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งานยุทธศาสตร์และการบริหารพัฒนาทรัพยากร
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รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย
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ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถานเวชศาสตร์ชันสูตร
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่
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อภิธานศัพท์ (ต่อ)
4+1
Big Data
CMU – AMS
DC
EC
EQAS
Fast - track
FB
HIS
HRD
HRM
JIF
KKU – AMS
LIS
MM
MUMT
MT
MT- CMU
MT- KKU
MTMU
MTVS
PA
ROI
RT- CMU
RTMU
SO
TQF
VMV
VOC
WRS

โครงการปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์) และการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ข้อมูลขนาดใหญ่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Distinctive Competency
Emerging Competency
โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์
โครงการพิสิฐวิธาน
Facebook
Hospital information system
Human resources development
Human resources management
Journal Impact Factor
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Laboratory information system
Master of Management
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายวิชาเสริมศักยภาพด้านเทคนิคการสัตวแพทย์
Performance agreement
Return on investment
สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objective)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Vision Mission Value
Voice of Customer
Well-Rounded Scholar

ข

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2

หน้า

โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3
แผนภูมิการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระดารงตาแหน่ง ส.ค.58-ปัจจุบัน)
1.1-1
การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ ค่านิยมสูก่ ารปฏิบัติและการสร้างเสริมให้มีผลการดาเนินการที่ดี
2.1-1
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
2.1-2
ระบบงานและกระบวนการทางานที่สาคัญ
2.2-1
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการติดตามประเมินผล
3.1
กระบวนการตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า (VOC) และข้อร้องเรียน.
4.1
ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับพันธกิจการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางสุขภาพ และการบริหาร
จัดการองค์กร
5.1-1
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.1
(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานหลักและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกาหนดระบบงานหลัก
(ข) แนวคิดการออกแบบและการขับเคลื่อนกระบวนการ
6.1.1-1 กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน
6.1.1-2
กระบวนการพัฒนาและดูแลนศ.
6.1.2
แสดงกระบวนการทางานที่สาคัญด้านการวิจัย
6.1.3
กระบวนการหลักในระบบงานบริการวิชาการ
6.2
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7.1-1
ผลการสาเร็จการศึกษาตามวงรอบของบัณฑิตและการได้งานทา/ศึกษาต่อของบัณฑิต
7.1-2
ผลลัพธ์การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ
7.1-3
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ ป.ตรี
7.1-4
อัตราส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อผู้สาเร็จการศึกษา
7.1-5
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
7.1-6
จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งต่างๆ
7.1-7
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ, จานวนการอ้างอิงทางวิชาการ (Citation) สะสมต่อจานวน
ผลงานวิจัย และค่า h-index
7.1-8
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์สะสมในวารสารวิชาการนานาชาติสะสมที่อยู่บนฐาน Scopus
7.1-9
การพัฒนานวัตกรรมทางการวิจัยผ่านการบูรณาการข้ามศาสตร์และการขยายศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การพึ่งพาตนเองระหว่างคณะฯ กับคู่เทียบระดับประเทศ
7.1-10 จานวนผลงานวิจัยสะสมทาง Data mining & Health informatics จากทุกหน่วยงานของคณะฯ
7.1-11 ข้อมูลอันดับ Top author ในการตีพิมพ์ผลงานภายใต้ศาสตร์ทาง Data mining and Health informatics
ระดับประเทศ และ ระดับโลก
7.1-12 อัตราส่วนผู้สมัครต่อจานวน นศ. รับเข้า และผลการประชาสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของผู้ปกครอง
7.1-13
ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน ปี 4 ต่อพัฒนาการตามคุณลักษณะ WRS
7.1-14 สัมฤทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อการพัฒนาคุณลักษณะ WRS
7.1-15 ผลการประเมิน นศ. โดยชุมชน
7.1-16 พัฒนาการและทักษะ นศ.ที่ได้จากการเรียนรู้ในชุมชน (ผล 4 ปีย้อนหลัง)
7.1-17 ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพ นศ. ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน (WRS) โดยผู้สาเร็จ
การศึกษาทาการประเมินตนเอง
7.1-18 (ก) ต้นทุนต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ เทียบกับคู่เทียบระดับประเทศ
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
7.1-18 (ข)
7.1-19
7.1-20
7.2-1
7.2-2
7.2-3
7.2-4
7.2-5
7.2-6
7.2-7
7.2-8
7.2-9
7.2-10
7.2-11
7.2-12
7.2-13
7.3-1ก
7.3-1ข
7.3-2
7.3-3
7.3-4
7.3-5
7.3-6
7.4-1
7.4-2
7.4-3
7.4-4
7.5-1
7.5-2
7.5-3
7.5-4
7.5-5
7.5-6
7.5-7
7.5-8

