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7.5-2 สดัสว่นนกัเทคนิคการแพทย/์รงัสเีทคนิคทีม่ใีบประกอบวชิาชพีซึง่จบจากม.มหดิลเทยีบกบัภาพรวมประเทศ 96 

7.5-3 สว่นแบ่งตลาดการใหบ้รกิารทางสุขภาพของคณะฯ ในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล 97 

 

 

ฎ 

 



โครงร่างองคก์ร 
1. ลกัษณะองคก์ร 
1ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

หลกัสตูรและบริการ คณะฯ เป็น 1 ใน 14 สถาบนัทีผ่ลตินกัเทคนิคการแพทย ์1 ใน 3 สถาบนัทีผ่ลติ
นกัรงัสเีทคนิค โดยมกีารจดัการศกึษาระดบัป.ตรแีละระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 5 หลกัสูตร (ตารางที่ 1ก-2) 
โดยในหลกัสตูรป.ตร ีสาขาเทคนิคการแพทย ์(MT) มโีครงการพเิศษ 2 โครงการ คอื โครงการพสิฐิวธิาน (Fast-
track program) ส าหรบัผูม้ศีกัยภาพทางวชิาการสูงและสนใจเขา้ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา และ โครงการ
ปรญิญาตร-ีโทเรง่รดั วทิยาศาสตรบณัฑติ (MT) และการจดัการมหาบณัฑติ (MM) (โครงการ 4+1) ส าหรบัผูท้ี่
ตอ้งการขยายศกัยภาพการเรยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ทัง้นี้หลกัสตูร 
ป.เอก สาขา MT ของคณะฯ นบัเป็นหลกัสตูรแรกในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก และเป็นหลกัสตูรตน้แบบการเรยีน
การสอนในลกัษณะรว่มผลติดุษฎบีณัฑติกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ คณะฯผลติผลงานวจิยัทีมุ่ง่สู่ความเป็น
เลศิในสาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี และการต่อยอดนวตักรรมทางวชิาชพี เช่น Data mining & Health 
informatics คณะฯ ใหบ้รกิารทางเทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคทีมุ่่งเน้นการสรา้งเสรมิสุขภาพชุมชน และ
การพฒันามาตรฐานทางวชิาชพี ทัง้นี้ คณะฯ ใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัความเป็นเลศิพนัธกจิดา้นต่างๆ 
ควบคู่ไปกบัการปรบับรบิทขององคก์รเพื่อมุง่สู่การเป็น Green & Healthy organization (community)  

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ คณะฯ ตัง้ปณิธานในการเป็น “สถาบนัชัน้น ามุ่งพฒันาเพ่ือสงัคม (The 
leading institute developing for the betterment of society)” และมวีฒันธรรมองคก์ร คอื “การมุ่งสู่
ความส าเรจ็ขององคก์รด้วยสมรรถนะและพลงัความผกูพนัฉันทค์รอบครวั” โดยมกีารส่งต่อองคค์วามรู ้
ทกัษะ และประสบการณ์จากรุน่สู่รุ่น ผูบ้รหิารสงูสุดมวีสิยัทศัน์ในการน าองคก์รมุง่สู่ความเป็นเลศิ และบุคลากรมี
ศกัยภาพดา้นการวจิยั การจดัการศกึษา และการบรกิารดา้นวชิาชพีอยูใ่นระดบัสงู ดงันัน้ ตามแผนกลยุทธ์
คณะฯ พ.ศ. 2556-2560 จงึก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ดงัตารางที ่1ก-1 โดย
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเปรยีบเทยีบของหลกัสตูร/ผลติภณัฑห์รอืบรกิารหลกัตามพนัธกจิหลกัต่อความส าเรจ็ของ
คณะฯ และวธิกีารจดัหลกัสตูรและบรกิารดงัตารางที ่1ก-2 

สมรรถนะหลกั คณะฯ มสีมรรถนะหลกัทีส่ามารถผลกัดนังานต่างๆ ให้บรรลุผลตามพนัธกจิหลกั ดงั
แสดงในตารางที ่1ก-3 
 บคุลากร ปีงบประมาณ 2558 มบีุคลากรทัง้สิน้ 230 คน จ าแนกเป็นสายวชิาการ 82 คน สายสนับสนุน 
148 คน โดยสายวชิาการมคีุณวุฒปิ.เอก รอ้ยละ 82.92 และสายสนับสนุนส่วนใหญ่มคีุณวุฒปิ.ตร ีรอ้ยละ 54.73 
ดงัแสดงในตารางที ่ 1ก-4 ซึง่บุคลากรทัง้สองกลุ่มมกีารจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน (Performance agreement; 
PA) กบัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน การพฒันา และการประเมนิ ทัง้นี้ คณะฯ ไดม้กีาร
ส ารวจปจัจยัความผกูพนัความตอ้งการและความคาดหวงัดงัตารางที ่1ก-5 
 สินทรพัย ์คณะฯ มสีถานทีป่ฏบิตังิาน เครือ่งมอื และเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน (ตารางที ่
1 ก-6) 

ข้อก าหนดพิเศษด้านสขุภาพและความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบับคุลากรของคณะฯ 
คณะฯ ใช้ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 

