคการแพทย
ระดับอาเซียน ดังนี้
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)
รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธประจําป 2554-2556
จํานวนครั้งของบุคลากรดานการคลังและพัสดุที่ไดรับการอบรมทางดาน
กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
จํานวนรวมบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการอบรมจริยธรรมทางการวิจัย
และจํานวนรวมโครงการที่ดาํ เนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตจากโซลารเซลลเทียบเปนปริมาณการลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อลดภาวะโลกรอน
รายไดสุทธิจากการจําหนายขยะที่ถกู คัดแยก
รายไดจําแนกตามพันธกิจ
ฌ

93
95
96
96
98

98
99
101
102
102
103
104

สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.5-2
ภาพที่ 7.5-3
ภาพที่ 7.5-4
ภาพที่ 7.5-5
ภาพที่ 7.5-6
ภาพที่ 7.5-7

ภาพที่ 7.5-8

ภาพที่ 7.5-9

รายไดจากพันธกิจบริการวิชาการจําแนกตามลักษณะการใหบริการ
รายไดจากการบริหารสินทรัพย
งบลงทุนจําแนกตามแหลงเงิน ป 2552-2556
รายไดสะสม
สัดสวนลูกหนีก้ ับผูรับบริการดานรักษาสุขภาพ และมูลคาลูกหนี้คางชําระที่
ลดลง
(ก) รอยละนักเรียนที่สมัครตามระบบแอดมิชชั่น เพื่อเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ชวงปการศึกษา 2552-2556
เปรียบเทียบกับคูเทียบ(ข)รอยละของนักเรียนที่สมัครตามระบบแอดมิชชั่น
เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค ชวงปการศึกษา 25522556 เปรียบเทียบกับคูเทียบ
(ก)สัดสวนนักเทคนิคการแพทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึง่ จบการศึกษาจาก
สถาบันผูผลิตนักเทคนิคการแพทยตา งๆ ในประเทศไทย (ข)สัดสวน
นักรังสีเทคนิคที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ซึง่ จบการศึกษาจากสถาบันผูผ ลิต
นักรังสีเทคนิคตางๆ ในประเทศไทย
เงินบริจาคที่ไดรับจากภาคเอกชน

ญ

หนา
104
105
105
105
106

106

107
107

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1ก-1

ตารางที่ 1ก-2

วิสัยทัศน (Vision)พันธกิจ (Mission) และคานิยม-วัฒนธรรมองคกร
(Core values- Organization Culture)และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร/ผลิตภัณฑ/บริการหลักตามพันธกิจหลักของคณะฯความสําคัญเชิง
เปรียบเทียบตอความสําเร็จของคณะฯและวิธีการจัดหลักสูตรและบริการ

ตารางที่ 1ก-3

OP-2-OP3

ความเกี่ยวของของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทยม.มหิดลกับ
OP-3

พันธกิจหลัก
ตารางที่ 1ก-4

OP-2

จํานวนบุคลากรจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา(ขอมูลณวันที่ 12 พ.ค.
2557)

OP-3

ตารางที่ 1ก-5

ปจจัยที่สง ผลตอความผูกพันความตองการและความคาดหวังของบุคลากร

OP-3

ตารางที่ 1ข-2

ความตองการและความคาดหวังที่สาํ คัญของผูเรียนลูกคากลุมอื่นและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

OP-9

ตารางที่ 1ข-3

คูความรวมมือ/ผูสงมอบและบทบาทตอองคกร

OP-10

ตารางที่ 2ก-1

แหลงขอมูลสําคัญ

OP-12

ตารางที่ 2.1-1

กรอบความเชือ่ มโยงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรกับสมรรถนะหลักขององคกร
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และความทาทายเชิงกลยุทธ

11-13

ตารางที่ 2.1-2

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอเปาหมายการพัฒนาองคกร

14

ตารางที่ 2.1-3
ตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.1-4
ตารางที่3.1-1

เปาหมายผลสําเร็จใน 5 ป (Five-year goals)
แผนปฏิบัติการที่สําคัญที่สัมพันธกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
แสดงตัวชี้วัดหลักและเปาหมายของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
การกํากับดูแลการรับฟงเสียง การประเมินความพึงพอใจและไมพงึ พอใจ และ
ความผูกพัน การสํารวจ/ ประเมินความตองการและความคาดหวัง ของผูเ รียน
และลูกคากลุม อื่นตามพันธกิจตางๆ
วิธีการรับฟงเสียง/การประเมินความพึงพอใจ/ความไมพงึ พอใจและความผูกพัน
ของลูกคา/ความตองการและความคาดหวัง ผูม ีสว นไดสวนเสียตอหลักสูตร/
ผลิตภัณฑ/บริการ และการนําขอมูลไปใช

20
22
24

ตารางที่ 3.1-2

ฎ

25

26

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 3.2-1

หลักสูตรและบริการสนับสนุนดานการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและผูมสี วนไดสวนเสีย

ตารางที่ 3.2-2

32

ผลิตภัณฑและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและผูมี
สวนไดสวนเสีย

ตารางที่ 3.2-3

32

ผลิตภัณฑและบริการดานการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสีย

ตารางที่ 3.2-4

33

วิธีการ/รูปแบบการสื่อสารของสารสนเทศที่ใหการสนับสนุนลูกคา/ผูม สี วนไดสวน
เสีย และชองทางการปอนขอมูลกลับ

33

ตารางที่ 4.1-1

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการขององคกรที่สําคัญ

ตารางที่ 4.1-2

ระบบสารสนเทศซึ่งกําหนดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 4.1-3

ระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนาภายในคณะฯ

ตารางที่ 4.2-1

การจัดการขอมูลสารสนเทศใหมีคุณภาพและพรอมใชงาน

42

ตารางที่ 4.2-2

ตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

43

ตารางที่ 5.1-1

การจัดสภาพแวดลอม สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยใหแกบุคลากร

48

ตารางที่ 6.1

กระบวนการหลัก

36-38
39
39-40

52-54

ตารางที่ 7.1.1-1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับ ป.ตรีปการศึกษา 2551-2555 เปรียบเทียบ
กับเปาหมาย

69

ตารางที่ 7.1.1-2ก ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่มีศักยภาพรอบดาน (well-rounded scholar)
ตารางที่ 7.1.1-2ข ผลการประเมินโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย
ปการศึกษา 2553-2556
ตารางที่ 7.1.1-3 ผลของกระบวนการดูแลนักศึกษาที่พบปญหาการเรียนแลวเขาสู F-Club
ตารางที่ 7.1.2-1 ขอมูลประกอบ 5 อันดับโลก จากเกณฑการพิจารณาในลักษณะตางๆ

73
73
74
78-79

ตารางที่ 7.1.2-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยของคณะฯ ที่สะทอนถึงวิสัยทัศนการเปนอันดับ 1 ในสาขา
วิชาชีพทีม่ ีเอกลักษณโดดเดนในระดับสากล
ฏ

80

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 7.1.2-3 ตัวอยางการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในมิติตางๆ โดยหนวยงานภายนอก

81

ตารางที่ 7.1.2-4 ตัวอยางการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในมิติตางๆ เพื่อการพัฒนาความเปน
เลิศขององคกร

82

ตารางที่ 7.1.3-1

ผลการไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบตั ิการ

83

ตารางที่ 7.1.3-2

รอยละความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่สง ผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ/การบริการที่ใหบริการตอลูกคา

84

ตารางที่ 7.1.3-3

การนําผลงานมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ

84

ตารางที่ 7.1.3-4

จํานวนผูเขารวมในกิจกรรมศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ

85

ตารางที่ 7.1.3-5

จํานวนการทดสอบ HDL-C และLDL-C และมูลคาผลิตภัณฑที่ คณะฯ
ใหบริการเสริมโดยไมคิดมูลคาใหกับลูกคา

86

ตารางที่ 7.2.1-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ปการศึกษา 2555-2556
ตารางที่ 7.2.1-2 รอยละนักศึกษาตางชาติเทียบกับจํานวนนักศึกษาบัณฑิตทัง้ หมดในแตละป
การศึกษา ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2554-2556
ตารางที่ 7.2.3-1 รอยละหนวยงานที่ยงั คงใชผลิตภัณฑ/การบริการ และหนวยงานใหม ป 25532556
ตารางที่ 7.2.3-2 ผลการประเมินคุณภาพการทําการทดสอบในโครงการ EQAI: HBV Serology
ในภาพรวมจากคา OMMIS ของการทดสอบ HBV Serology (qualitative test)
และ OMSDI ของการทดสอบ HBV Serology (quantitative test) ของ
หองปฏิบัติการสมาชิกทั้งหมดระหวางป 2553-2556
ตารางที่ 7.2.3-3 ประเด็นการนําผลประเมินและคุณคาในผลิตภัณฑไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
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โครงร่ างองค์ กร
1. ลักษณะองค์ กร
1ก. สภาพแวดล้ อมขององค์ กร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตสาขา
เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อตอบสนองปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้ านการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารดังได้ มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ “โรงเรี ยนเทคนิคการแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2499 โดยมีหน้ าที่หลัก 2 ประการ คือ จัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตนัก
เทคนิคการแพทย์ และเพื่อบริ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการให้ แก่ผ้ ปู ่ วยของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ต่อมาวันที่ 29 มิถนุ ายน 2500 ได้ มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ “คณะเทคนิคการแพทย์” ใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปั จจุบนั ) โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกลู วีรานุวตั ติ์ เป็ น
คณบดีท่านแรก ปั จจุบนั มีศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกลุ เป็ นคณบดี
หลักสูตรและบริการ คณะฯ เป็ นหนึง่ ในจานวนสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์ 13 สถาบัน และ
นักรังสีเทคนิค 3 สถาบัน จัดการศึกษาทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท และปริญญาเอก)
จานวน 5 หลักสูตร มีการผลิตงานวิจยั ที่มงุ่ สูค่ วามเป็ นเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และให้ บริการทาง
เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่ม่งุ เน้ นการสร้ างเสริ มสุขภาพชุมชนและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตังปณิ
้ ธานในการเป็ น “สถาบันชัน้
นามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The leading institute developing for the betterment of society)” ซึง่ มีค่านิยมวัฒนธรรมองค์ กร คือ “การมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์ กร ด้ วยพลังความผูกพันฉันท์ ครอบครั ว” มีการส่งต่อ
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากรุ่นสูร่ ุ่น ผู้บริหารสูงสุดมีวิสยั ทัศน์ในการนาองค์กรมุง่ สู่ความเป็ นเลิศและ
บุคลากรมีศกั ยภาพด้ านการวิจยั การจัดการศึกษาและการบริการด้ านวิชาชีพอยูใ่ นระดับสูง ดังนัน้ ตามแผนกล
ยุทธ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2560 คณะฯ จึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ดังตารางที่1ก-1 โดยมีความสัมพันธ์เชิงเปรี ยบเทียบของหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริการหลักตามพันธกิจหลักต่อความสาเร็จของคณะฯ และกลไกการส่งมอบ ดังตารางที่1ก-2
สมรรถนะหลัก คณะฯ มีสมรรถนะหลักที่สามารถผลักดันงานต่างๆ ให้ บรรลุผลตามพันธกิจหลักดัง
ตารางที่ 1ก-3
บุคลากร ในปี งบประมาณ 2557 มีบคุ ลากรทังสิ
้ ้น 233 คน เป็ นบุคลากรสายวิชาการ 81 คน และสาย
สนับสนุน 156 คน ร้ อยละ 77.21 ของบุคลากรสายวิชาการมีคณ
ุ วุฒิระดับ ป.เอก ส่วนสายสนับสนุนส่วนใหญ่มี
คุณวุฒิป.ตรี (ร้ อยละ 51.93 ของบุคลากรสายสนับสนุน) ดังแสดงในตารางที่1ก-4 โดยบุคลากรทังสองกลุ
้
ม่ มีการ
จัดทาข้ อตกลงการปฏิบตั งิ าน (Performance agreement; PA) กับผู้บงั คับบัญชาตามสายงานเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน การพัฒนา และการประเมิน ทังนี
้ ้ บุคลากรของคณะฯ มีปัจจัยความผูกพันความต้ องการและ
ความคาดหวังดังตารางที่1ก-5
OP-1
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ตารางที่ 1ก-1

วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (Core values-Organization Culture) และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การเป็ นอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีพที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่ นในระดับสากล (The
faculty is geared to be one of the world-class institutes possessing distinctive strengths in biomedical technology)
ผลิตบัณฑิต สร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการและการวิจัย บริการวิชาการ เป็ นผู้นาทางเทคนิคการแพทย์ และรั งสีเทคนิคเพื่อ
การพัฒนา และการสร้ างเสริมสุขภาพแก่ สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่ านิยม – วัฒนธรรม
องค์ กร (Core values –
Organization Culture)

การมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์ กร ด้ วยพลังความผูกพันฉันท์ ครอบครั ว

SO1.ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้ าน (Generating well-rounded scholar)
SO2.สร้ างความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อการประยุกต์ ใช้ ส่ ูสังคมและการพึ่งพา
ตนเอง (Excellence in science and medical technology for the betterment and self-sufficiency of the society)
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ SO3.ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็ นผู้นาการสร้ างเสริมสุขภาพ (Driving the profession towards becoming leaders in health
promotion)
(Strategic objectives)
SO4.พัฒนาศักยภาพและจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาที่ย่ ังยืน (Capacity building and knowledge management for
sustainable development)
SO5.มุ่งสู่การเป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู้ ท่ มี ีชีวติ ชีวา (Geared to become an institute for learning with vibrant liveliness)

ตารางที่ 1ก-2

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริ การหลักตามพันธกิจหลักของคณะฯ ความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบต่อความสาเร็ จของคณะฯ
และวิธีการจัดหลักสูตรและบริ การ

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ /บริการหลัก ความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบของหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ /
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ
บริการหลักต่ อความสาเร็จของคณะฯ
ด้ านการศึกษา
-หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ )
 วท.บ. (รั งสีเทคนิค)

-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย์
นานาชาติ)
 วท.ม. (รั งสีเทคนิค
นานาชาติ)
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์
นานาชาติ)
ด้ านการวิจัย
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
การแพทย์

 เป็ นหลักสูตรที่ม่ งุ เน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบ

ด้ าน(มีความรู้ ทางวิชาชีพ มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความเป็ นผู้นาและ
ทางานเป็ นทีมได้ และมุ่งช่ วยเหลือผู้อ่ นื และรั บผิดชอบต่ อ
สังคม)เป็ นที่ยอมรั บและต้ องการของตลาดแรงงานและ
ตลาดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา .

วิธีการจัดหลักสูตรและบริ การ
 จัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยคณะฯ

และคู่ความ
ร่ วมมือ โดยใช้ competency-based modularization,
community-based learning, research-based และการเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ จริง
 การพัฒนานักศึกษา (น.ศ.)ทัง้ ในและนอกหลักสูตร



เป็ นหลักสูตรที่ม่ งุ เน้ นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่สร้ างความเป็ นเลิศทางเทคนิคการแพทย์ /
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในระดับสากล มี
ความร่ วมมือกับสถาบันและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชัน้ นา
ทัง้ ในและต่ างประเทศ

 จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ ห
ี ลากหลาย



ผลงานวิจัยที่ตีพมิ พ์ ได้ รับการอ้ างอิงสูง และเป็ นผู้นาที่มี
ความโดดเด่ นในหลายสาขา (emerging competency และ
distinctive competency) ในระดับสากล
ผลงานวิจัยสามารถนามาประยุกต์ ใช้ เพื่อการพัฒนาสังคม
และการพึ่งพาตนเอง





OP-2

เน้ นการเรี ยนรู้ จาก
การวิเคราะห์ และสร้ างประสบการณ์ การสังเคราะห์
ความคิดเพื่อแก้ ปัญหา การทาวิจัยและการสร้ าง
นวัตกรรมและสร้ างประสบการณ์ เรี ยนรู้ ร่วมกับ
นักวิชาการในระดับสากล

นาเสนอ/เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในรู ปแบบต่ างๆ
ในวารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล
 ส่ งมอบผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ ในการขยายผลสู่การ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา การวิจัยต่ อยอด
รวมทัง้ การพัฒนาการบริการทางวิชาการ และบริการ
ทางสุขภาพ รวมถึงเผยแพร่ องค์ ความรู้ และทรั พย์ สิน
ทางปั ญญาสู่สาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคมและการ
พึ่งพาตนเอง
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หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ /บริการหลัก ความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบของหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ /
ตามพันธกิจหลักของคณะฯ
บริการหลักต่ อความสาเร็จของคณะฯ
ด้ านการบริการวิชาการ
-การจัดบริการทางเทคนิค
การแพทย์ และการสร้ างเสริม
สุขภาพ
-โครงการการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร
เทคนิคการแพทย์



