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อภิ ธานศัพท์
กส.
คณะฯ
4+1

คณะกรรมการประจาส่วนงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ
การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
งานยุทธศาสตร์ฯ
งานยุทธศาสตร์และการบริหารพัฒนาทรัพยากร
ปร.ด.
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มช.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองคณบดีฝา่ ยบริหารฯ รองคณบดีฝา่ ยบริหารและพัฒนาบุคลากร
รองคณบดีฝา่ ยคลังฯ รองคณบดีฝา่ ยคลังและสินทรัพย์
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.ม.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศูนย์วจิ ยั ฯ
ศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ MTRT นานาชาติ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
สกว.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สกอ.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมศ.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วย IT
หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยพัฒนาบุคลากรฯ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่
ACMS-LIS
ระบบสารสนเทศโครงการตรวจสุขภาพชุมชน
CMTE
การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์
DC
Distinctive Competency
EC
Emerging Competency
EQAS
โครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หางห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิค
การแพทย์
F Club
Facilitating club
Fast track
โครงการพิสฐิ วิธาน
HRD
Human resources development
HRM
Human resources management
LIS
Laboratory information system
MM
Master of Management
MT
เทคนิคการแพทย์
MUMT
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
PA
Performance agreement
RT
รังสีเทคนิค
SO
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives)
ฉ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
1.1-1
2.1-1
2.1-2
2.1-3
2.1-4
2.1-5
2.1-6
2.2.1
3.1-1
5.1-1
6.1
6.1.1-1
6.1.1-2
6.1.1-3
6.1.2
6.1.3
7.1.1-1

7.1.1-2
7.1.1-3
7.1.1-4
7.1.1-5
7.1.1-6

7.1.1-7
7.1.1-8
7.1.1-9

หน้ า
โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนภูมโิ ครงสร้าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงสร้างใหม่ ณ.วันที่ 1 กพ. 2558)
แผนภูมกิ ารบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามโครงสร้างใหม่ ณ.วันที่ 1 กพ 2558)
การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์สกู่ ารปฏิบตั แิ ละการสร้างเสริมให้มผี ลการดาเนินการทีด่ ี
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
นวัตกรรมการจัดกระบวนการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับการผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบด้าน
นวัตกรรมการสร้างความเป็ นเลิศทางการวิจยั
นวัตกรรมการบูรณาการความแข็งแกร่งของการบริการทางวิชาชีพสูบ่ ริบทการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างรองรับการพัฒนานวัตกรรม
ระบบงานและกระบวนการทางานทีส่ าคัญ
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีและการติดตามประเมินผล
กระบวนการตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า (VOC) และข้อร้องเรียน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ก) กระบวนการทางานหลัก และความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการ (ข) แนวคิดการออกแบบ และการขับเคลื่อนกระบวนการ
กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน (WRS = Well-rounded scholar)
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นโมดูลเทคนิคการแพทย์ชุมชน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและดูแลนักศึกษา
กระบวนการหลักในระบบงานวิจยั
กระบวนการหลักในระบบงานบริการวิชาการ
ผลการสาเร็จการศึกษาและการได้งานทา/ศึกษาต่อของบัณฑิต (ก) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. MT และ
RT ปีการศึกษา 2552-2556 (ข) ร้อยละของบัณฑิต MT และRT ทีไ่ ด้งานทา/ศึกษาต่อภายใน 3 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา 2552-2556)
ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ (ก) ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต MT (พ.ศ. 2554-2558)
และ (ข) ผลการสอบใบประกอบโรคศิลปะของบัณฑิต RT (พ.ศ.2553-2557)
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการศึกษา (ปี) ระดับบัณฑิตศึกษา (ก) ป.โท และ ป.เอก สาขา MT เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ข) ป.โท สาขา
RT (ค) ร้อยละการสาเร็จการศึกษาของนศ.ระดับ ป.โท เทียบกับคูเ่ ทียบ
อัตราส่วนผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อผูส้ าเร็จการศึกษา (ก) ระดับ ป.เอก และ (ข) ป.โท โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมายของคณะฯ และคูเ่ ทียบ
ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2552-2556 โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผลลัพธ์การประชาสัมพันธ์ต่อการรับรูข้ องผูป้ กครอง และอัตราส่วนผูส้ มัครต่อจานวนนักศึกษารับเข้า (ก) ร้อยละของผูป้ กครองที่
รูจ้ กั และรับรู้ บทบาทของคณะเทคนิคการแพทย์ในพันธกิจต่างๆ (ปีการศึกษา 2554-2557) (ข) อัตราส่วนผูส้ มัครต่อจานวน
นักศึกษาทีค่ ณะฯ รับในปีการศึกษา 2554-2558
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หน้ า
ผลการประเมินผูเ้ รียนโดยชุมชน ปีการศึกษา 2556-2557
ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการนาไปใช้ประโยชน์ (ก) ผลการติดตามคุณลักษณะบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพ
รอบด้าน (well-rounded scholar) ของ นศ. (ปีการศึกษา 2555-2557) (ข) ผลการติดตามคุณลักษณะบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบ
ด้านของ นศ. ปีการศึกษา 2555 ตัง้ แต่เมือ่ เริม่ เข้ามาศึกษาในคณะฯ ช่วงชัน้ ปีท่ี 2 จนถึงก่อนจบการศึกษา
จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งต่างๆเปรียบเทียบกับภาพรวมการได้รบั ทุนระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ
จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ, จานวนการอ้างอิงทางวิชาการ (Citation) สะสมต่อจานวนผลงานวิจยั
และค่า h-index สาหรับผลรวมของงานวิจยั ของคณะฯ ทัง้ หมด จาแนกตามปีคริสตศักราช
จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสะสมทีอ่ ยูบ่ นฐาน Scopus ระหว่างคณะฯ กับคูเ่ ทียบระดับประเทศและ
ระดับโลก จาแนกตามปีคริสตศักราช
การพัฒนานวัตกรรมทางการวิจยั ผ่านการบูรณาการข้ามศาสตร์และการขยายศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพึง่ พา
ตนเองระหว่างคณะฯ กับคูเ่ ทียบระดับประเทศ (จาแนกตามปีคริสตศักราช)
จานวนผลงานวิจยั สะสมทางด้าน Data mining & Health informatics ของคณะฯ
ค่าเฉลีย่ ดัชนีบ่งชีส้ ถานะสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพจากคณะฯ ย้อนหลัง 5 ปี
สถานะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยทีร่ บั บริการดูแล-สร้างเสริมสุขภาพจากคณะฯ
(ปี 2551-2557)
ผลการดาเนินการประเมินผูข้ าย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนศ.และร้อยละของบัณฑิตทีน่ าความรู/้ กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ก) ความพึงพอใจของนักศึกษา ปี 4 ประเมินจาก exit interview ต่อการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ข) ร้อยละของบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคทีส่ ามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน/ศึกษาต่อในระดับมาก-มากทีส่ ุด
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและปจั จัยเกือ้ หนุ นอื่นๆ ปี การศึกษา
2555-2557
จานวนทุนการศึกษาและทุนส่งเสริมศักยภาพ (ก) ระดับปริญญาตรี (ข) ระดับบัณฑิตศึกษา และ (ค) จานวน นศ.ระดับ ป.ตรี
และบัณฑิตศึกษาทีไ่ ปศึกษา/แลกเปลีย่ นวิชาการในต่างประเทศ
ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาทีเ่ กิดความภาคภูมใิ จต่อการเป็ นนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (คิดจากค่า Net
promoter score: NPS)
เป้าหมายและจานวนลูกค้า (ราย) ปี งบประมาณ 2553-2557
ร้อยละของหน่วยงานทีม่ กี ารใช้บริการสุขภาพตัง้ แต่ 3 ครัง้ ขึน้ ไป ปี 2553-2557
จานวนสมาชิกในโครงการการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หางห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์ (EQAs) (ราย)
ปี 2553-2557
คะแนนคุณค่าของผลิตภัณฑ์/การบริการทีค่ ณะฯ ส่งมอบให้กบั ลูกค้าเพือ่ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
ประเภท และจานวนสือ่ สิง่ พิมพ์ความรูท้ างสุขภาพสะสมทีส่ ง่ ต่อสูส่ งั คม
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก ปีงบประมาณ 2553-2557
ผลการสารวจความสุขด้วยตนเอง: HAPPINOMETER จาแนกตามรายมิติ
อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรปีงบประมาณ 2553-2557
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2553-2557
งบประมาณทีใ่ ช้ในการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2553-2557
ปฏิญญามหิดล "Mahidol Declaration 2013 on ASEAN Medical Technology Education" ซึง่ กาหนดสมรรถนะหลักของ
เทคนิคการแพทย์ระดับอาเซียน
จานวนครัง้ ของบุคลากรด้านการคลังและพัสดุทไ่ี ด้รบั การอบรมทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโซล่าร์เซลล์เทียบเป็ นปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน

ซ

64
65

66
66
67
68
69
76
76
76
77

77
78
79
79
79
80
80
81
82
83
84
84
84
87
90
91

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
7.4-4
7.4-5
7.5-1
7.5-2
7.5-3
7.5-4
7.5-5
7.5-6
7.5-7

หน้ า
ร้อยละของจานวนรายวิชาในหลักสูตรป.ตรี ของคณะเทคนิคการแพทย์ ทีม่ กี ารสอดแทรกเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ปีการศึกษา
2554-2557
การกระจายตัวและจานวนครัง้ ของการรับบริการทางสุขภาพขององค์กรและกลุ่มประชากร ทีค่ ณะฯ ให้ความดูแลรับผิดชอบด้าน
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รายได้จาแนกตามพันธกิจ
รายได้จากพันธกิจบริการวิชาการจาแนกตามลักษณะการให้บริการ
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
งบลงทุนจาแนกตามแหล่งเงิน ปี 2553-2557
รายได้สะสม
ร้อยละนร.ทีส่ มัครตามระบบแอดมิชชัน เพือ่ เข้าศึกษาในระดับ ป. ตรี (ก) สาขา MT และ (ข) สาขา RT ช่วงปีการศึกษา 25532557 เปรียบเทียบกับคูเ่ ทียบ
ผลการสารวจสัดส่วนการรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากคณะฯ เพือ่ เข้าทางานในหน่วยงานต่างๆ (ก) สาขาเทคนิคการแพทย์ (ข)
สาขารังสีเทคนิคเข้าปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลต่างๆ เปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (ข้อมูลจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์ และหน่วยงานทางรังสีเทคนิค จานวน 20 และ 28 แห่ง ตามลาดับ)

ฌ

92
92
94
94
94
95
95
96
96

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

1ก-1 วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัฒนธรรมองค์กร(Organization Culture) และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

2/OP

1ก-2 หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักตามพันธกิจหลักของคณะฯความสาคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสาเร็จของคณะฯ และวิธกี าร
จัดหลักสูตรและบริการ

2/OP

1ก-3 ความเกีย่ วข้องของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กับพันธกิจหลัก

3/OP

1ก-4 จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒกิ ารศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2558)

3/OP

1ก-5 ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร

3/OP

1ก-6 สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

3/OP

1ข-1 ความต้องการและความคาดหวังทีส่ าคัญของผูเ้ รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

6/OP

1ข-2 คูค่ วามร่วมมือ/ผูส้ ง่ มอบและบทบาทต่อองค์กร

7/OP

2ก แหล่งข้อมูลสาคัญ

8/OP

2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญ

8/OP

2.1-1 การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

9

2.1-2 ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กร

11

2.2-1 แผนปฏิบตั กิ ารทีส่ าคัญทีส่ มั พันธ์กบั เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

17

2.2-2 ตัวชีว้ ดั หลักและเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

18

3.1-1 ผูร้ บั ผิดชอบหลักและผูก้ ากับดูแลการรับฟงั เสียงของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามพันธกิจต่างๆ

19

3.1-2 วิธกี ารรับฟงั เสียง/การประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พงึ พอใจ/ความผูกพัน/ความต้องการ/ความคาดหวัง และการนาข้อมูลไปใช้

20

3.2-1 วิธกี ารและรูปแบบกลไกการสือ่ สารของสารสนเทศทีใ่ ห้การสนับสนุ นลูกค้า/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และช่องทางการป้อนข้อมูลกลับ

24

3.2-2 การสนับสนุนผูเ้ รียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดา้ นหลักสูตร)

25

3.2-3 ผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

25

3.2-4 ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวิจยั เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

26

4.1-1 ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินการขององค์กรทีส่ าคัญ

29

4.1-2 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล

31

4.1-3 ระบบสารสนเทศซึง่ พัฒนาภายในคณะฯ

31

4.2-1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มคี ุณภาพและพร้อมใช้งาน

34

4.2-2 ตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

35

5.1-1 การจัดสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร

41

6.1 กระบวนการหลัก

43

7.1.1-1 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2552-2556 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (3.5 จากคะแนนเต็ม 5)