15190 ส าหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานดา้นบรกิารทางเทคนิคการแพทยแ์ละการใชอุ้ปกรณ์วดัรงัสปีระจ าบุคคลส าหรบัผูท้ี่
ปฏบิตังิานดา้นบรกิารทางรงัสเีทคนิค 
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ตารางท่ี 1ก-1 วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) วฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) และเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
(Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย ์ม.มหดิล 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล มุง่สู่การเป็นอนัดบั 1 ในสาขาวชิาชพีทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นในระดบัสากล
และยกระดบัการดแูลสุขภาพทีจ่บัตอ้งไดแ้ก่สงัคม (The faculty is geared to be one of the world-class institutes 
possessing distinctive strengths in biomedical technology as well as instilling  ways on taking care of one's own 
health in a tangible manner to the society) 

พนัธกิจ (Mission) 
ผลติบณัฑติ สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการและการวจิยั บรกิารวชิาการ เป็นผูน้ าทางเทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค
เพือ่การพฒันา และการสรา้งเสรมิสุขภาพแก่สงัคม 

วฒันธรรมองคก์ร 
(Organization Culture) 

การมุง่สู่ความส าเรจ็ขององคก์ร ดว้ยสมรรถนะและพลงัความผกูพนัฉนัทค์รอบครวั 

เป้าประสงคเ์ชิง
ยทุธศาสตร ์
(Strategic objectives) 

SO1. ผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพรอบดา้น(Generating well-rounded scholar)  
SO2. สรา้งความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่การประยุกต์ใชสู้่สงัคมและการ

พึง่พาตนเอง (Excellence in science and medical technology for the betterment and self-sufficiency of the 
society)   

SO3. ยกระดบัวชิาชพีสู่การเป็นผูน้ าการสรา้งเสรมิสุขภาพ (Driving the profession towards becoming leaders in 
health promotion)  

SO4. พฒันาศกัยภาพและจดัการความรูเ้พือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Capacity building and knowledge management 
forsustainable development)  

SO5. มุง่สู่การเป็นสถาบนัแห่งการเรยีนรูท้ีม่ชีวีติชวีา (Geared to become an institute for learning with vibrant 
liveliness)   

 

ตารางท่ี 1ก-2 หลกัสตูร/ผลติภณัฑ/์บรกิารหลกัตามพนัธกจิหลกัของคณะฯ ความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบต่อความส าเรจ็ของคณะฯ 
และวธิกีารจดัหลกัสตูรและบรกิาร 

หลกัสตูร/ผลิตภณัฑ/์บริการหลกั
ตามพนัธกิจหลกัของคณะฯ 

ความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของหลกัสตูร/
ผลิตภณัฑ/์บริการหลกัต่อความส าเรจ็ของคณะฯ 

วิธีการจดัหลกัสตูรและบริการ 

ด้านการศึกษา 
-หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
(รวม Fast-track & 4+1) 

 วท.บ. (รงัสีเทคนิค) 
 

 เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพ
รอบดา้น (มคีวามรูท้างวชิาชพี มทีกัษะทางวชิาชพี 
สามารถคดิวเิคราะห ์มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวาม
เป็นผูน้ าและท างานเป็นทมีได ้และมุง่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่
และรบัผดิชอบต่อสงัคม) โดยมคีุณลกัษณะ "Smart 
in Lab, Strong in Community" เป็นทีย่อมรบัและ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและตลาดการศกึษาใน
ระดบับณัฑติศกึษา 

 จดัการศกึษาในสถาบนัการศกึษาโดยคณะฯและคู่ความ
ร่วมมอื โดยใช ้transformative education, competency-
based modularization, community-based learning, 
research-based learning และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

 การพฒันานกัศกึษา (นศ.) ทัง้ในและนอกหลกัสตูร 
 

-หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา 
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย ์
นานาชาติ) 

 วท.ม. (รงัสีเทคนิค นานาชาติ) 
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย ์
นานาชาติ) 

 
 เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการผลติมหาบณัฑติและดษุฎี
บณัฑติทีส่รา้งความเป็นเลศิทางเทคนิคการแพทย/์
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยทีางการแพทยใ์นระดบัสากล 
มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัและผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนั
ชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ 

 
 จดักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นการเรยีนรูจ้าก
การวเิคราะห ์และสรา้งประสบการณ์การสงัเคราะห์
ความคดิเพือ่แกป้ญัหา การท าวจิยัและการสรา้ง
นวตักรรมและสรา้งประสบการณ์เรยีนรูร้ว่มกบั
นกัวชิาการในระดบัสากล 

ด้านการวิจยั 
ผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

 ผลงานวจิยัทีต่พีมิพ ์ไดร้บัการอา้งองิสงู และเป็น
ผูน้ าทีม่คีวามโดดเด่น (emerging competency และ 
distinctive competency) หลายสาขาโดยเฉพาะดา้น
Data mining & Health informatics ในระดบัสากล 

 ผลงานวจิยัสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้พือ่การพฒันา
สงัคม และการพึง่พาตนเอง 

 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวจิยั/นวตักรรมในรปูแบบต่างๆ 
ในวารสารวชิาการ และการประชุมวชิาการทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล 

 ส่งมอบผลงานวจิยัเพือ่น าไปใชใ้นการขยายผลสู่การพฒันา
กระบวนการจดัการศกึษา การวจิยัต่อยอด รวมทัง้การ
พฒันาการบรกิารทางวชิาการ และบรกิารทางสุขภาพ  

 เผยแพร่องคค์วามรูแ้ละทรพัยส์นิทางปญัญาสู่
สาธารณะเพือ่การพฒันาสงัคมและการพึง่พาตนเอง 