งานบริการวิชาการมีคุณภาพระดับสากล เป็ นที่ยอมรั บ
สร้ างผลกระทบเชิงบวกด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพให้ กับ
ชุมชน สังคม



เป็ นผู้นาในการยกระดับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

วิธีการจัดหลักสูตรและบริ การ




ตารางที่ 1ก-3

การให้ บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร
เทคนิคการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย ติดตามการรั กษา
และประเมินภาวะสุขภาพ พร้ อมกับการสื่อสารถ่ ายทอด
ความรู้ เพื่อให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสร้ าง
เสริมสุขภาพของตนเองและครอบครั วให้ ดีได้ อย่ าง
ต่ อเนื่อง
โครงการประเมินคุณภาพห้ องปฏิบัตกิ ารโดยองค์ กร
ภายนอกอย่ างครบวงจร

ความเกี่ยวข้ องของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลกับพันธกิจหลัก
ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจหลัก
ด้ าน
ด้ านการ ด้ านบริการวิชาการ
การศึกษา
วิจัย

สมรรถนะหลัก
1.ความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่โดดเด่ นระดับสากล
2.ความสามารถในการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค
3.ความสามารถในการเป็ นแกนนาหลักในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
4.ความสามารถในการให้ บริการด้ านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรั งสีเทคนิคเพื่อ
การสร้ างเสริมสุขภาพของประชาชน











ตารางที่1ก-4

จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา(ข้ อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2557)

ตารางที่1ก-5

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพัน ความต้ องการ และความคาดหวังของบุคลากร

ประเด็น
ความผูกพัน
ความต้ องการ
ความคาดหวัง





ปั จจัยที่ส่งผล (เรี ยงตามลาดับความสาคัญ)
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

1. ความมั่นคงในการทางาน
2. มีความก้ าวหน้ าในการทางาน
3. ดุลยภาพระหว่ างชีวติ การทางานและชีวติ ส่ วนตัว
1. สภาพแวดล้ อมองค์ กรและบรรยากาศการทางานที่ดี
2. ความก้ าวหน้ าในสายงานและความมั่นคงในงาน
3. สวัสดิการและค่ าตอบแทนที่เหมาะสม
1. คณะฯ มีการบริ หารจัดการองค์ การที่ดีและเป็ นองค์ กรชัน้ นา
2. สัมพันธภาพที่ดีระหว่ างเพื่อนร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา
3. บรรยากาศที่เสริมสร้ างความสุข “ องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ ”

1. ความมั่นคงในการทางาน
2. ค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
3. คณะฯ มีช่ ือเสียงเป็ นที่ยอมรั บ
1. สภาพแวดล้ อมองค์ กรและบรรยากาศการทางานที่ดี
2. สวัสดิการและค่ าตอบแทนที่เหมาะสม
3. ความก้ าวหน้ าในสายงานและความมั่นคงในงาน
1. คณะฯ มีการบริ หารจัดการองค์ การที่ดีและเป็ นองค์ กรชัน้ นา
2. บรรยากาศที่เสริมสร้ างความสุข “ องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ ”
3. สัมพันธภาพที่ดีระหว่ างเพื่อนร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ: ข้ อมูลจากแบบสารวจที่ตอบกลับจากบุคลากรทังหมด
้
118 คน ประกอบด้ วย บุคลากรสายวิชาการ 42 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 76 คน

OP-3

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ข้ อกาหนดพิเศษด้ านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรของคณะฯ
คณะฯ ใช้ ข้อกาหนดด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 15190
สาหรับบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านด้ านบริการทางเทคนิคการแพทย์และการใช้ อปุ กรณ์วดั รังสีประจาบุคคลสาหรับผู้ที่
ปฏิบตั งิ านด้ านบริการทางรังสีเทคนิค
สินทรั พย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มีสถานที่ในการปฏิบตั ิงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 4
แห่ง คือ วิทยาเขตศิริราช 2 แห่ง (อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ และสถานเวชศาสตร์ ชันสูตร) และวิทยาเขต
ศาลายา 2 แห่ง (อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ และศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
นานาชาติ ภายในศูนย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก) สถานที่ ทัง้ หมดนี ป้ ระกอบด้ วยพื น้ ที่ ส าคัญ ๆ ที่ ใ ช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านตามพันธกิจต่างๆ ดังนี ้ (1) ห้ องบรรยายขนาดจุตงแต่
ั ้ 25-100 คน 29 ห้ อง (2) ห้ องปฏิบตั ิการการเรี ยน
การสอนและห้ องปฏิบตั ิการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ 59 ห้ อง (3) ห้ องประชุม Auditorium ขนาด 300 ที่นงั่ 1 ห้ อง
และห้ องประชุมขนาด 10 - 50 ที่นงั่ 9 ห้ อง (4) ห้ องปฏิบตั ิการบริ การทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 4 ห้ อง
(5) ห้ องสานักงานคณบดี ภาควิชา ห้ องพักอาจารย์และอื่นๆ โดยในห้ องเหล่านี ้มีเครื่ องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ตามลักษณะการใช้ ห้องอย่างครบถ้ วน ได้ แก่ 1) เครื่ องมือประจาห้ องปฏิบตั ิการทาง
เทคนิคการแพทย์สาหรับ น.ศ. ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ กาหนด 2) ห้ องปฏิบตั ิการพร้ อม
เครื่ องมือทางด้ านรัง สีเทคนิค ที่ พร้ อมใช้ ง านทัง้ ด้ านงานการเรี ยนการสอนและงานบริ การวิชาการ ได้ แก่ 2.1)
เครื่ องเอกซเรย์จาลองที่ สร้ างและพัฒนาขึน้ โดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ ใช้ ในการเรี ยนการสอนในสาขารัง สี
เทคนิค ซึ่งเป็ นแห่งเดียวในประเทศที่มีห้องฝึ กการจัดท่าผู้ป่วยด้ วยเครื่ องเอกซเรย์จาลองอัจฉริ ยะ โดยนักศึกษา
สามารถเรี ยนฝึ กการจัดท่าจากเครื่ องเอกซเรย์จาลองได้ ครัง้ ละ 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยที่นกั ศึกษาไม่ต้องสัมผัสกับ
กัมมันตรังสีมากเกิน จนมีทักษะในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์จึงจะไปใช้ เครื่ องเอกซเรย์จริ ง 2.2) เครื่ องมือด้ านรังสี
วินิจฉัย 2.3) เครื่ องมือด้ านเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ 3) ระบบ Information technology ทางด้ าน bioinformatics และ
data mining, laboratory information system (LIS: ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยบุคลากรของคณะฯ),
imaging technology, ระบบ LAN และ Wireless LAN (MU-WiFi), Software ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (ที่
ทางคณะฯจัดซื ้อ ได้ แก่ Windows Server 2003,ToolBook, Macromedia Authorware, Macromedia Flash,
และ E-Learning Suite รวมถึง softwareที่ จัดซื อ้ โดยทางมหาวิทยาลัย จ านวนมากกว่า 20 รายการ) 4)
เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติที่ทนั สมัยสาหรับงานบริ การทางเทคนิคการแพทย์ 5) รถเอ็กซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่
สาหรั บงานบริ การตรวจสุขภาพชุม ชน 6) เครื่ องมื อครุ ภัณฑ์ ส าหรั บการทาวิจัยขัน้ สูง เช่น Confocal laser
scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture facilities, Spectrometer, LC-/GC-Mass
spectrometer, High performance computer และ Workstation computer และ 7) ห้ องสมุดที่มีสิ่งที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้และสืบค้ นข้ อมูลอย่างครบถ้ วน เป็ นต้ น
เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจ นอกจากการดาเนินงานภายใต้ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์
มาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น (1) มหาวิทยาลัยมหิดล (2) สานักงานคณะกรรมการการ
OP-4