จานวนโครงร่างงานวิจยั ที่ยื่นขอทุนต่อปี
ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบงาน
ผลการประเมินผู้ส่งมอบ/ผู้ขาย
ความพึงพอใจของนศ.ระดับ ป.ตรี และร้อยละบัณฑิตที่นาความรู้/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
จานวนทุนการศึกษาและทุนส่งเสริมศักยภาพ ระดับ ป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนนศ.บัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ของคณะฯ เทียบกับคู่เทียบระดับประเทศ
ความผูกพันของ นศ.ระดับป.ตรี ที่เกิดความภาคภูมิใจต่อการเป็น นศ.คณะเทคนิคการแพทย์
จานวนทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนซ้า
จานวนลูกค้างานบริการสุขภาพ
ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารใช้บริการสุขภาพ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
จานวนสมาชิกในโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) (ราย)
ความพึงพอใจต่อโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)
คุณค่าของผลิตภัณฑ์/การบริการที่คณะฯ ส่งมอบให้กับลูกค้าเพือ่ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
สัมฤทธิผลของการบริการทางสุขภาพ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 มุมเมือง
ประเภท และจานวนสื่อสิ่งพิมพ์ความรูท้ างสุขภาพสะสมที่ส่งต่อสู่สังคม
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ ป.เอก
อัตรากาลังของบุคลากรที่ได้รับการบรรจุตามอัตราว่าง
ความเปลี่ยนแปลงน้าหนักและดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากร
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
การได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณของบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรด้านการคลังและพัสดุที่ได้รับการอบรมทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์เซลล์เทียบเป็นปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน
ร้อยละของจานวนรายวิชาในหลักสูตรป.ตรี ของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่มีการสอดแทรกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การกระจายตัวและจานวนครั้งของการรับบริการทางสุขภาพขององค์กรและกลุม่ ประชากร ที่คณะฯ ให้ความดูแล
รับผิดชอบด้านสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
การเปรียบเทียบร้อยละเป้าของการเบิก-จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผลการดาเนินด้านการเงินในภาพรวมของคณะฯ
สัดส่วนรายได้ตามพันธกิจหลัก
รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพและด้านการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการลงทุนในพันธกิจบริการวิชาการ
อัตราการเติบโตของรายได้สะสม
ผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์
อัตราการแข่งขันในการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี
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หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักตามพันธกิจหลักของคณะฯ ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสาเร็จของคณะฯ
และวิธกี ารจัดหลักสูตรและบริการ
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
ความเกี่ยวข้องของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กับพันธกิจหลัก
จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร
สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่ความร่วมมือ/ผู้ส่งมอบและบทบาทต่อองค์กร
สถาบันคู่เทียบจาแนกตามระดับการแข่งขัน
แหล่งข้อมูลสาคัญ
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
แผนปฏิบัติการที่สาคัญที่สัมพันธ์กับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลักและผูก้ ากับดูแลการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นตามพันธกิจต่างๆ
วิธีการรับฟังเสียง/การประเมินความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน/ความต้องการ/ความคาดหวัง และการนาข้อมูล
ไปใช้
วิธีการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางป้อนข้อมูลกลับ
การสนับสนุนผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ด้านหลักสูตร)
ผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการขององค์กรที่สาคัญ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองภายในคณะฯ
การจัดสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของคณะฯ
ระบบงานและกระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
การทบทวนเพือ่ สร้างนวัตกรรมการควบคุมต้นทุน
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการศึกษา (ปี) ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยของคณะฯ ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การเป็นอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับ
สากล (จากฐานข้อมูล SciVal)
ผลลัพธ์การนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยหน่วยงานภายนอก
ผลลัพธ์การนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร
ผลการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัตกิ าร
จานวนผู้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลลัพธ์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
7.1-8