60

7.1.1-2 ผลลัพธ์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553-2557

62

7.1.1-3 ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าใจบทบาทวิชาชีพผ่านการประชาสัมพันธ์โดยวิธกี ารต่างๆ

62

7.1.1-4 ผลของกระบวนการดูแล นศ. ทีพ่ บปญั หาการเรียนแล้วเข้าสู่ Facilitating-club (F-club)

65

ญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้ า

7.1.2-1 ข้อมูลการจัดอันดับโลกด้านความเป็นเลิศทางการวิจยั (ปีค.ศ 2013 จากฐานข้อมูล SciVal)

69

7.1.2-2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการวิจยั ของคณะฯ ทีส่ ะท้อนถึงวิสยั ทัศน์การเป็ นอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีพทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นในระดับสากล
(จากฐานข้อมูล SciVal)

71

7.1.2-3 ผลลัพธ์การนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในมิตติ ่างๆ โดยหน่วยงานภายนอก

72

7.1.2-4 ผลลัพธ์การนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในมิตติ ่างๆ เพือ่ การพัฒนาความเป็ นเลิศขององค์กร

74

7.1.3-1 ผลการได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบตั กิ าร

75

7.1.3-2 ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของบริการทีใ่ ห้ต่อลูกค้า

75

7.1.3-3 จานวนผูเ้ ข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ

75

7.2.1-1 ร้อยละนักศึกษาต่างชาติเทียบกับจานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทัง้ หมดในแต่ละปีการศึกษา ทีเ่ ข้าศึกษาในปีการศึกษา
2554-2557

78

7.2.3-1 ร้อยละหน่วยงานทีย่ งั คงใช้ผลิตภัณฑ์/การบริการ และหน่วยงานใหม่ ปี 2553-2557

80

7.2.3-2 ผลประเมินความคิดเห็น และการรับรูข้ องชุมชนคลองใหม่ต่อการเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพเชิงพืน้ ที่ (ปี 2558)

81

7.2.3-3 การสร้างความผูกพันกับลูกค้าโดยให้บริการเสริมในการตรวจวิเคราะห์ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย

81

7.2.3-4 ผลประเมินความคิดเห็นด้านความผูกพันระหว่างชุมชนคลองใหม่และคณะฯ ต่อการพัฒนาเชิงพืน้ ทีร่ ะยะยาว

82

7.3-1 ผลการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร จาแนกตามรายการตรวจ

83

7.3-2 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร

83

7.3-3 การได้รบั รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ ของบุคลากรปีงบประมาณ 2553-2557

84

7.4-1 ผลการดาเนินการเทียบกับสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์หลักจากประเทศในทวีป/ภูมภิ าคต่างๆ

86

7.4-2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพองค์กรการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.

88

7.4-3 ผลการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรต่อ VMV และแผนกลยุทธ์

88

7.4-4 ผลการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูป้ กครองต่อ VMV และแผนกลยุทธ์ ก่อน และหลังจัดกิจกรรม

88

7.4-5 ผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ปี 2557

88

7.4-6 ผลการบรรลุขอ้ ตกลงการปฏิบตั งิ านของส่วนงานปี 2555–2557

89

7.4-7 จานวนครัง้ ทีม่ กี ารตรวจสอบด้านธรรมาภิบาลและผลการตรวจสอบ

90

7.4-8 ผลลัพธ์การประหยัดพลังงานและทรัพยากร ปี 2555-2557 (เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ของปีก่อนหน้า)

91
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โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
หลักสูตรและบริ การ คณะฯ เป็น 1 ใน 14 สถาบันทีผ่ ลิตนักเทคนิคการแพทย์ 1 ใน 3 สถาบันทีผ่ ลิต
นักรังสีเทคนิค โดยมีการจัดการศึกษาระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 5 หลักสูตร (ตารางที่ 1ก-2)
โดยในหลักสูตรป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (MT) มีโครงการพิเศษ 2 โครงการ คือ โครงการพิสฐิ วิธาน (Fasttrack program) สาหรับผูม้ ศี กั ยภาพทางวิชาการสูงและสนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และ โครงการ
ปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (MT) และการจัดการมหาบัณฑิต (MM) (โครงการ 4+1) สาหรับผูท้ ่ี
ต้องการขยายศักยภาพการเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับ ความต้องการของสังคม ทัง้ นี้หลักสูตร
ป.เอก สาขา MT ของคณะฯ นับเป็นหลักสูตรแรกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก และเป็ นหลักสูตรต้นแบบการเรียน
การสอนในลักษณะร่วมผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คณะฯผลิตผลงานวิจยั ทีม่ งุ่ สู่ความเป็ น
เลิศในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการต่อยอดนวัตกรรมทางวิชาชีพ เช่น Data mining & Health
informatics คณะฯ ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคทีม่ ุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และ
การพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพ ทัง้ นี้ คณะฯ ให้ความสาคัญกับการยกระดับความเป็ นเลิศพันธกิจด้านต่างๆ
ควบคู่ไปกับการปรับบริบทขององค์กรเพื่อมุง่ สู่การเป็น Green & Healthy organization (community)
วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ คณะฯ ตัง้ ปณิ ธานในการเป็ น “สถาบันชัน้ นามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The
leading institute developing for the betterment of society)” และมีวฒ
ั นธรรมองค์กร คือ “การมุ่งสู่
ความสาเร็จขององค์กรด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว ” โดยมีการส่งต่อองค์ความรู้
ทักษะ และประสบการณ์จากรุน่ สู่รุ่น ผูบ้ ริหารสูงสุดมีวสิ ยั ทัศน์ในการนาองค์กรมุง่ สู่ความเป็นเลิศ และบุคลากรมี
ศักยภาพด้านการวิจยั การจัดการศึกษา และการบริการด้านวิชาชีพอยูใ่ นระดับสูง ดังนัน้ ตามแผนกลยุทธ์
คณะฯ พ.ศ. 2556-2560 จึงกาหนดวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 1ก-1 โดย
มีความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบของหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักตามพันธกิจหลักต่อความสาเร็จของ
คณะฯ และวิธกี ารจัดหลักสูตรและบริการดังตารางที่ 1ก-2
สมรรถนะหลัก คณะฯ มีสมรรถนะหลักทีส่ ามารถผลักดันงานต่างๆ ให้บรรลุผลตามพันธกิจหลัก ดัง
แสดงในตารางที่ 1ก-3
บุคลากร ปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรทัง้ สิน้ 230 คน จาแนกเป็ นสายวิชาการ 82 คน สายสนับสนุ น
148 คน โดยสายวิชาการมีคุณวุฒปิ .เอก ร้อยละ 82.92 และสายสนับสนุ นส่วนใหญ่มคี ุณวุฒปิ .ตรี ร้อยละ 54.73
ดังแสดงในตารางที่ 1ก-4 ซึง่ บุคลากรทัง้ สองกลุ่มมีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน (Performance agreement;
PA) กับผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน การพัฒนา และการประเมิน ทัง้ นี้ คณะฯ ได้มกี าร
สารวจปจั จัยความผูกพันความต้องการและความคาดหวังดังตารางที่ 1ก-5
สิ นทรัพย์ คณะฯ มีสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน (ตารางที่
1 ก-6)
ข้อกาหนดพิ เศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ
คณะฯ ใช้ข้อ ก าหนดด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO
15190 สาหรับผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านด้านบริการทางเทคนิคการแพทย์และการใช้อุปกรณ์วดั รังสีประจาบุคคลสาหรับผูท้ ่ี
ปฏิบตั งิ านด้านบริการทางรังสีเทคนิค
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ตารางที่ 1ก-1 วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุง่ สู่การเป็นอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีพทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นในระดับสากล
และยกระดับการดูแลสุขภาพทีจ่ บั ต้องได้แก่สงั คม (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)
ผลิตบัณฑิต สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจยั บริการวิชาการ เป็นผูน้ าทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
เพือ่ การพัฒนา และการสร้างเสริมสุขภาพแก่สงั คม