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

อุดมศึกษา (สกอ.) (3) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (4) สานักงบประมาณ
(5) ข้ อกาหนดของจริ ยธรรมการวิจยั (6) เกณฑ์มาตรฐาน ISO15189, ISO 15190, ISO 17043 (7) สภาเทคนิค
การแพทย์ และคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค (8) พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 แล้ ว
นัน้ คณะฯ ยังได้ จัดทาระเบียบ/ประกาศขึ ้นเพื่อผลักดันการดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย เช่นการออก
ประกาศเพื่อเร่งรัดให้ น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด ประกาศเพื่อให้ รางวัล
สนับสนุนการสร้ างสรรค์งานวิจยั และอื่นๆ
1ข ความสัมพันธ์ ระดับองค์ กร
โครงสร้ างองค์ กรและระบบธรรมาภิบาล
คณะฯ เป็ น 1ใน 31 คณะ/วิทยาเขตและส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการแบ่ง
ส่วนงานเป็ น 5 ภาควิชา หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา 2 หน่วยงาน (สถานเวชศาสตร์ ชนั สูตรและสานักงาน
คณบดี) และหน่วยงานระดับเดียวกับภาควิชาที่เรี ยกว่า ศูนย์ 4 ศูนย์ ตามโครงสร้ างองค์กรที่แสดงในภาพที่ 1ข-1
มีโครงสร้ างการบริหารงานภายใต้ ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังภาพที่ 1ข-2 และภายใต้
โครงสร้ างการบริ หารงานของคณะฯ ดังภาพที่ 1ข-3

OP-5

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ภาพที่ 1ข-2 แผนภูมิโครงสร้ างการบริ หารงานมหาวิทยาลัยมหิดล
OP-6

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

OP-7

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

คณบดีและคณะกรรมการประจาส่วนงานที่ประกอบด้ วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้ าภาควิชา หัวหน้ าสถาน
เวชศาสตร์ ชนั สูตร
หัวหน้ าศูนย์ที่เทียบเท่าภาควิชาและกรรมการประจาส่วนงานจากผู้แทนคณาจารย์ทาหน้ าที่
รับผิดชอบ กากับดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะฯ และหน่วยงานระดับภาควิชาและเทียบเท่า รวมถึง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมาย ให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิการที่กาหนด ภายใต้ กฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับ และอื่นๆตามที่กล่าวในหมวดที่ 1การนาองค์กร มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้นาสูงสุดโดยคณะกรรมการที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และมีการติดตามผลการปฏิบตั กิ ารของผู้บริหารทุกระดับโดย
คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย ทังนี
้ ้เพื่อความโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
ผู้เรี ยน ลูกค้ ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
คณะฯ แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน(นักศึกษาปั จจุบนั ) ลูกค้ ากลุม่ อื่น และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตามพันธกิจดังตารางที่1ข-2
โดยในปั จจุบนั คณะฯมี น.ศ. ระดับปริญญาตรี 412 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 42 คน (ข้ อมูล ณ พฤษภาคม
2557) กลุม่ ลูกค้ าในอนาคตของคณะฯ ได้ แก่ นักเรี ยนมัธยมปลายและผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ ป.ตรี จาก
การประเมินความคาดหวังและความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียพบว่าในแต่ละกลุม่ มีความต้ องการ
และความคาดหวังที่สาคัญ ดังแสดงในตารางที่1ข-2
ในการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจต่างๆ คณะฯ มีผ้ สู ง่ มอบ/คูค่ วามร่วมมือที่หลากหลาย โดยมีบทบาทและมี
ความสาคัญต่อองค์กรดังแสดงในตารางที่1ข-3
คณะฯ มีกลไกในการสื่อสารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย และคูค่ วามร่วมมือกลุม่
ต่างๆ ผ่านกระบวนการตามความเหมาะสม เช่น การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (ทาง e-mail, Facebook, Line) การประชุม
ร่วมกัน การใช้ เอกสารอย่างเป็ นทางการ โทรศัพท์และ Website ของคณะฯ รวมถึงการพบปะพูดคุยโดยตรง
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ตารางที่ 1ข-2
พันธกิจ
ด้ านการศึกษา