ด้านการบริการวิชาการ 
 การจดับริการทางเทคนิคการแพทย์
และการสร้างเสริมสขุภาพ 

 โครงการการประเมินคณุภาพ
การตรวจวิเคราะหท์าง
ห้องปฏิบติัการเทคนิค
การแพทย ์

 งานบรกิารวชิาการมคีุณภาพระดบัสากล เป็นที่
ยอมรบั สรา้งผลกระทบเชงิบวกดา้นการสรา้งเสรมิ
สุขภาพใหก้บัชุมชน สงัคม 

 เป็นผูน้ าในการยกระดบัการพฒันามาตรฐานวชิาชพี 

 การใหบ้รกิารการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเทคนิค
การแพทย ์เพือ่การวนิิจฉยั ตดิตามการรกัษาและประเมนิ
ภาวะสุขภาพ พรอ้มกบัการสือ่สารถ่ายทอดความรูเ้พือ่ให้
ตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลสรา้งเสรมิสุขภาพของ
ตนเองและครอบครวัใหด้ไีดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 การใหบ้รกิารโครงการประเมนิคุณภาพหอ้งปฏบิตักิาร
โดยองคก์รภายนอกอย่างครบวงจร 
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ตารางท่ี 1ก-3 ความเกีย่วขอ้งของสมรรถนะหลกัของคณะเทคนิคการแพทย ์ม.มหดิล กบัพนัธกจิหลกั 
สมรรถนะหลกั ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจหลกั 

การศึกษา การวิจยั บริการ
วิชาการ 

1. ศกัยภาพในการผลติงานวจิยัทีโ่ดดเดน่ระดบัสากลทางดา้นคอมพวิเตอรว์เิคราะหแ์ละสารสนเทศทางสุขภาพ    
2. การเป็นผูน้ าในการจดัการศกึษาในสาขาเทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค    
3. การเป็นแมข่า่ยการยกระดบัและพฒันามาตรฐานทางวชิาชพีในระดบัประเทศและนานาชาติ    
4. ศกัยภาพการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเชงิรุกเพือ่บรูณาการภาพรวมการมสีุขภาพดแีก่ประชาชนกลุ่ม

ประชากรองคก์รและหน่วยงานต่างๆ อย่างกวา้งขวาง 
   

 

ตารางท่ี 1ก-4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงานและวุฒกิารศกึษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 เม.ย. 2558) 

 
 

ตารางท่ี 1ก-5 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนั ความตอ้งการ และความคาดหวงัของบุคลากร 

ประเดน็ 
ปัจจยัท่ีส่งผล (เรียงตามล าดบัความส าคญั) 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ความผกูพนั 1. ความมัน่คงในการท างาน 

2. มคีวามกา้วหน้าในการท างาน 
3. ดุลยภาพระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั 

1. ความมัน่คงในการท างาน 
2. ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
3. คณะฯ มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบั 

ความต้องการ 1. สภาพแวดลอ้มองค์กรและบรรยากาศการท างานทีด่ ี
2. ความกา้วหน้าในสายงานและความมัน่คงในงาน 
3. สวสัดกิารและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

1. สภาพแวดลอ้มองค์กรและบรรยากาศการท างานทีด่ ี
2. สวสัดกิารและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
3. ความกา้วหน้าในสายงานและความมัน่คงในงาน 

ความคาดหวงั 1. คณะมกีารบรหิารจดัการองคก์ารทีด่แีละเป็นองคก์รชัน้น า 
2. สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3. บรรยากาศทีเ่สรมิสรา้งความสุข “ องคก์ารแห่งการเรยีนรู”้ 

1. คณะมกีารบรหิารจดัการองคก์ารทีด่แีละเป็นองคก์รชัน้น า 
2. บรรยากาศทีเ่สรมิสรา้งความสุข “ องคก์ารแห่งการเรยีนรู”้ 
3. สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเหตุ: ขอ้มลูจากแบบส ารวจทีต่อบกลบัจากบุคลากรทัง้หมด 118 คน ประกอบดว้ย บุคลากรสายวชิาการ 42 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน 76 คน 

ตารางท่ี 1ก-6 สนิทรพัยข์องคณะเทคนิคการแพทย ์ม.มหดิล 

1. สถานทีท่ีป่ฏบิตังิาน 4 แห่ง 
- ภายใน รพ.ศริริาช 2 แห่ง คอื อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์และสถานเวช

ศาสตรช์นัสตูร  
- วทิยาเขตศาลายา 2 แห่ง คอือาคารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารแพทย ์และ

ศนูยเ์ทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคนานาชาต ิ(ศนูย ์MTRT นานาชาต ิ
ภายในศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก) 

2.หอ้งปฏบิตักิารการเรยีนการสอนและหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 59 หอ้ง 
3.หอ้งประชุม Auditorium ขนาด 300 ทีน่ัง่ 1 หอ้ง และหอ้งประชุมขนาด 10-50 

ทีน่ัง่ 9 หอ้ง 
4.หอ้งปฏบิตักิารบรกิารทางเทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค 4 units 
5.หอ้งส านกังานคณบด ีภาควชิา หอ้งพกัอาจารยแ์ละอืน่ๆ 
6.เครือ่งมอือุปกรณ์ เทคโนโลยแีละสิง่อ านวยความสะดวกตามลกัษณะการใชห้อ้ง เช่น 