7.4-2
7.4-3
7.4-4 ก
7.4-4 ข
7.4-5
7.4-6
7.4-7
7.4-8

ช่องทางการรับรู้คณะเทคนิคการแพทย์ของผู้ปกครอง และระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับ นศ. ในระบบรับตรง
และระบบกลาง (Admission)
ผลของกระบวนการดูแล นศ. ที่พบปัญหาการเรียนแล้วเข้าสู่ Facilitating-club (F&D-club)
ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบัติการต่อคุณภาพของบริการลูกค้า
สัมฤทธิผลของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมฤทธิผลของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ นศ.ต่างชาติเทียบกับจานวน นศ. บัณฑิตศึกษาทั้งหมด
ร้อยละหน่วยงานทีย่ ังคงใช้ผลิตภัณฑ์/การบริการ และหน่วยงานใหม่
การสร้างความผูกพันกับลูกค้าโดยให้บริการเสริมในการตรวจวิเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ผลการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร จาแนกตามรายการตรวจ
ผลสารวจความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ
ผลลัพธ์ด้านการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ผลลัพธ์กิจกรรมขวดแลกไข่
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร
ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร
ผลการสารวจความสุขของบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั และสัมฤทธิผลของโครงการ
ผลการดาเนินการด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาและด้านการวิจยั ระหว่างคณะฯ เทียบกับสถาบันจากประเทศในทวีป
และภูมิภาค
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อ VMV และแผนกลยุทธ์
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผูป้ กครองต่อ VMV และแผนกลยุทธ์ ก่อนและหลังจัดกิจกรรม
ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กส.
จานวนครั้งที่มีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และผลการตรวจสอบ
ผลลัพธ์การดาเนินการด้านการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
ผลการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้
ผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์