วิ สยั ทัศน์ (Vision)

พันธกิ จ (Mission)
วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

การมุง่ สู่ความสาเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว

เป้ าประสงค์เชิ ง
ยุทธศาสตร์
(Strategic objectives)

SO1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบด้าน(Generating well-rounded scholar)
SO2. สร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ การประยุกต์ใช้ส่สู งั คมและการ
พึง่ พาตนเอง (Excellence in science and medical technology for the betterment and self-sufficiency of the
society)
SO3. ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผูน้ าการสร้างเสริมสุขภาพ (Driving the profession towards becoming leaders in
health promotion)
SO4. พัฒนาศักยภาพและจัดการความรูเ้ พือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Capacity building and knowledge management
forsustainable development)
SO5. มุง่ สู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรูท้ ม่ี ชี วี ติ ชีวา (Geared to become an institute for learning with vibrant
liveliness)

ตารางที่ 1ก-2

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักตามพันธกิจหลักของคณะฯ ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสาเร็จของคณะฯ
และวิธกี ารจัดหลักสูตรและบริการ

หลักสูตร/ผลิ ตภัณฑ์/บริ การหลัก
ตามพันธกิ จหลักของคณะฯ
ด้านการศึกษา
-หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
 วท.บ. (เทคนิ คการแพทย์)
(รวม Fast-track & 4+1)
 วท.บ. (รังสีเทคนิ ค)

-หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
 วท.ม. (เทคนิ คการแพทย์
นานาชาติ )
 วท.ม. (รังสีเทคนิ ค นานาชาติ )
 ปร.ด. (เทคนิ คการแพทย์
นานาชาติ )
ด้านการวิ จยั
ผลงานวิ จยั ทางวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์

ด้านการบริ การวิ ชาการ
 การจัดบริ การทางเทคนิ คการแพทย์
และการสร้างเสริ มสุขภาพ
 โครงการการประเมิ นคุณภาพ
การตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิ บตั ิ การเทคนิ ค
การแพทย์

ความสาคัญเชิ งเปรียบเที ยบของหลักสูตร/
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การหลักต่อความสาเร็จของคณะฯ
 เป็ นหลักสูตรทีม
่ งุ่ เน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพ
รอบด้าน (มีความรูท้ างวิชาชีพ มีทกั ษะทางวิชาชีพ
สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
เป็นผูน้ าและทางานเป็นทีมได้ และมุง่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื
และรับผิดชอบต่อสังคม) โดยมีคุณลักษณะ "Smart
in Lab, Strong in Community" เป็นทีย่ อมรับและ
ต้องการของตลาดแรงงานและตลาดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตทีส่ ร้างความเป็นเลิศทางเทคนิคการแพทย์/
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
มีความร่วมมือกับสถาบันและผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบัน
ชัน้ นาทัง้ ในและต่างประเทศ
 ผลงานวิจย
ั ทีต่ พี มิ พ์ ได้รบั การอ้างอิงสูง และเป็น
ผูน้ าทีม่ คี วามโดดเด่น (emerging competency และ
distinctive competency) หลายสาขาโดยเฉพาะด้าน
Data mining & Health informatics ในระดับสากล
 ผลงานวิจย
ั สามารถนามาประยุกต์ใช้เพือ่ การพัฒนา
สังคม และการพึง่ พาตนเอง






งานบริการวิชาการมีคุณภาพระดับสากล เป็นที่
ยอมรับ สร้างผลกระทบเชิงบวกด้านการสร้างเสริม
สุขภาพให้กบั ชุมชน สังคม
เป็นผูน้ าในการยกระดับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
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วิ ธีการจัดหลักสูตรและบริ การ
 จัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยคณะฯและคู่ความ

ร่วมมือ โดยใช้ transformative education, competencybased modularization, community-based learning,
research-based learning และการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
 การพัฒนานักศึกษา (นศ.) ทัง้ ในและนอกหลักสูตร

 จัดกระบวนการเรียนรูท
้ ห่ี ลากหลาย

เน้นการเรียนรูจ้ าก
การวิเคราะห์ และสร้างประสบการณ์การสังเคราะห์
ความคิดเพือ่ แก้ปญั หา การทาวิจยั และการสร้าง
นวัตกรรมและสร้างประสบการณ์เรียนรูร้ ว่ มกับ
นักวิชาการในระดับสากล
 นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจย
ั /นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
ในวารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล
 ส่งมอบผลงานวิจย
ั เพือ่ นาไปใช้ในการขยายผลสู่การพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษา การวิจยั ต่อยอด รวมทัง้ การ
พัฒนาการบริการทางวิชาการ และบริการทางสุขภาพ
 เผยแพร่องค์ความรูแ
้ ละทรัพย์สนิ ทางปญั ญาสู่
สาธารณะเพือ่ การพัฒนาสังคมและการพึง่ พาตนเอง
 การให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบต
ั กิ ารเทคนิค
การแพทย์ เพือ่ การวินิจฉัย ติดตามการรักษาและประเมิน
ภาวะสุขภาพ พร้อมกับการสือ่ สารถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ ให้
ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวให้ดไี ด้อย่างต่อเนื่อง
 การให้บริการโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบต
ั กิ าร
โดยองค์กรภายนอกอย่างครบวงจร

ตารางที่ 1ก-3

ความเกีย่ วข้องของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กับพันธกิจหลัก
สมรรถนะหลัก

1.
2.
3.
4.