6.1 เครือ่งมอืทางดา้นรงัสเีทคนิคทีพ่รอ้มใชง้านดา้นการเรยีนการสอนและ
บรกิารวชิาการ ไดแ้ก่เครือ่งเอกซเรยจ์ าลองอจัฉรยิะทีส่รา้งและ
พฒันาขึน้โดยคณาจารยข์องภาควชิารงัสฯี ใชใ้นการเรยีนการสอนสาขา 
RT ซึง่เป็นแห่งเดยีวในประเทศทีม่หีอ้งฝึกการจดัท่าผูป้ว่ยดว้ย
เครือ่งเอกซเรยจ์ าลองอจัฉรยิะ เครือ่งมอืดา้นรงัสวีนิิจฉยัและเครือ่งมอื
ดา้นเวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์

6.2 เครือ่งมอืประจ าหอ้งปฏบิตักิารทาง MT ส าหรบั น.ศ.ทีม่ากกว่า
เกณฑม์าตรฐานสภาเทคนิคการแพทยก์ าหนด 

6.3 ระบบ Information technology ทางดา้น bioinformatics และ 
data mining, laboratory information system (LIS: ซึง่เป็น
โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้โดยบุคลากรของคณะฯ), imaging 
technology, ระบบ Enterprise Resources Planning (MU-ERP) 
ระบบ LAN และ Wireless LAN (MU-WiFi) และ Software ทีถู่ก
กฎหมาย จ านวนมากกว่า 20 รายการ  

7. เครือ่งตรวจวเิคราะหอ์ตัโนมตัทิีท่นัสมยัส าหรบังานบรกิารทางเทคนิค
การแพทย ์ 

8. รถเอก็ซเรยด์จิติอลเคลือ่นทีส่ าหรบังานบรกิารตรวจสุขภาพชุมชน  
9. เครือ่งมอืครุภณัฑส์ าหรบัการท าวจิยัข ัน้สงู เช่น Confocal laser 

scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture facilities, 
Spectrometer, LC-/GC-Mass spectrometer, และ High performance 
computing system 

10. หอ้งสมดุทีม่สี ิง่ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูแ้ละสบืคน้ขอ้มลูครบถว้น 

 
Academic Degree 

 Doctor Master Total  

Professor 3  3  

Associate Professor 8 6 14  

Assistant Professor 23 4 27  

Lecturer 34 4 38  

Total 68 14 82  

% 82.92 17.08 100  

Supporting Group  Degree 

 Doctorate Master Bachelor <Bachelor Total 

Professional Support 1 3 26 - 30 

General administrator 
officer 

 13 55 50 118 

Total 1 16 81 50 148 

% 0.67 10.82 54.73 33.78 100 
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 คณะฯ ด าเนินงานภายใต ้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งเช่น (1) มหาวทิยาลยัมหดิล (2) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) (3) ส านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) (4) ส านกังบประมาณ (5) ขอ้ก าหนดของจรยิธรรมการวจิยั (6) 
เกณฑม์าตรฐาน ISO15189, ISO 15190 (7) สภาเทคนิคการแพทย ์และคณะกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค (8) 
พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพื่อสนัต ิ พ.ศ. 2504 และระเบียบ/ประกาศของคณะฯ เพื่อผลกัดนัการ
ด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 

1ข ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 
 โครงสร้างองคก์รและระบบธรรมาภิบาล 
 คณะฯ เป็น 1 ใน 31 คณะ/วทิยาเขต/ส่วนงานทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นของมหาวทิยาลยัมหดิล (ภาพที่ 1 ใน
บทน า) โดยคณะฯ มกีารแบ่งส่วนงานเป็น 5 ภาควชิา 2 หน่วยงานทีเ่ทยีบเท่าภาควชิา (สถานเวชศาสตรช์นัสตูร
และส านกังานคณบด)ี และหน่วยงานระดบัเดยีวกบัภาควชิาทีเ่รยีกว่า ศูนย ์4 ศูนย ์ตามโครงสรา้งองคก์รดงัภาพ
ที ่2 ในบทน า และโครงสรา้งการบรหิารงานดงัภาพที ่3 ในบทน า 

 คณบดแีละคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (กส.) ทีป่ระกอบดว้ย คณบด ี รองคณบด ี หวัหน้าภาควชิา 
หวัหน้าสถานเวชศาสตรช์นัสูตร หวัหน้าศูนย ์และกรรมการประจ าส่วนงานจากผูแ้ทนคณาจารยป์ระจ า ท าหน้าที ่
ก ากบัดแูล ตดิตามการบรหิารงานของคณะฯ หน่วยงานระดบัภาควชิาและระดบัศูนย ์ รวมถงึคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนปฏบิตักิารทีก่ าหนด ภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และอื่นๆตามทีก่ล่าวในหมวดที ่ 1 มกีารตรวจสอบและตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูน้ าสงูสุดโดย
คณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทุกระดบัโดยคณะกรรมการ 
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อความโปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

ผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะฯ แบ่งกลุ่มผูเ้รยีน (นศ. ปจัจบุนั) ลกูคา้กลุ่มอื่น และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตามพนัธกจิ ดงัแสดงใน

ตารางที ่ 1ข-1 ปจัจบุนัคณะฯ ม ี น.ศ. ระดบัปรญิญาตร ี 552 คน ระดบับณัฑติศกึษา 51 คน (ขอ้มลู ณ 
กุมภาพนัธ ์2558) กลุ่มลกูคา้ในอนาคต ไดแ้ก่ นกัเรยีนมธัยมปลาย (นร. ม.ปลาย) และผูส้ าเรจ็การศกึษาไมต่ ่า
กว่าระดบัป.ตร ี จากการส ารวจความคาดหวงัและความต้องการของกลุ่มลูกคา้/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีปรากฏขอ้มลูดงั
แสดงในตารางที ่ 1ข-1 นอกจากนี้ ยงัพบว่า กลุ่มผูป้กครองมคีวามคาดหวงัทีอ่ยากใหบุ้ตรหลานมสีุขภาพ
รา่งกายและสุขภาพจติทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และมนี ้าใจช่วยเหลอืสงัคม 

ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุพนัธกจิต่างๆ คณะฯ มผีูส้่งมอบ/คู่ความรว่มมอืทีห่ลากหลาย โดยมบีทบาท
และมคีวามส าคญัต่อองคก์รดงัแสดงในตารางที ่1ข-2 

คณะฯ มกีลไกในการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และคู่ความรว่มมอื
กลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการตามความเหมาะสม เช่น การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (ทาง e-mail, Facebook, Line) 
การประชุมรว่มกนั การใชเ้อกสารอย่างเป็นทางการ โทรศพัทแ์ละ Website ของคณะฯ รวมถงึการพบปะพดูคุย
โดยตรง 
2. สภาวการณ์ขององคก์ร 
2ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
 ด้านการศึกษา เปรยีบเทยีบกบัสถาบนัผูผ้ลติบณัฑติสาขาเทคนิคการแพทยข์อง มช. และ มข. ส่วนสาขา
รงัสเีทคนิคเทยีบกบั มช. และ มน. ทีผ่่านมามผีูส้นใจสมคัรสอบแขง่ขนัระบบ admission เลอืกคณะฯ เป็นอนัดบั
ที ่1 สงูกว่าคู่เทยีบ เมือ่พจิารณาจากรอ้ยละของผูท้ีส่อบผ่านใบประกอบวชิาชพี/ใบประกอบโรคศลิปะ รอ้ยละการ 
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ส าเรจ็การศกึษาของนศ. ระดบัปรญิญาตรตีามวงรอบ การไดง้านท า/ศกึษาต่อภายใน 3 เดอืน คณะฯ มผีลการ
ด าเนินการสงูกว่าคู่เทยีบอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการวิจยั บุคลากรของคณะฯ ไดร้บัการจดัล าดบัเป็นอนัดบัที ่ 1 ในการเป็น Top leader ในการมี
ส่วนรว่มผลติผลงานวจิยัในดา้นทีเ่ป็นจดุแขง็ (Distinctive competencies; DC และ Emerging competencies; EC) 
ของมหาวทิยาลยัมหดิล ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา คณะฯ มผีลงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่
ตดิระดบั Top 5 ของโลก มจี านวนผลงานตพีมิพใ์นระดบันานาชาตต่ิอปี จ านวนครัง้ของการอา้งองิ (citation 
index) และค่า h-index อยูใ่นล าดบัที ่ 1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคณะเทคนิคการแพทย ์ มช. และ มข. (คู่เทยีบ
ระดบัประเทศ) นอกจากนี้ เพื่อใหม้ผีลการด าเนินการทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง คณะฯ ก าหนดให ้ Department of 
Laboratory Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นคู่เทยีบ
ระดบัโลก 
 ด้านการบริการวิชาการ คณะฯ มุ่งเน้นการใหก้ารบรกิารทางสุขภาพภายใต้ฐานคดิการท าให ้ “สุขภาพดี
เป็นเรือ่งทีจ่บัตอ้งไดส้ าหรบัทุกคน…..สุขภาพดสีามารถเหน็ไดต้ัง้แต่ระดบัโมเลกุลทีอ่ยูภ่ายในร่างกายของแต่ละ
บุคคล…..สุขภาพดจีะเกดิขึน้ไดต้อ้งมาจากความตระหนกัรูแ้ละความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปจัเจกบุคคล” 
โดยอาศยัการตรวจตดิตามดชันีบ่งชีท้างสุขภาพ (Biological & Health parameters) ควบคู่กบัการสรา้งความรู-้
ความเขา้ใจทีด่เีกี่ยวกบัผลการตรวจแก่ประชาชน และใหค้ าปรกึษาในการดแูลสรา้งเสรมิสุขภาพของตนเอง 
และครอบครวัใหด้ไีดอ้ยา่งต่อเนื่อง คณะฯ เป็นผูน้ าในการเป็นแม่ข่ายการประเมนิคุณภาพการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิตักิารทางเทคนิคการแพทยท์ีค่รบวงจร โดยมสีมาชกิจากทัว่ประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,500 
ราย ส่งผลใหก้ารบรกิารทางวชิาการของคณะฯ มเีอกลกัษณ์เฉพาะทีโ่ดดเด่น เมือ่เทยีบกบัสถาบนัผลติบณัฑติ
เทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคอื่นๆ จงึยากทีจ่ะน าผลการด าเนินการมาเปรยีบเทยีบกนั อย่างไรกต็าม คณะฯ 
ไดก้ าหนดผลการด าเนินการทีม่ากกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยั (Margin of safety) และการมุง่สู่มาตรฐาน
คุณภาพระดบัสากลในการใหบ้รกิารเป็นเป้าหมายส าคญัของการงานบรกิารวชิาการ 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสร้างโอกาสในการแข่งขนั 1) การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนเป็นโอกาสทีค่ณะฯ จะขยาย
บทบาทในการเป็นผูน้ าทางดา้นวชิาการและวชิาชพีในระดบัสากลได ้ เนื่องจาก กลุ่มประเทศอาเซยีนส่วนใหญ่
ผลติบุคลากรทีป่ฏบิตังิานทางเทคนิคการแพทยใ์นหลกัสตูรระดบัอนุปรญิญา ซึง่บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏบิตังิานได้
ระดบัหนึ่ง แต่ในสถานการณ์ทีเ่ทคโนโลยต่ีางๆ ก้าวหน้าอยา่งรวดเรว็ ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีจ าเป็นตอ้งมคีวามรู้
พืน้ฐานเป็นอย่างด ี สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการได ้ มคีวามคดิวเิคราะห ์ ความคดิสรา้งสรรค ์ และ
แกไ้ขปญัหาได ้ จงึมคีวามจ าเป็นทีบุ่คลากรเหล่านี้ตอ้งไดร้บัการพฒันา คณะฯ จงึเหน็โอกาสในการสรา้ง
หลกัสตูรใหมท่ีต่อบสนองต่อการพฒันาดงักล่าวใหแ้ก่บุคลากรจากประเทศต่างๆ ทัง้ในและนอกภูมภิาคอาเซยีน 
โดยจดัท าแผนการสรา้งหลกัสูตรต่อยอดระดบัปรญิญาตร ี(ก าลงัด าเนินการ) นอกจากนัน้ คณะฯ ยงัไดร้บัการรอ้ง
ขอจากสถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งทางวชิาชพีในหลายประเทศทัง้ในและนอกภมูภิาคอาเซยีนใหเ้ขา้ไปช่วยเป็นพี่
เลีย้ง และเป็นทีป่รกึษาในการพฒันาทางวชิาการและการวจิยัดา้นต่างๆ รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืในการ
พฒันาบุคลากรใหแ้ก่สถาบนัเหล่านี้โดยการใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาและการจดัฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่พนูความรูท้างวชิาการ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึโอกาสของคณะฯ ในการแขง่ขนัและมบีทบาทน าในระดบัอาเซยีน 
2) การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางรงัสกีารแพทยอ์ยา่งต่อเนื่อง สรา้งโอกาสในการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอื
ระหว่างภาควชิาฯ และหน่วยงานภายนอก 