ความต้ องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรียน ลูกค้ ากลุม่ อืน่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้เรี ยนและลูกค้ ากลุ่มอื่น
-ผู้เรี ยน(น.ศ.ปั จจุบัน)
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับบัณฑิตศึกษา
-ผู้เรี ยนในอนาคต
-ระดับปริญญาตรี คือนักเรี ยน
มัธยมปลาย
- -ระดับบัณฑิตศึกษาคือผู้ท่ ส
ี าเร็จ
การศึกษาไม่ ต่ากว่ า ป.ตรี

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย


ความต้ องการและความคาดหวังที่สาคัญ

ผู้ปกครองของนักศึกษา

 ได้ เรี ยนในหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานและตอบสนองความต้ องการของสังคม
 สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด/เร็วกว่ ากาหนด



(โครงการ Fast track)
 สอบขึน
้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะได้
 ได้ งานทา/ศึกษาต่ อได้ ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
 มีทุนการศึกษา
 ความปลอดภัยในสถานที่เรี ยนและสภาพแวดล้ อมที่ดี
 มีอาจารย์ ให้ คาปรึกษาแนะแนวสาหรั บ น.ศ. ที่มีปัญหา
 มีโอกาสได้ รับประสบการณ์ ทาวิจัย/นาเสนอผลงานในต่ างประเทศ `(สาหรั บนักศึกษาระดับปริญญาเอก)
 ต้ องการได้ บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ทางการวิจัย และเจตคติท่ ด
ี ี มีความรั บผิดชอบทัง้ ต่ อตนเองและ
สังคม มีความคิดสร้ างสรรค์ พัฒนาตนเองได้ อย่ างต่ อเนื่อง สามารถปฏิบัตงิ านร่ วมกับผู้อ่ นื ได้

ผู้ใช้ บัณฑิต

 แหล่ งฝึ กปฏิบัตงิ านของ

น.ศ.

 สภาวิชาชีพ

ด้ านการวิจัย
ด้ านการบริการวิชาการ
-งานบริการด้ านเทคนิค
การแพทย์ และการสร้ าง
เสริมสุขภาพ
- โครงการประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ทาง
ห้ องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ (EQAS)

ผู้ใช้ /ผู้อ่านผลงานวิจัย





ผู้สนับสนุน/ผู้ให้ ทุนทาการวิจัย
 สถาบันที่มีความร่ วมมือ


ผู้ป่วย ชุมชน
องค์ กรภาครั ฐและเอกชน



ห้ องปฏิบัตกิ ารทางเทคนิค
การแพทย์ ทัง้ ภาครั ฐและ
เอกชน









ต้ องการโอกาสในการเรี ยนรู้ การพัฒนาศักยภาพของหน่ วยงาน
ทาวิจัยร่ วมกับองค์ กร



ได้ บัณฑิตที่มีคุณภาพตามข้ อกาหนดของสภาวิชาชีพ



 ได้ ผลงานวิจัยตามเวลาที่กาหนด
 ผลงานได้ มาตรฐานสากล

และสามารถ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับสากลได้

ญาติผ้ ูป่วย แพทย์ พยาบาล
ผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์ กรภาครั ฐและ
เอกชน

 ผลการวิเคราะห์ ถูกต้ อง

และทันเวลา
บริการที่ถูกใจ
 คาแนะนาที่ถูกต้ อง สามารถนาไปปฏิบัตเิ พื่อการดูแลและสร้ างเสริมสุขภาพได้

ผู้ใช้ บริการการทดสอบทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ผู้บริหารองค์ กรทัง้ ภาครั ฐและเอกชน

 สามารถนาผลการประเมินคุณภาพมาปรั บปรุ งพัฒนางาน

 ค่ าบริการเหมาะสม

 ผู้รับบริการได้ รับผลการทดสอบที่ถูกต้ องตามมาตรฐาน

นอกจากนี ้ จากการสารวจความต้ องการของกลุม่ ผู้ปกครองนอกจากได้ ข้อมูลความต้ องการและความคาดหวังที่ระบุไว้ ในตารางข้ างบนแล้ ว กลุม่ ผู้ปกครองมี
ความคาดหวังที่อยากให้ บตุ รหลานมีสขุ ภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีน ้าใจช่วยเหลือสังคม
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คูค่ วามร่วมมือ/ผู้สง่ มอบและบทบาทต่อองค์กร

ตารางที่ 1ข-3
พันธกิจ

คู่ความร่ วมมือ/ ผู้ส่งมอบ

ด้ านการศึกษา คู่ความร่ วมมือที่เป็ นทางการ (partners)
ระดับปริญญาตรี - หน่ วยงานต่ างๆ ใน ม.มหิดล ที่รับผิดชอบหมวด

บทบาทและความสาคัญต่ อองค์ กร

ข้ อกาหนดที่สาคัญ

-

เป็ นผู้จัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการศึกษาพืน้ ฐาน

-

น.ศ.ชัน้ ปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ได้ รับการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
พืน้ ฐานตรงตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรและเป็ นไปตามมาตรฐาน TQF