7.4-9
7.5-1
7.5-2

ผลการบรรลุข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ร้อยละนักเทคนิคการแพทย์/รังสีเทคนิคที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งจบจากม.มหิดลเทียบกับภาพรวมประเทศ
ส่วนแบ่งตลาดการให้บริการทางสุขภาพของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
คณะฯ ทบทวนระบบงานและกระบวนการหลักทุกปี เพื่ อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมีหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ ดังนี้
หลักสูตร คณะฯ เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (60 ปี) และรังสีเทคนิค (52 ปี) ซึ่งจากการวิเคราะห์
แนวโน้มตลาด และการจัดหลักสูตรเพื่อดึงดูดผู้เรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในปี พ.ศ.2553 คณะฯ ได้จัดทาโครงการพิสิฐ
วิธาน (Fast-track program) เพื่อรองรับนศ.ที่มีความโดดเด่นที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นผู้นาทางวิชาการและ
การวิจัยได้ในอนาคต ปี พ.ศ. 2557 เปิดโครงการ ป.ตรี-โทเร่งรัด (โครงการ 4+1) โดยร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ
ม.มหิดล จัดเป็นหลักสูตรควบ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) และการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) เพื่อ
รองรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ปี พ.ศ.2558 เปิด
โครงการ MTVS โดยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพพิเศษด้านการบริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และ
สาขารังสีเทคนิค ปี พ.ศ.2526 และ 2547 ตามลาดับ ปี พ.ศ.2538 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การวิจัย คณะฯ มุ่งพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองและการประยุกต์ใช้สู่สังคม โดยคณะฯ มีสัมฤทธิผลความเป็นเลิศทางการวิจัยระดับ
นานาชาติในหลายทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเหมืองข้อมูลและสารสนเทศทางสุขภาพ (Data mining &
Health informatics) ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสอดรับกับกระแสความต้องการ
งานวิจัยทางด้าน Big Data ที่เป็นประเด็นสาคัญระดับโลก
บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ คณะฯ มีงานบริการในขอบเขตที่หลากหลาย ได้แก่
1) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่มีมาตรฐานระดับสากล
โดยมีสถานเวชศาสตร์ชันสูตร และศูนย์ MTRT นานาชาติ ทาหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ปุวยใน-นอก ตลอดจนให้บริการ
แก่งานบริการสุขภาพชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ของคณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ
2) บริ การสุ ขภาพชุมชนและการสร้างเสริมสุ ขภาพเคลื่ อนที่ เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่คณะฯ
ให้บริการตรวจประเมินและติดตามสถานะทางสุขภาพประจาปีและการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่องค์กร/หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนต่างๆ จานวนมากกว่า 128 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี พ.ศ.2558
เริ่มขยายบริบทสู่การให้การรับรองแก่หน่วยงานภายนอกที่ให้ความสาคัญกับการเป็น Healthy organization
3) บริการตรวจประเมินสถานะสุขภาพ พร้อมให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผ่านคลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 มุมเมือง เพื่อเป็นการขยายผล
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การดูแลสุขภาพชุมชนในวงกว้าง และเป็นการให้บริการที่ใกล้บ้านเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น
4) การเป็นแม่ข่ายการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) และพัฒนา
วิชาชีพมากว่า 30 ปี ซึ่งจากการทบทวนปรับกระบวนการบริหารจัดการ และลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลให้ มีสมาชิกใน
โปรแกรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2,150 แห่ ง ครอบคลุ มทั่ว ประเทศไทยและเริ่มขยายผลไปสู่
ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นเปูาหมายตลาดในอนาคต และมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คณะฯ ได้วิเคราะห์ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสาเร็จขององค์กร ตามพันธกิจตาม ตารางที่ 1ก-1
ตารางที่ 1ก-1

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักตามพันธกิจหลักของคณะฯ ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสาเร็จของ
คณะฯ และวิธีการจัดหลักสูตรและบริการ

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักตาม
พันธกิจหลักของคณะฯ
ด้านการศึกษา
-หลักสูตรระดับป.ตรี
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ )
(รวม Fast-track & 4+1 & MTVS)
 วท.บ. (รังสีเทคนิค)

-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย์
นานาชาติ)
 วท.ม. (รังสีเทคนิค นานาชาติ)
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์
นานาชาติ)
ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้านการบริการวิชาการ
 บ ริ ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และ
รังสีเทคนิค
 บริ ก ารสุ ข ภาพชุ ม ชนและการสร้ า ง
เสริมสุขภาพเคลื่อนที่
 คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 มุมเมือง
 การเป็นแม่ข่า ยการประเมิน คุณภาพ
ทา งห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รโดย องค์ ก ร

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของหลักสูตร/
ผลิตภัณฑ์/บริการหลักต่อความสาเร็จของคณะฯ
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน (มี
ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นาและทางาน
เป็นทีมได้ และมุ่งช่วยเหลือผู้อื่นและรับผิดชอบต่อ
สังคม) โดยมีคุณลักษณะ "Smart in Lab, Strong
in Community" (เทคนิคการแพทย์) และ“Strong
in Practice, Smart in Profession”(รังสีเทคนิค)
เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานและ
ตลาดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สร้าง
ความเป็นเลิศทางเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับ สากล มีความ
ร่วมมือกับสถาบันและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนา
ทั้งในและต่างประเทศ
 ผลงานวิจั ย ที่ ตีพิมพ์ ได้รั บ การอ้ า งอิ ง สูง และเป็ น
ผู้ น าที่ มี ค วามโดดเด่ น โดยเฉพาะด้ า น Data
mining & Health informatics ในระดับสากล
 ผลงานวิจัยสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
สังคม และการพึ่งพาตนเอง