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จหลัก
การศึกษา การวิ จยั
บริ การ
วิ ชาการ
ศักยภาพในการผลิตงานวิจยั ทีโ่ ดดเด่นระดับสากลทางด้านคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์และสารสนเทศทางสุขภาพ



การเป็นผูน้ าในการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค


การเป็นแม่ขา่ ยการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ



ศักยภาพการให้บริการทางวิชาชีพเชิงรุกเพือ่ บูรณาการภาพรวมการมีสุขภาพดีแก่ประชาชนกลุ่ม



ประชากรองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ตารางที่ 1ก-4 จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒกิ ารศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2558)
Academic

Degree
Doctor

Professor

3

Associate Professor

8

Assistant Professor

23

Master

Supporting Group

Total
3

Professional Support

6

14

4

27

General administrator
officer

Lecturer

34

4

38

Total

68

14

82

82.92

17.08

100

%

Total
%

Degree
Doctorate

Master

Bachelor

<Bachelor

Total

1

3

26

-

30

13

55

50

118

1

16

81

50

148

0.67

10.82

54.73

33.78

100

ตารางที่ 1ก-5 ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร
ประเด็น

ปัจจัยที่ ส่งผล (เรียงตามลาดับความสาคัญ)

สายวิ ชาการ
สายสนับสนุน
1. ความมันคงในการท
่
างาน
1. ความมันคงในการท
่
างาน
ความผูกพัน
2. มีความก้าวหน้าในการทางาน
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. ดุลยภาพระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว
3. คณะฯ มีชอ่ื เสียงเป็ นทีย่ อมรับ
1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการทางานทีด่ ี
ความต้องการ 1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการทางานทีด่ ี
2. ความก้าวหน้าในสายงานและความมันคงในงาน
่
2. สวัสดิการและค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
3. สวัสดิการและค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
3. ความก้าวหน้าในสายงานและความมันคงในงาน
่
1. คณะมีการบริหารจัดการองค์การทีด่ แี ละเป็นองค์กรชัน้ นา
ความคาดหวัง 1. คณะมีการบริหารจัดการองค์การทีด่ แี ละเป็นองค์กรชัน้ นา
2. สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
2. บรรยากาศทีเ่ สริมสร้างความสุข “ องค์การแห่งการเรียนรู”้
3. บรรยากาศทีเ่ สริมสร้างความสุข “ องค์การแห่งการเรียนรู”้
3. สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
หมายเหตุ: ข้อมูลจากแบบสารวจทีต่ อบกลับจากบุคลากรทัง้ หมด 118 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 42 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 76 คน

ตารางที่ 1ก-6 สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
1. สถานทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน 4 แห่ง
- ภายใน รพ.ศิรริ าช 2 แห่ง คือ อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ และสถานเวช
ศาสตร์ชนั สูตร
- วิทยาเขตศาลายา 2 แห่ง คืออาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ และ
ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ (ศูนย์ MTRT นานาชาติ
ภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
2.ห้องปฏิบตั กิ ารการเรียนการสอนและห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั 59 ห้อง
3.ห้องประชุม Auditorium ขนาด 300 ทีน่ งั ่ 1 ห้อง และห้องประชุมขนาด 10-50
ทีน่ งั ่ 9 ห้อง
4.ห้องปฏิบตั กิ ารบริการทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 4 units
5.ห้องสานักงานคณบดี ภาควิชา ห้องพักอาจารย์และอืน่ ๆ
6.เครือ่ งมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิง่ อานวยความสะดวกตามลักษณะการใช้หอ้ ง เช่น
6.1 เครือ่ งมือทางด้านรังสีเทคนิคทีพ่ ร้อมใช้งานด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ได้แก่เครือ่ งเอกซเรย์จาลองอัจฉริยะทีส่ ร้างและ
พัฒนาขึน้ โดยคณาจารย์ของภาควิชารังสีฯ ใช้ในการเรียนการสอนสาขา
RT ซึง่ เป็นแห่งเดียวในประเทศทีม่ หี อ้ งฝึ กการจัดท่าผูป้ ว่ ยด้วย
เครือ่ งเอกซเรย์จาลองอัจฉริยะ เครือ่ งมือด้านรังสีวนิ ิจฉัยและเครือ่ งมือ
ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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6.2 เครือ่ งมือประจาห้องปฏิบตั กิ ารทาง MT สาหรับ น.ศ.ทีม่ ากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์กาหนด
6.3 ระบบ Information technology ทางด้าน bioinformatics และ
data mining, laboratory information system (LIS: ซึง่ เป็น
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยบุคลากรของคณะฯ), imaging
technology, ระบบ Enterprise Resources Planning (MU-ERP)
ระบบ LAN และ Wireless LAN (MU-WiFi) และ Software ทีถ่ ูก
กฎหมาย จานวนมากกว่า 20 รายการ
7. เครือ่ งตรวจวิเคราะห์อตั โนมัตทิ ท่ี นั สมัยสาหรับงานบริการทางเทคนิค
การแพทย์
8. รถเอ็กซเรย์ดจิ ติ อลเคลือ่ นทีส่ าหรับงานบริการตรวจสุขภาพชุมชน
9. เครือ่ งมือครุภณ
ั ฑ์สาหรับการทาวิจยั ขัน้ สูง เช่น Confocal laser
scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture facilities,
Spectrometer, LC-/GC-Mass spectrometer, และ High performance
computing system
10. ห้องสมุดทีม่ สี งิ่ ทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูแ้ ละสืบค้นข้อมูลครบถ้วน