-

เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ /ร่ วมจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นผู้สอนและควบคุมดูแลการฝึ กงานเพื่อให้ น.ศ. ได้ รับประสบการณ์
ตรงจากการทางานในสถานการณ์ จริง
เป็ น Role Models ที่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน และการ
สนับสนุนพันธกิจด้ านการศึกษาและกิจกรรมของคณะฯ
แหล่ งแลกเปลี่ยน น.ศ.ทางด้ านวิชาการและด้ านศิลปวัฒนธรรม

-

น.ศ. ได้ ฝึกการเรี ยนรู้ สร้ างศักยภาพรอบด้ านจากประสบการณ์ จริงในชุมชน
นักศึกษาได้ รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตรงจากการทางานใน
สถานการณ์ จริง
นักศึกษาได้ รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาใน
ต่ างประเทศ
แหล่ งฝึ กงานต้ องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่องค์ กรวิชาชีพกาหนด

-

เป็ นผู้ประสานงานในการรั บ น.ศ.และ กากับดูแลการจัดการศึกษาให้
เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ

-

การดาเนินการด้ านการรั บนักศึกษาใหม่ กิจการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

-

แหล่ งทุน แหล่ งทาวิจัย แหล่ งศึกษาดูงาน อาจารย์ พเิ ศษ อาจารย์ ท่ ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจารย์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
แหล่ งแลกเปลี่ยน น.ศ. และคณาจารย์
ร่ วมผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ทาวิจัยร่ วม/สนับสนุนทุนวิจัย

-

การสนับสนุนให้ เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ รับความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ กับผู้เชี่ยวชาญจากต่ างประเทศ
ร่ วมผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ร่ วมผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
การสนับสนุนให้ เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

วิชาศึกษาทั่วไป และการศึกษาพืน้ ฐาน

คู่ความร่ วมมือที่ไม่ เป็ นทางการ (collaborators)
- ชุมชนหลัก
- แหล่ งฝึ กปฏิบัตงิ านของ น.ศ.
- ศิษย์ เก่ า
- สถาบันการศึกษาในต่ างประเทศ

-

-

-

ระดับบัณฑิตศึกษา คู่ความร่ วมมือที่เป็ นทางการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คู่ความร่ วมมือที่เป็ นและไม่ เป็ นทางการ
-

-

สถาบันที่มีความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการ
สอน และวิจัย ทัง้ ในและต่ างประเทศ

-

ด้ านการวิจัย

-

สถาบันที่มี MOU และไม่ มี MOU

-

-

-

-

-

-

ด้ านการบริการ
วิชาการ

คู่ความร่ วมมือที่ไม่ เป็ นทางการ
- ห้ องปฏิบัตก
ิ ารที่ให้ บริการรายการทดสอบที่
นอกเหนือจากที่คณะฯ เปิ ดให้ บริการ
ผู้ส่งมอบ
- บริษัทที่จาหน่ ายอุปกรณ์ และนา้ ยาที่ใช้ ในงาน
บริการ

-

เป็ นผู้ดาเนินการการทดสอบทางห้ องปฏิบัตกิ ารที่นอกเหนือจากที่ทาง
คณะฯ เปิ ดให้ บริการอยู่

-

การใช้ วธิ ีการทดสอบที่เหมาะสม ได้ รับการรั บรองตามมาตรฐาน ISO
15189

-

จัดส่ งอุปกรณ์ และนา้ ยาที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่กาหนด