ตารางท่ี 1ข-1 ความตอ้งการและความคาดหวงัทีส่ าคญัของผูเ้รยีน ลกูคา้กลุ่มอื่นและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  
พนัธกิจ ผูเ้รียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญั 

ด้านการศึกษา -ผูเ้รยีน(น.ศ.ปจัจุบนั) 
-ระดบัปรญิญาตร ี
-ระดบับณัฑติศกึษา 

-ผูเ้รยีนในอนาคต 
-ระดบัปรญิญาตรคีอืนร. ม.
ปลาย 

- -ระดบับณัฑติศกึษาคอืผูท้ีส่ าเรจ็
การศกึษาไมต่ ่ากว่า ป.ตร ี

 ผูป้กครองของนศ.  ไดเ้รยีนในหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  
 ส าเรจ็การศกึษาภายในเวลาทีก่ าหนด/เรว็กว่าก าหนด(โครงการ Fast track) 
 สอบขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพี/ใบประกอบโรคศลิปะได ้
 ไดง้านท า/ศกึษาต่อไดท้นัทหีลงัส าเรจ็การศกึษา 
 มทีุนการศกึษา  
 ความปลอดภยัในสถานทีเ่รยีนและสภาพแวดลอ้มทีด่ ี
 มอีาจารยใ์หค้ าปรกึษาแนะแนวส าหรบั น.ศ. ทีม่ปีญัหา มสี่วนร่วมในการดแูล น.ศ.และตดิต่ออาจารยไ์ดส้ะดวก 
 มโีอกาสไดร้บัประสบการณ์ท าวจิยั/น าเสนอผลงานในต่างประเทศ `(ส าหรบันศ.ระดบัปรญิญาเอก) 

  ผูใ้ชบ้ณัฑติ  ตอ้งการไดบ้ณัฑติทีม่คีวามรู ้ทกัษะทางวชิาชพี ทางการวจิยั และเจตคตทิีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเอง
และสงัคม มคีวามคดิสรา้งสรรค ์พฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง สามารถปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 

  แหล่งฝึกปฏบิตังิานของ น.ศ.  ตอ้งการโอกาสในการเรยีนรู ้การพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน  
 ท าวจิยัร่วมกบัองคก์ร 

  สภาวชิาชพี  ไดบ้ณัฑติทีม่คีุณภาพตามขอ้ก าหนดของสภาวชิาชพี 

ด้านการวิจยั 
 

ผูใ้ช/้ผูอ่้านผลงานวจิยั  ผูส้นบัสนุน/ผูใ้หทุ้นท าการวจิยั 
 สถาบนัทีม่คีวามร่วมมอื 

 ไดผ้ลงานวจิยัตามเวลาทีก่ าหนด  
 ผลงานไดม้าตรฐานสากล และสามารถ ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัสากลได้ 
 ไดผ้ลงานวจิยัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการน าไปต่อยอดและสรา้งผลกระทบเชงินโยบาย 
 ไดผ้ลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารปลอดภยั เช่น การวเิคราะหก์ารปนเป้ือนสารตกคา้งและยาฆา่แมลงใน
อาหารและผลติภณัฑต่์างๆ 