คณะฯ ดาเนินงานภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเช่น (1) มหาวิทยาลัยมหิดล (2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (3) สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (4) สานักงบประมาณ (5) ข้อกาหนดของจริยธรรมการวิจยั (6)
เกณฑ์มาตรฐาน ISO15189, ISO 15190 (7) สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค (8)
พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และระเบียบ/ประกาศของคณะฯ เพื่อผลักดันการ
ดาเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิ บาล
คณะฯ เป็ น 1 ใน 31 คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพที่ 1 ใน
บทนา) โดยคณะฯ มีการแบ่งส่วนงานเป็ น 5 ภาควิชา 2 หน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าภาควิชา (สถานเวชศาสตร์ชนั สูตร
และสานักงานคณบดี) และหน่วยงานระดับเดียวกับภาควิชาทีเ่ รียกว่า ศูนย์ 4 ศูนย์ ตามโครงสร้างองค์กรดังภาพ
ที่ 2 ในบทนา และโครงสร้างการบริหารงานดังภาพที่ 3 ในบทนา
คณบดีและคณะกรรมการประจาส่วนงาน (กส.) ทีป่ ระกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชนั สูตร หัวหน้าศูนย์ และกรรมการประจาส่วนงานจากผูแ้ ทนคณาจารย์ประจา ทาหน้าที่
กากับดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะฯ หน่วยงานระดับภาควิชาและระดับศูนย์ รวมถึงคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารทีก่ าหนด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และอื่นๆตามทีก่ ล่าวในหมวดที่ 1 มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูน้ าสูงสุดโดย
คณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทุกระดับโดยคณะกรรมการ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ผูเ้ รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ แบ่งกลุ่มผูเ้ รียน (นศ. ปจั จุบนั ) ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ตามพันธกิจ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1ข-1 ปจั จุบนั คณะฯ มี น.ศ. ระดับปริญญาตรี 552 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 51 คน (ข้อมูล ณ
กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มลูกค้าในอนาคต ได้แก่ นักเรียนมัธยมปลาย (นร. ม.ปลาย) และผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต่า
กว่าระดับป.ตรี จากการสารวจความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้า/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียปรากฏข้อมูลดัง
แสดงในตารางที่ 1ข-1 นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มผูป้ กครองมีความคาดหวังทีอ่ ยากให้บุตรหลานมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีน้าใจช่วยเหลือสังคม
ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุพนั ธกิจต่างๆ คณะฯ มีผสู้ ่งมอบ/คู่ความร่วมมือทีห่ ลากหลาย โดยมีบทบาท
และมีความสาคัญต่อองค์กรดังแสดงในตารางที่ 1ข-2
คณะฯ มีกลไกในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ
กลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการตามความเหมาะสม เช่น การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ (ทาง e-mail, Facebook, Line)
การประชุมร่วมกัน การใช้เอกสารอย่างเป็ นทางการ โทรศัพท์และ Website ของคณะฯ รวมถึงการพบปะพูดคุย
โดยตรง
2. สภาวการณ์ขององค์กร
2ก. สภาพด้านการแข่งขัน
ด้านการศึกษา เปรียบเทียบกับสถาบันผูผ้ ลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ของ มช. และ มข. ส่วนสาขา
รังสีเทคนิคเทียบกับ มช. และ มน. ทีผ่ ่านมามีผสู้ นใจสมัครสอบแข่งขันระบบ admission เลือกคณะฯ เป็นอันดับ
ที่ 1 สูงกว่าคู่เทียบ เมือ่ พิจารณาจากร้อยละของผูท้ ส่ี อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ ร้อยละการ
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สาเร็จการศึกษาของนศ. ระดับปริญญาตรีตามวงรอบ การได้งานทา/ศึกษาต่อภายใน 3 เดือน คณะฯ มีผลการ
ดาเนินการสูงกว่าคู่เทียบอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวิ จยั บุคลากรของคณะฯ ได้รบั การจัดลาดับเป็นอันดับที่ 1 ในการเป็น Top leader ในการมี
ส่วนร่วมผลิตผลงานวิจยั ในด้านทีเ่ ป็ นจุดแข็ง (Distinctive competencies; DC และ Emerging competencies; EC)
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดระยะเวลา 5 ปีทผ่ี ่านมา คณะฯ มีผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ติดระดับ Top 5 ของโลก มีจานวนผลงานตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติต่อปี จานวนครัง้ ของการอ้างอิง (citation
index) และค่า h-index อยูใ่ นลาดับที่ 1 เมือ่ เปรียบเทียบกับคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ มข. (คู่เทียบ
ระดับประเทศ) นอกจากนี้ เพื่อให้มผี ลการดาเนินการทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง คณะฯ กาหนดให้ Department of
Laboratory Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคู่เทียบ
ระดับโลก
ด้านการบริ การวิ ชาการ คณะฯ มุ่งเน้นการให้การบริการทางสุขภาพภายใต้ฐานคิดการทาให้ “สุขภาพดี
เป็นเรือ่ งทีจ่ บั ต้องได้สาหรับทุกคน…..สุขภาพดีสามารถเห็นได้ตงั ้ แต่ระดับโมเลกุลทีอ่ ยูภ่ ายในร่างกายของแต่ละ
บุคคล…..สุขภาพดีจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมาจากความตระหนักรูแ้ ละความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปจั เจกบุคคล”
โดยอาศัยการตรวจติดตามดัชนีบ่งชีท้ างสุขภาพ (Biological & Health parameters) ควบคู่กบั การสร้างความรู-้
ความเข้าใจทีด่ เี กี่ยวกับผลการตรวจแก่ประชาชน
และให้คาปรึกษาในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวให้ดไี ด้อย่างต่อเนื่อง คณะฯ เป็ นผูน้ าในการเป็ นแม่ข่ายการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทางเทคนิคการแพทย์ทค่ี รบวงจร โดยมีสมาชิกจากทัวประเทศและต่
่
างประเทศมากกว่า 1,500
ราย ส่งผลให้การบริการทางวิชาการของคณะฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะทีโ่ ดดเด่น เมือ่ เทียบกับสถาบันผลิตบัณฑิต
เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคอื่นๆ จึงยากทีจ่ ะนาผลการดาเนินการมาเปรียบเทียบกัน อย่างไรก็ตาม คณะฯ
ได้กาหนดผลการดาเนินการทีม่ ากกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of safety) และการมุง่ สู่มาตรฐาน
คุณภาพระดับสากลในการให้บริการเป็ นเป้าหมายสาคัญของการงานบริการวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน 1) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสทีค่ ณะฯ จะขยาย
บทบาทในการเป็ นผูน้ าทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสากลได้ เนื่องจาก กลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่
ผลิตบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทางเทคนิคการแพทย์ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ซึง่ บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบตั งิ านได้
ระดับหนึ่ง แต่ในสถานการณ์ทเ่ี ทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผูใ้ ช้เทคโนโลยีจาเป็ นต้องมีความรู้
พืน้ ฐานเป็ นอย่างดี สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้ มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
แก้ไขปญั หาได้ จึงมีความจาเป็ นทีบ่ ุคลากรเหล่านี้ตอ้ งได้รบั การพัฒนา คณะฯ จึงเห็นโอกาสในการสร้าง
หลักสูตรใหม่ทต่ี อบสนองต่อการพัฒนาดังกล่าวให้แก่บุคลากรจากประเทศต่างๆ ทัง้ ในและนอกภูมภิ าคอาเซียน
โดยจัดทาแผนการสร้างหลักสูตรต่อยอดระดับปริญญาตรี (กาลังดาเนินการ) นอกจากนัน้ คณะฯ ยังได้รบั การร้อง
ขอจากสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องทางวิชาชีพในหลายประเทศทัง้ ในและนอกภูมภิ าคอาเซียนให้เข้าไปช่วยเป็นพี่
เลีย้ ง และเป็นทีป่ รึกษาในการพัฒนาทางวิชาการและการวิจยั ด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความช่ว ยเหลือในการ
พัฒนาบุคลากรให้แก่สถาบันเหล่านี้โดยการให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการจัดฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงโอกาสของคณะฯ ในการแข่งขันและมีบทบาทนาในระดับอาเซียน
2) การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทางรังสีการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาฯ และหน่วยงานภายนอก
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ตารางที่ 1ข-1 ความต้องการและความคาดหวังทีส่ าคัญของผูเ้ รียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ผูเ้ รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