-

จัดส่ งอุปกรณ์ และนา้ ยาที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่กาหนดและตรง
เวลา และรั บผิดชอบต่ อบริการหลังการขาย
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2. สภาวการณ์ ขององค์ กร
2ก. สภาพด้ านการแข่ งขัน
ด้ านการศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
และ ม.ขอนแก่น (มข.) ส่วนสาขารังสีเทคนิคเทียบกับ มช. และ ม.นเรศวร (มน.) ที่ผา่ นมามีผ้ สู นใจสมัครสอบแข่งขัน
(ในระบบ admission) โดยเลือกคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล อยูใ่ นอันดับ ที่1 ทัง้ 2 สาขา และเมื่อพิจารณาจาก
ร้ อยละของผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ร้ อยละการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามวงรอบ การได้ งานทาและศึกษาต่อ
ภายใน 3 เดือน คณะฯ มีผลการดาเนินการที่สงู กว่าคูเ่ ทียบอย่างต่อเนื่อง
ด้ านการวิจัย บุคลากรของคณะฯ ได้ รับการจัดลาดับเป็ นอันดับที่ 1 ในการเป็ น Top leader ในการมีสว่ นร่วม
ผลิตผลงานวิจยั ในด้ านที่เป็ นจุดแข็ง (Distinctive competencies; DC และ Emerging competencies; EC) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา คณะฯ มีผลงานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตดิ ระดับ
Top 5 ของโลกมีจานวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติตอ่ ปี จานวนครัง้ ของการอ้ างอิง (citation index) และค่า
h-index อยูใ่ นลาดับที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ มข. นอกจากนี ้ เพื่อให้ มีผลการดาเนินการ
ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง คณะฯ กาหนดให้ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลเป็ นคูเ่ ทียบอีกแห่งหนึง่
ด้ านการบริการวิชาการ สาหรับการบริ การทางเทคนิคการแพทย์ คณะฯ มุง่ เน้ นการให้ บริการประเมินภาวะ
สุขภาพผ่านดัชนีชี ้วัดทางสุขภาพ (Health and biological parameters) ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
มีการสร้ างการตระหนักรู้ถึงความสาคัญและให้ คาปรึกษาในการดูแลสร้ างเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ ดี
ได้ อย่างต่อเนื่อง ควบคูก่ บั การเป็ นแม่ขา่ ยการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์
ที่ครบวงจร โดยมีสมาชิกจากทัว่ ประเทศ และจากต่างประเทศ ส่งผลให้ การบริ การทางวิชาการของคณะฯ มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคอื่นๆ จึงเป็ นการยากที่จะนาผลการ
ดาเนินการมาเปรี ยบเทียบกับองค์กรอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้ กาหนดผลการดาเนินการที่มากกว่าส่วนเผื่อเพื่อความ
ปลอดภัย (Margin of safety) และการมุง่ สูม่ าตรฐานคุณภาพระดับสากลในการให้ บริการเป็ นเป้าหมายสาคัญของการ
งานบริ การวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สร้ างโอกาสในการแข่ งขัน การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญที่คณะฯ จะขยายโอกาสในการเป็ นผู้นาทางด้ านวิชาการและวิชาชีพในระดับสากลได้ เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ ใน
การผลิตบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านทางเทคนิคการแพทย์ของกลุม่ ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นหลักสูตรในระดับ
อนุปริญญา ซึง่ บุคลากรเหล่านี ้สามารถปฏิบตั งิ านได้ ระดับหนึง่ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เทคโนโลยีตา่ งๆ ก้ าวหน้ า
อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ เทคโนโลยีจาเป็ นต้ องมีความรู้พื ้นฐานเป็ นอย่างดี สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการได้ มี
ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ และแก้ ไขปั ญหาได้ จึงมีความจาเป็ นที่บคุ ลากรเหล่านี ้จะต้ องได้ รับการพัฒนา
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คณะฯ จึงเห็นโอกาสในการสร้ างหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาดังกล่าวให้ แก่บคุ ลากรจากประเทศต่างๆ ทัง้
ในและนอกภูมิภาคอาเซียน โดยจัดทาแผนการสร้ างหลักสูตรต่อยอดในระดับปริ ญญาตรี ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ นอกจากนัน้ ทางคณะฯ ยังได้ รับการร้ องขอจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้ องทางวิชาชีพในหลายประเทศ
ทังในและนอกภู
้
มิภาคอาเซียนให้ เข้ าไปช่วยเป็ นพี่เลี ้ยง และเป็ นที่ปรึกษาในการพัฒนาทางวิชาการและการวิจยั ด้ าน
ต่างๆ รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรให้ แก่สถาบันต่างๆ เหล่านี ้อีกด้ วย ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงโอกาส
ในการแข่งขันและการมีบทบาทนาของคณะฯ ในระดับอาเซียน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางรังสีการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สร้ างโอกาสการสร้ างนวัตกรรมและความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาฯและหน่วยงานภายนอก
แหล่ งข้ อมูลสาคัญคณะฯ ใช้ เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบในการประเมินตนเองได้ แสดงในตารางที่2ก-1
ตารางที่ 2ก-1

แหล่งข้ อมูลสาคัญ

แหล่ งที่มาสาคัญของข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ

ตัวชีว้ ัดที่ใช้ ค่าเปรียบเทียบเหล่ านี ้

- สกอ.

-

- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

-

(สกว.)
- ฐานข้ อมูลวิจัยต่ างๆเช่ นScopus/ISI/SciVal/Scimago
- สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และรั งสีเทคนิค
- สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- สมาคมรั งสีเทคนิคแห่ งประเทศไทย

-

ส่ วนแบ่ งการตลาดของบัณฑิต/บริการต่ างๆ
ข้ อมูลผู้สอบผ่ านใบประกอบวิชาชีพ/ใบ
ประกอบโรคศิลปะ
ผลงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ citation
index / h-index
ผลการจัดอันดับของสถาบันต่ างๆ

ข้ อจากัดในการหาข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
-

ตัวชีว้ ัดที่มีการวิเคราะห์ จากฐานที่ต่างกัน
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสาร
ลักษณะการดาเนินการที่ต่างกัน หรื อมี
ลักษณะเฉพาะตัว

2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ ท่ ีสาคัญ
 การเตรี ยมบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 กระบวนการบริ หารจัดการด้ านการจัดการศึกษาเพื่อการเข้ าสูก
่ ารเป็ นประชาคมอาเซียนและ 21st Century
 สัมฤทธิผลที่ผ่านมาของคณะฯ และคูเ่ ทียบ
ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์
 คณะฯ มีความสามารถด้ านการวิจย
ั ในระดับสากล ตามนโยบายของม. มหิดลที่มงุ่ สู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ชันน
้ า
ระดับโลก
 คณะฯ มีคณาจารย์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีผ้ ท
ู ี่มีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอกในสัดส่วนที่สงู และมีบคุ ลากรสายวิชาชีพ ที่มีความชานาญ มีประสบการณ์สงู
 คณะฯ มีชม
ุ ชนที่เป็ นแหล่งร่วมเรี ยนรู้สาหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
 คณะฯ มีงานบริ การวิชาการที่เป็ นแหล่งรายได้ หลัก
 คณะฯ มีปัจจัยเกื ้อหนุนทางด้ านครุ ภณ
ั ฑ์ และสถานที่ ที่พร้ อมสาหรับพันธกิจในทุกด้ าน
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2ค. ระบบปรับปรุ งผลการดาเนินการ
การประเมินผลการดาเนินการของคณะฯ ได้ รับการตรวจประเมินในทุกพันธกิจจากมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2555 และจากหน่วยงานภายนอกตามวงรอบของแต่ละ
องค์กร ได้ แก่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. สมศ. มาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์/คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค (การรับรองสถาบันผู้ผลิตและรับรองหลักสูตร) และใช้ ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189,
ISO15190, ISO17043 และ Six Sigma ในการประเมินและควบคุมคุณภาพการให้ บริการทางเทคนิคการแพทย์ส่วน
ระดับภาควิชา/หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา มีการใช้ PDSA เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในทุกกิจกรรม
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