ด้านการบริการวิชาการ 
-งานบริการด้านเทคนิค
การแพทยแ์ละการสร้างเสริม
สขุภาพ 

 ผูป้ว่ย ชุมชน  
องคก์รภาครฐัและเอกชน 
 

 ญาตผิูป้ว่ย แพทย ์พยาบาล 
 ผูน้ าชุมชน ผูบ้รหิารองคก์รภาครฐัและ
เอกชน 

 ผลการวเิคราะหถ์ูกตอ้ง และทนัเวลา 
 ค่าบรกิารเหมาะสม บรกิารทีถู่กใจ  
 ค าแนะน าทีถู่กตอ้ง สามารถน าไปปฏบิตัเิพือ่การดแูลและสรา้งเสรมิสุขภาพได ้

- โครงการประเมินคณุภาพ
การตรวจวิเคราะหท์าง
ห้องปฏิบติัการเทคนิค
การแพทย ์(EQAS) 

 หอ้งปฏบิตักิารทางเทคนิค
การแพทย ์ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน 

 ผูใ้ชบ้รกิารการทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร 
 ผูบ้รหิารองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 สามารถน าผลการประเมนิคุณภาพมาปรบัปรุงพฒันางาน 
 ผูร้บับรกิารไดร้บัผลการทดสอบทีถู่กตอ้งตามมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 1ข-2 คู่ความรว่มมอื/ผูส้่งมอบและบทบาทต่อองคก์ร 
พนัธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผูส่้งมอบ บทบาทและความส าคญัต่อองคก์ร ข้อก าหนดท่ีส าคญั 

ด้าน
การศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี 
 

คู่ความร่วมมอืทีเ่ป็นทางการ(partners) 
- หน่วยงานต่างๆ ใน ม.มหดิล ทีร่บัผดิชอบหมวด 
วชิาศกึษาทัว่ไป และการศกึษาพืน้ฐาน 

- เป็นผูจ้ดัการศกึษาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และการศกึษาพืน้ฐาน - นศ.ชัน้ปีที ่1 และปีที ่2 ไดร้บัการสอนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปและวชิา
พืน้ฐานตรงตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรและเป็นไปตามมาตรฐาน TQF 

คู่ความร่วมมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ (collaborators) 
- ชุมชนหลกั 
- แหล่งฝึกปฏบิตังิานของ นศ. 
- ศษิยเ์ก่า 
- สถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ 

 

- เป็นแหล่งเรยีนรู/้ร่วมจดัการเรยีนการสอน 
- เป็นผูส้อนและควบคุมดแูลการฝึกงานเพือ่ให ้น.ศ. ไดร้บัประสบการณ์
ตรงจากการท างานในสถานการณ์จรงิ 

- เป็น Role Models ทีป่ระสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน และการ
สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการศกึษาและกจิกรรมของคณะฯ 

- แหล่งแลกเปลีย่น น.ศ.ทางดา้นวชิาการและดา้นศลิปวฒันธรรม 

- นศ. ไดฝึ้กการเรยีนรูส้รา้งศกัยภาพรอบดา้นจากประสบการณ์จรงิใน
ชุมชน 

- นศ.ไดร้บัความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ ตรงจากการท างานใน
สถานการณ์จรงิ  

- นศ.ไดร้บัความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ จากสถาบนัการศกึษาใน
ต่างประเทศ 

- แหล่งฝึกงานตอ้งมคีุณภาพตามมาตรฐานทีอ่งคก์รวชิาชพีก าหนด 
ระดบั
บณัฑิตศึกษา 

 

คู่ความร่วมมอืทีเ่ป็นทางการ 

- บณัฑติวทิยาลยั 

- วทิยาลยัการจดัการ 

- เป็นผูป้ระสานงานในการรบั น.ศ.และ ก ากบัดแูลการจดัการศกึษาให้

เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ 

- เป็นผูร้บัผดิชอบในการคดัเลอืก นศ.เขา้โครงการและรบัผดิชอบ

หลกัสตูร MM 

- การด าเนินการดา้นการรบันศ.ใหม ่กจิการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งและสนบัสนุน

การจดัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

- นศ.ส าเรจ็การศกึษาทัง้หลกัสตูร ป.ตร ีMTและ ป.โท MM 

 

คู่ความร่วมมอืทีเ่ป็นและไมเ่ป็นทางการ 
- สถาบนัทีม่คีวามร่วมมอืในการจดัการเรยีน
การสอน และวจิยั ทัง้ในและต่างประเทศ 

- แหล่งทุนแหล่งท าวจิยั แหล่งศกึษาดงูาน อาจารยพ์เิศษอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วมอาจารยส์อบป้องกนัวทิยานิพนธ ์

- แหล่งแลกเปลีย่น น.ศ. และคณาจารย ์
- ร่วมผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 

- การสนบัสนุนใหเ้กดิผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
- คณาจารย ์บุคลากรและนศ. ไดร้บัความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์กบั
ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ 

- ร่วมผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 
ด้านการวิจยั - สถาบนัทีม่MีOUและไมม่MีOU - ท าวจิยัร่วม/สนบัสนุนทุนวจิยั - ร่วมผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ 

- การสนบัสนุนใหเ้กดิผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
ด้านการบริการ
วิชาการ 

คู่ความร่วมมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ 
- หอ้งปฏบิตักิารทีใ่หบ้รกิารรายการทดสอบที่
นอกเหนือจากทีค่ณะฯเปิดใหบ้รกิาร 

 
- เป็นผูด้ าเนินการการทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทีน่อกเหนือจากทีท่าง
คณะฯเปิดใหบ้รกิารอยู่ 

 
- การใชว้ธิกีารทดสอบทีเ่หมาะสม ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 