พันธกิ จ
ด้านการศึกษา

-ผูเ้ รียน(น.ศ.ปจั จุบนั )
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับบัณฑิตศึกษา
-ผูเ้ รียนในอนาคต
-ระดับปริญญาตรีคอื นร. ม.
ปลาย
- -ระดับบัณฑิตศึกษาคือผูท
้ ส่ี าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่า ป.ตรี

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย


ผูป้ กครองของนศ.

 ได้เรียนในหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของสังคม
 สาเร็จการศึกษาภายในเวลาทีก
่ าหนด/เร็วกว่ากาหนด(โครงการ
 ได้งานทา/ศึกษาต่อได้ทน
ั ทีหลังสาเร็จการศึกษา
 มีทุนการศึกษา
 ความปลอดภัยในสถานทีเ่ รียนและสภาพแวดล้อมทีด
่ ี

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
น.ศ.

 สภาวิชาชีพ

ด้านการบริ การวิ ชาการ
-งานบริ การด้านเทคนิ ค
การแพทย์และการสร้างเสริ ม
สุขภาพ
- โครงการประเมิ นคุณภาพ
การตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิ บตั ิ การเทคนิ ค
การแพทย์ (EQAS)





ผูป้ ว่ ย ชุมชน
องค์กรภาครัฐและเอกชน

ห้องปฏิบตั กิ ารทางเทคนิค
การแพทย์ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน

ั มีส่วนร่วมในการดูแล น.ศ.และติดต่ออาจารย์ได้สะดวก
น.ศ. ทีม่ ปี ญหา
 มีโอกาสได้รบ
ั ประสบการณ์ทาวิจยั /นาเสนอผลงานในต่างประเทศ `(สาหรับนศ.ระดับปริญญาเอก)
 ต้องการได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี วามรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ทางการวิจยั และเจตคติทด่ี ี มีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเอง
และสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
 ต้องการโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของหน่ วยงาน
 ทาวิจย
ั ร่วมกับองค์กร
 ได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี ุณภาพตามข้อกาหนดของสภาวิชาชีพ
 ได้ผลงานวิจย
ั ตามเวลาทีก่ าหนด
 ผลงานได้มาตรฐานสากล และสามารถ ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับสากลได้
 ได้ผลงานวิจย
ั ทีใ่ ช้เป็นฐานในการนาไปต่อยอดและสร้างผลกระทบเชิงนโยบาย
 ได้ผลงานวิจย
ั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์การปนเปื้อนสารตกค้างและยาฆ่าแมลงใน
อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง และทันเวลา
 ค่าบริการเหมาะสม บริการทีถ
่ ูกใจ
 คาแนะนาทีถ
่ ูกต้อง สามารถนาไปปฏิบตั เิ พือ่ การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพได้
 มีอาจารย์ให้คาปรึกษาแนะแนวสาหรับ

 แหล่งฝึ กปฏิบต
ั งิ านของ

ผูใ้ ช้/ผูอ้ ่านผลงานวิจยั

Fast track)

 สอบขึน
้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะได้



ด้านการวิ จยั

ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญ

ผูส้ นับสนุน/ผูใ้ ห้ทุนทาการวิจยั
 สถาบันทีม
่ คี วามร่วมมือ


ญาติผปู้ ว่ ย แพทย์ พยาบาล
 ผูน
้ าชุมชน ผูบ้ ริหารองค์กรภาครัฐและ
เอกชน


ผูใ้ ช้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร
 ผูบ
้ ริหารองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน


 สามารถนาผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางาน
 ผูร้ บ
ั บริการได้รบั ผลการทดสอบทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐาน
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ตารางที่ 1ข-2 คู่ความร่วมมือ/ผูส้ ่งมอบและบทบาทต่อองค์กร
คู่ความร่วมมือ/ผูส้ ่งมอบ

พันธกิ จ

คู่ความร่วมมือทีเ่ ป็นทางการ(partners)
ด้าน
- หน่ วยงานต่างๆ ใน ม.มหิดล ทีร่ บ
ั ผิดชอบหมวด
การศึกษา
วิชาศึกษาทัวไป
่ และการศึกษาพืน้ ฐาน
ระดับปริ ญญาตรี
คู่ความร่วมมือทีไ่ ม่เป็นทางการ (collaborators)
- ชุมชนหลัก
- แหล่งฝึ กปฏิบต
ั งิ านของ นศ.
- ศิษย์เก่า
- สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

บทบาทและความสาคัญต่อองค์กร

ข้อกาหนดที่สาคัญ

-

เป็นผูจ้ ดั การศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ และการศึกษาพืน้ ฐาน

-

นศ.ชัน้ ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ได้รบั การสอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไปและวิ
่
ชา
พืน้ ฐานตรงตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐาน TQF

-

เป็นแหล่งเรียนรู/้ ร่วมจัดการเรียนการสอน
เป็นผูส้ อนและควบคุมดูแลการฝึกงานเพือ่ ให้ น.ศ. ได้รบั ประสบการณ์
ตรงจากการทางานในสถานการณ์จริง
เป็น Role Models ทีป่ ระสบความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน และการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและกิจกรรมของคณะฯ
แหล่งแลกเปลีย่ น น.ศ.ทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม

-

นศ. ได้ฝึกการเรียนรูส้ ร้างศักยภาพรอบด้านจากประสบการณ์จริงใน
ชุมชน
นศ.ได้รบั ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตรงจากการทางานใน
สถานการณ์จริง
นศ.ได้รบั ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
แหล่งฝึกงานต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานทีอ่ งค์กรวิชาชีพกาหนด
การดาเนินการด้านการรับนศ.ใหม่ กิจการต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสนุน
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นศ.สาเร็จการศึกษาทัง้ หลักสูตร ป.ตรี MTและ ป.โท MM

-

-

-

-

-

-

ระดับ
บัณฑิ ตศึกษา

คู่ความร่วมมือทีเ่ ป็นทางการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยการจัดการ

-

คู่ความร่วมมือทีเ่ ป็นและไม่เป็นทางการ
- สถาบันทีม
่ คี วามร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอน และวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ

-

-

-

ด้านการวิ จยั

-

ด้านการบริ การ
วิ ชาการ

คู่ความร่วมมือทีไ่ ม่เป็นทางการ
- ห้องปฏิบต
ั กิ ารทีใ่ ห้บริการรายการทดสอบที่
นอกเหนือจากทีค่ ณะฯเปิดให้บริการ
ผูส้ ่งมอบ
- บริษท
ั จาหน่ายอุปกรณ์/น้ายาทีใ่ ช้ในงาน
บริการ

สถาบันทีม่ M
ี OUและไม่มM
ี OU

-

เป็นผูป้ ระสานงานในการรับ น.ศ.และ กากับดูแลการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการคัดเลือก นศ.เข้าโครงการและรับผิดชอบ
หลักสูตร MM
แหล่งทุนแหล่งทาวิจยั แหล่งศึกษาดูงาน อาจารย์พเิ ศษอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
แหล่งแลกเปลีย่ น น.ศ. และคณาจารย์
ร่วมผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
ทาวิจยั ร่วม/สนับสนุนทุนวิจยั

-

-

-

-

การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพระดับสากล
คณาจารย์ บุคลากรและนศ. ได้รบั ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ
ร่วมผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
ร่วมผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพระดับสากล

-

เป็นผูด้ าเนินการการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีน่ อกเหนือจากทีท่ าง
คณะฯเปิดให้บริการอยู่

-

การใช้วธิ กี ารทดสอบทีเ่ หมาะสม ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO
15189

-

จัดส่งอุปกรณ์และน้ายาทีม่ คี ุณภาพตรงตามคุณลักษณะทีก่ าหนด

-

จัดส่งอุปกรณ์และน้ายาทีม่ คี ุณภาพตรงตามคุณลักษณะทีก่ าหนดและตรง
เวลา และรับผิดชอบต่อบริการหลังการขาย
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โอกาสในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่อการสะท้อนข้อมูลเชิงระดับปจั เจก (Individual health) และระดับกลุ่มประชากร
(Population health) และการสะท้อนเชิงนโยบายสุขภาพ และยังสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการยกระดับ
การบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
การจัดตัง้ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 มุมเมืองและรถปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์เคลื่อนที่
และรถให้คาปรึกษาแนะนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางสุขภาพทีม่ ี
คุณภาพให้แก่ประชาชน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูงในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยทางสุขภาพแก่ประชาชน
การใช้เทคโนโลยีสเี ขียวและการสร้างจิตสานึกการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้มคี วามยังยื
่ น

คณะฯ มีแหล่งข้อมูลสาคัญทีใ่ ช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินตนเอง ดังแสดงในตารางที่ 2ก
ตารางที่ 2ก แหล่งข้อมูลสาคัญ
แหล่งที่มาสาคัญของข้อมูลเชิ งเปรียบเที ยบ
- สกอ.
- สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจย
ั (สกว.)
- ฐานข้อมูลวิจย
ั ต่างๆเช่นScopus/ISI/SciVal
- สถาบันผูผ
้ ลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
- สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

-

-

-

ตัวชี้วดั ที่ ใช้ค่าเปรียบเที ยบเหล่านี้
ส่วนแบ่งการตลาดของบัณฑิต/บริการต่างๆ
ข้อมูลผูส้ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ/ใบ
ประกอบโรคศิลปะ
ผลงานวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพcitation
index / h-index
ผลการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ

-

ข้อจากัดในการหาข้อมูลเปรียบเที ยบ
ตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารวิเคราะห์จากฐานทีต่ ่างกัน
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ลักษณะการดาเนินการทีต่ ่างกัน หรือมี
ลักษณะเฉพาะตัว

2ข. บริ บทเชิ งกลยุทธ์
ตารางที่ 2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ
-

-

-

ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ
การเตรียมบุคลากรเพือ่ รองรับการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ให้สอดคล้องและทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
กระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาเพือ่ การเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนและ 21st Century
สัมฤทธิผลทีผ่ ่านมาของคณะฯ และคู่เทียบ

ความได้เปรียบเชิ งกลยุทธ์
- คณะฯ มีความสามารถด้านการวิจย
ั ในระดับสากลตามนโยบายของม.มหิดลทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยวิจยั ชัน้ นาระดับโลก
- คณะฯ มีคณาจารย์ ทีม
่ คี วามรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีผทู้ ่ี
มีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกในสัดส่วนทีส่ งู และมีบุคลากรสายวิชาชีพ ทีม่ คี วามชานาญ มี
ประสบการณ์สงู
- คณะฯ มีชุมชนทีเ่ ป็ นแหล่งร่วมเรียนรูส
้ าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนศ. เพือ่ สร้างนวัตกรรม
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- คณะฯ มีงานบริการวิชาการทีเ่ ป็ นแหล่งรายได้หลัก
- คณะฯ มีปจั จัยเกือ
้ หนุ นทางด้านครุภณ
ั ฑ์ และสถานที่ ทีพ่ ร้อมสาหรับพันธกิจในทุกด้าน

2ค. ระบบปรับปรุงผลการดาเนิ นการ
คณะฯ ได้รบั การตรวจประเมินผลการดาเนินการในทุกพันธกิจจากมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2555 และจากหน่วยงานภายนอกตามวงรอบได้แก่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. สมศ. มาตรฐาน
ของสภาเทคนิคการแพทย์/คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ใช้ระบบ ISO 15189, ISO15190 และ Six
Sigma ในการประเมินและควบคุมคุณภาพการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ส่วนระดับภาควิชา/หน่วยงานที่
เทียบเท่าภาควิชา มีการใช้ PDSA เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม
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