15189 
 ผูส้่งมอบ 

- บรษิทัจ าหน่ายอุปกรณ์/น ้ายาทีใ่ชใ้นงาน
บรกิาร 

 
- จดัส่งอุปกรณ์และน ้ายาทีม่คีุณภาพตรงตามคุณลกัษณะทีก่ าหนด 

 
- จดัส่งอุปกรณ์และน ้ายาทีม่คีุณภาพตรงตามคุณลกัษณะทีก่ าหนดและตรง
เวลา และรบัผดิชอบต่อบรกิารหลงัการขาย 
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โอกาสในการสร้างนวตักรรมขององคก์ร 
 การประยกุตใ์ชข้อ้มลูทางสุขภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยอาศยักระบวนการวเิคราะหท์างคอมพวิเตอรแ์ละ

สารสนเทศ เพื่อการสะทอ้นขอ้มลูเชงิระดบัปจัเจก (Individual health) และระดบักลุ่มประชากร 
(Population health) และการสะทอ้นเชงินโยบายสุขภาพ และยงัสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการยกระดบั
การบรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 การจดัตัง้คลนิิกเทคนิคการแพทย ์ 4 มมุเมอืงและรถปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเทคนิคการแพทยเ์คลื่อนที่
และรถใหค้ าปรกึษาแนะน าการสรา้งเสรมิสุขภาพ เพื่อขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางสุขภาพทีม่ ี
คุณภาพใหแ้ก่ประชาชน 

 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีัน้สงูในการตรวจวเิคราะหส์ารตกคา้งและสารปนเป้ือนในผลติภณัฑอ์าหารและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งความปลอดภยัทางสุขภาพแก่ประชาชน 

 การใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีวและการสรา้งจติส านึกการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามยัง่ยนื 
 

คณะฯ มแีหล่งขอ้มลูส าคญัทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบในการประเมนิตนเอง ดงัแสดงในตารางที ่2ก 
ตารางท่ี 2ก แหล่งขอ้มลูส าคญั 

แหล่งท่ีมาส าคญัของข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ ตวัช้ีวดัท่ีใช้ค่าเปรียบเทียบเหล่าน้ี ข้อจ ากดัในการหาข้อมลูเปรียบเทียบ 
- สกอ. 
- ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
- ฐานขอ้มลูวจิยัต่างๆเช่นScopus/ISI/SciVal 
- สถาบนัผูผ้ลติบณัฑติเทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค 
- สภาวชิาชพีเทคนิคการแพทย ์
- สมาคมรงัสเีทคนิคแห่งประเทศไทย 

- ส่วนแบ่งการตลาดของบณัฑติ/บรกิารต่างๆ  
- ขอ้มลูผูส้อบผ่านใบประกอบวชิาชพี/ใบ
ประกอบโรคศลิปะ 

- ผลงานวจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพcitation 
index / h-index 

- ผลการจดัอนัดบัของสถาบนัต่างๆ 

- ตวัชีว้ดัทีม่กีารวเิคราะหจ์ากฐานทีต่่างกนั 
- พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร 
- ลกัษณะการด าเนินการทีต่่างกนั หรอืมี
ลกัษณะเฉพาะตวั 

 

2ข. บริบทเชิงกลยทุธ ์
ตารางท่ี 2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญั 

ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

- การเตรยีมบุคลากรเพือ่รองรบัการด าเนินงานเชงิกลยุทธ์
ใหส้อดคลอ้งและทนักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 

- กระบวนการบรหิารจดัการดา้นการจดัการศกึษาเพือ่การเขา้สู่
การเป็นประชาคมอาเซยีนและ 21st Century 

- สมัฤทธผิลทีผ่่านมาของคณะฯ และคู่เทยีบ 
 

- คณะฯ มคีวามสามารถดา้นการวจิยัในระดบัสากลตามนโยบายของม.มหดิลทีมุ่ง่สูก่ารเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น าระดบัโลก 

- คณะฯ มคีณาจารย ์ทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์และมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้มผีูท้ ี่
มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกในสดัส่วนทีส่งู และมบีุคลากรสายวชิาชพี ทีม่คีวามช านาญ มี
ประสบการณ์สงู 

- คณะฯ มชีุมชนทีเ่ป็นแหล่งร่วมเรยีนรูส้ าหรบัคณาจารย ์บุคลากร และนศ. เพือ่สรา้งนวตักรรม
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

- คณะฯ มงีานบรกิารวชิาการทีเ่ป็นแหล่งรายไดห้ลกั 
- คณะฯ มปีจัจยัเกือ้หนุนทางดา้นครุภณัฑ ์และสถานที ่ทีพ่รอ้มส าหรบัพนัธกจิในทุกดา้น 

 

2ค. ระบบปรบัปรงุผลการด าเนินการ  
 คณะฯ ไดร้บัการตรวจประเมนิผลการด าเนินการในทุกพนัธกจิจากมหาวทิยาลยัตามเกณฑ ์EdPEx ตัง้แต่ปี
พ.ศ.2555 และจากหน่วยงานภายนอกตามวงรอบไดแ้ก่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของ สกอ. สมศ. มาตรฐาน
ของสภาเทคนิคการแพทย/์คณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค ใชร้ะบบ ISO 15189, ISO15190 และ Six 
Sigma ในการประเมนิและควบคุมคุณภาพการใหบ้รกิารทางเทคนิคการแพทยส์่วนระดบัภาควชิา/หน่วยงานที่
เทยีบเท่าภาควชิา มกีารใช ้PDSA เพื่อการพฒันาและปรบัปรงุผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกกจิกรรม 
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