งานบริก ารวิชาการมี คุณภาพระดับ สากล เป็ น ที่
ยอมรับ สร้างผลกระทบเชิงบวกด้านการสร้างเสริม
สุขภาพให้กับชุมชน สังคม
ขยายบทบาทของวิชาชีพจากการบริการแบบตั้งรับ
สู่ ก ารบริ ก ารเชิ ง รุ ก โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพให้แก่ชุมชน/สังคมในวงกว้าง
เป็ น ผู้ น าในการยกระดั บ การพั ฒ นามาตรฐาน
วิชาชีพ
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วิธีการจัดหลักสูตรและบริการ
 เลือกใช้วิธีการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (ELOs) เช่น transformative
education, competency-based, learning
community-based learning, researchbased learning และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
 การพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของ นศ.
ผ่า นกระบวนการ/กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอก
หลักสูตร
 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เน้นการ
เรียนรู้จากการวิเคราะห์ สร้างประสบการณ์
การสังเคราะห์ความคิดเพื่อแก้ปัญหา การทา
วิจัยและสร้างนวัตกรรม สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการในระดับสากล
 นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจั ย /นวั ตกรรมใน
รู ปแบบต่ างๆ ในวารสารวิ ชาการ และการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล
 ส่งมอบผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการขยายผลสู่
การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา การวิจัยต่อ
ยอด รวมทั้งการพัฒนาการบริการทางวิชาการ
และบริการทางสุขภาพ
 เผยแพร่องค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
สู่ส าธารณะเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและการ
พึ่งพาตนเอง
 การให้ บริ การการตรวจวิ เคราะห์ ทาง
ห้ องปฏิ บั ติ การเทคนิ คการแพทย์ เพื่ อการ
วินิ จฉั ย ติ ดตามการรั กษาและประเมิ นภาวะ
สุขภาพ พร้อมกับการสื่อสารถ่ ายทอดความรู้
เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสร้าง
เสริมสุ ขภาพของตนเองและครอบครัวให้ ดีได้
อย่างต่อเนื่อง
 การให้ บ ริ ก ารโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยองค์ ก รภายนอกอย่ า ง

หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักตาม
พันธกิจหลักของคณะฯ
ภายนอก (EQAS) และการพั ฒ นา
มาตรฐานวิชาชีพ

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของหลักสูตร/
ผลิตภัณฑ์/บริการหลักต่อความสาเร็จของคณะฯ

วิธีการจัดหลักสูตรและบริการ


ครบวงจร
เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทาง MT/RT
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะฯ ตั้งปณิธานในการเป็น “สถาบันชั้นนามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The leading
institute developing for the betterment of society)” และมีวัฒนธรรมองค์กร คือ “การมุ่งสู่
ความสาเร็จขององค์กรด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว ” โดยมีการส่งต่อองค์ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์ในการนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และบุคลากรมีศักยภาพ
ด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการด้านวิ ชาชีพอยู่ในระดับสูง ดังนั้น แผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ. 25562560 จึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 1ก-2
ตารางที่ 1ก-2

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) และเปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic objectives; SO) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)
วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การเป็นอันดับ 1 ในสาขาวิชาชีพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับ
สากลและยกระดับการดูแลสุขภาพที่จับต้องได้แก่สังคม (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 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย บริการวิชาการ เป็นผู้นาทางเทคนิคการแพทย์และรังสี
เทคนิคเพื่อการพัฒนา และการสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคม
การมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว

SO1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน (Generating well-rounded scholar)
SO2. สร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการประยุกต์ใช้สู่สังคมและการ
พึ่งพาตนเอง (Excellence in science and medical technology for the betterment and selfsufficiency of the society)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3. ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้นาการสร้างเสริมสุขภาพ (Driving the profession towards becoming
(Strategic objectives:SO)
leaders in health promotion)
SO4. พัฒนาศัก ยภาพและจั ดการความรู้เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Capacity building and knowledge
management for sustainable development)
SO5. มุ่งสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา (Geared to become an institute for learning with
vibrant liveliness)

สมรรถนะหลัก ที่ส่งเสริมการผลักดันงานต่างๆ ให้บรรลุผลตามพันธกิจหลัก แสดงไว้ในตารางที่ 1ก-3
บุคลากร ปีงบประมาณ 2559 มีบุคลากร 248 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ 84 คน สายสนับสนุนวิชาชีพ
เฉพาะ 33 คน และสายสนับ สนุ นทั่วไป 131 คน โดยสายวิช าการมีคุณวุฒิ ป.เอก ร้อยละ 89.29 ทั้งนี้ คณะฯ
กาหนดสัดส่วนคุณวุฒิสายวิชาการที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ คือ เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ต่อคุณวุฒิอื่นๆ ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายศักยภาพงานทางวิชาชีพในกรอบร้อยละ 70:30 (สัดส่วนปัจจุบัน คือ 77.34 : 22.66)
สายสนับสนุนส่วนใหญ่มีคุณวุฒิป.ตรี ร้อยละ 57.93 (ตารางที่ 1ก-4) โดยสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ มีข้อกาหนด
เพิ่มเติม คือ ต้องมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน และ/หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบุคลากรทุกกลุ่มต้องจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance agreement; PA) กับผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การ
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พัฒนา และการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ในปี 2559 คณะฯ ได้สารวจปัจจัยความผูกพัน ความต้องการ ความ
คาดหวังของบุคลากร ดังตารางที่ 1ก-5
สินทรัพย์ คณะฯ มีสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 1ก-6)
ตารางที่ 1ก-3

1.
2.
3.
4.

ความเกี่ยวข้องของสมรรถนะหลักของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กับพันธกิจหลัก

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก
สมรรถนะหลัก
การศึกษา การวิจัย
บริการ
วิชาการ
ศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่โดดเด่นระดับสากลทางด้านคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และสารสนเทศทางสุขภาพ



การเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค


การเป็นแม่ข่ายการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ



ศักยภาพการให้บริการทางวิชาชีพเชิงรุกเพื่อบูรณาการภาพรวมการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน



กลุ่มประชากร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ตารางที่ 1ก-4 จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ตารางที่ 1ก-5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร
ประเด็น

ปัจจัยที่ส่งผล (เรียงตามลาดับความสาคัญ)

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ความผูกพัน
1. มีความมั่นคงในการทางาน
1. มีความมั่นคงในการทางาน
2. มีความก้าวหน้าในการทางาน
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. ดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
3. คณะฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ความต้องการ 1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการทางานที่ดี
1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการทางานที่ดี
2. ความก้าวหน้าในสายงานและความมั่นคงในงาน
2. สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
3. โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อการทางานคณะฯ
3. ความก้าวหน้าในสายงานและความมั่นคงในงาน
ความคาดหวัง 1. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
1. คณะฯ มีการบริหารจัดการองค์การที่ดีและเป็นองค์กรชั้นนา
2. บรรยากาศที่เสริมสร้างความสุข “องค์การแห่งการเรียนรู้”
2. บรรยากาศที่เสริมสร้างความสุข“ องค์การแห่งการเรียนรู้”
3. การยอมรับการเป็นสมาชิกของคณะฯ
3. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุ: ข้อมูลจากแบบสารวจที่ตอบกลับจากบุคลากรทั้งหมด 121 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 42 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 79 คน

ตารางที่ 1ก-6

สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

สถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใช้งาน
1. สถานที่ที่ปฏิบัติงาน
- ภายใน รพ.ศิริราช 2 แห่ง คือ อาคารคณะฯ และสถานเวชศาสตร์
ชันสูตร (ตึกผู้ปุวยนอก ชั้น 4)
- วิทยาเขตศาลายา 2 แห่ง คือ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์ และศูนย์ MTRT นานาชาติ ภายใน ศกพ.
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 มุมเมือง
สาขาแรก วิภาวดี 64

เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
1. เครื่องมือทางด้านรังสีเทคนิคที่พร้อมใช้งานด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์จาลองอัจฉริยะที่สร้างและ
พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์ภาควิชารังสีฯ เพื่อใช้สอน นศ. RT ซึ่งเป็นแห่ง
เดียวในประเทศ เครื่องมือด้านรังสีวินิจฉัยและเครื่องมือด้านเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กช. กาหนด
2. เครื่องมือประจาห้องปฏิบัตกิ ารทาง MT สาหรับ นศ.ที่มากกว่า
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สถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใช้งาน
สาขาที่ 2 ลาซาล 105 (อยู่ระหว่างการวางรูปแบบ)
สาขาที่ 3 บางแค (อยู่ระหว่างการวางรูปแบบ)
สาขาที่ 4 บางใหญ่ (อยู่ระหว่างการวางรูปแบบ)
2. ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการวิจัย 59 ห้อง
3. ห้องประชุม Auditorium ขนาด 300 ที่นั่ง 1 ห้อง และห้องประชุม
ขนาด 10-50 ที่นั่ง 9 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการบริการทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 4 units
5. ห้องสานักงานคณบดี ภาควิชา ห้องพักอาจารย์และอื่นๆ
6. ห้องสมุดที่มีสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลครบถ้วน

เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
เกณฑ์มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์กาหนด
3. ระบบ Information technology ทางด้าน bioinformatics และ
data mining, Laboratory Information System (LIS) ทั้งส่วนที่
คณะฯ พัฒนาเอง และโปรแกรมสาเร็จรูป, imaging technology,
ระบบ Enterprise Resources Planning (MU-ERP) ระบบ LAN
และ Wireless LAN (MU-WiFi) และ Software ที่ถูกกฎหมาย
จานวนมากกว่า 20 รายการ
4. เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ทันสมัยสาหรับงานบริการทาง MT
5. รถเอ็กซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่สาหรับงานบริการตรวจสุขภาพชุมชน
6. เครื่องมือครุภัณฑ์สาหรับการทาวิจยั ขั้นสูง เช่น Confocal laser
scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture
facilities, LC-/GC-Mass spectrometer, และ High performance
computing system, Chemiluminescence imaging system

ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ
คณะฯ ใช้ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 15190
สาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบริการทางเทคนิคการแพทย์และการใช้อุปกรณ์วัดรังสีประจาบุคคลสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ด้านบริการทางรังสีเทคนิครวมถึงข้อกาหนดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
คณะฯ ดาเนินงานภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยมหิดล (2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (3) สานักงบประมาณ
(4) ข้อกาหนดของจริยธรรมการวิจัย (5) เกณฑ์มาตรฐาน ISO 15189, ISO 15190 (6) สภาเทคนิคการแพทย์ และ
คณะกรรมการวิช าชีพรังสี เทคนิค (7) พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสั นติ และระเบียบ/ประกาศของคณะฯ เพื่อ
ผลักดันการดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย นอกจากนั้น คณะฯ ยังให้ความสาคัญต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) จึงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างจิตสานึก
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนศ.ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มี
ความยั่งยืน ภายใต้ทิศทาง Green and Healthy Organization/Community โดยการดาเนินการในหลายส่วน
ของคณะฯ สอดรับและยังผลที่สาคัญทาให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาโดย
ตลอด และคณะฯ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
อาหารและสิ่งแวดล้อม (ภายใต้โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) เพื่อสร้างความปลอดภัย
ทางสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ค ณะฯ มี ต่ อ สั ง คมวงกว้ า งและสะท้ อ นเชิ ง นโยบาย
ระดับประเทศ
1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิบาล
คณะฯ เป็น 1 ใน 33 คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพที่ 1 ในบท
นา) โดยคณะฯ มีการจัดโครงสร้างและการบริหารงานเป็น 5 ภาควิชา 2 หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา (สถานเวช
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ศาสตร์ชันสูตรและสานักงานคณบดี) และหน่วยงานระดับเดียวกับภาควิชาที่เรียกว่า ศูนย์ 4 ศูนย์ (ภาพที่ 2 และ
ภาพที่ 3 ในบทนา)
คณบดีและคณะกรรมการประจาส่วนงาน (กส.) ที่ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สถานเวชศาสตร์ชันสูตร หัวหน้าศูนย์ และกรรมการประจาส่วนงานจากผู้แทนคณาจารย์ประจา กากับดูแล ติดตาม
การบริหารงานของคณะฯ หน่วยงานระดับภาควิชา ศูนย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่กาหนด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการบริหารจัดการภายใต้
ธรรมาภิบาล ตามที่กล่าวในหมวดที่ 1 มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับโดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ แบ่งกลุ่มผู้เรียน (นศ. ปัจจุบัน) ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามพันธกิจ (ตารางที่ 1ข-1)
ปัจจุบันคณะฯ มี นศ. ระดับป.ตรี 624 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 60 คน (ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2560) กลุ่มลูกค้าใน
อนาคต ได้แก่ นร. ม.ปลาย และผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ ป.ตรี จากการสารวจความคาดหวังและความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรากฏข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1ข-1 และเพื่อให้การดาเนินการพันธกิจ
บรรลุเปูาหมาย คณะฯ จึงกาหนดบทบาทและความสาคัญต่อองค์กรของผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือที่สาคัญ (ตารางที่
1ข-2) และใช้กลไกในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือกลุ่มต่างๆ
ผ่านกระบวนการตามความเหมาะสม เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (e-mail, Facebook, Line) การประชุม
ร่วมกัน การใช้เอกสารอย่างเป็นทางการ โทรศัพท์ Website ของคณะฯ การพบปะพูดคุยโดยตรง ฯลฯ

2. สภาวการณ์ขององค์กร
2ก. สภาพด้านการแข่งขัน
คณะฯ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่มีความเก่าแก่ที่สุดทั้งในระดับประเทศ
(ปัจจุบัน มีสถาบันผลิตบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจานวน 14 และ 9 แห่ง ตามลาดับ) และระดับ
อาเซียน (มีสถาบันที่มีพันธกิจคล้ายกันอยู่มากกว่า 200 แห่ง) โดยคณะฯ เป็นสถาบันเดียวในระดับอาเซียนที่มีการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ตั้งแต่ระดับป.ตรีถึงป.เอก ในขณะที่ในระดับอาเซียนส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่ต่ากว่าระดับป.ตรี หรือเป็นหลักสูตรป.ตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพิจารณาจาก
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ คณะฯ จัดอยู่ในลาดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน
และเหนือกว่าสถาบันอื่นๆ จานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งบทบาทนาของ
คณะฯ ดังกล่าวส่งผลให้คณะฯ ถูกร้องขอให้เป็นที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากรให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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ตารางที่ 1ข-1

ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธกิจ

ด้านการศึกษา

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผู้เรียน (นศ.ปัจจุบัน)
ระดับ ป.ตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ผู้เรียนในอนาคต
 ระดับป.ตรี คือ นร. ม.ปลาย
 ระดับบัณฑิตศึกษา คือ ผู้ที่
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า ป.ตรี


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ผู้ปกครองของนศ.



ผู้ใช้บัณฑิต

ความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญ
 ได้เรียนในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของสังคม
 สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด/เร็วกว่ากาหนด(โครงการพิสิฐวิธาน)
 สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะได้
 ได้งานทา/ศึกษาต่อได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
 มีทุนการศึกษา/การสนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ
 ความปลอดภัยในสถานที่เรียนและสภาพแวดล้อมที่ดี
 มีอาจารย์ให้คาปรึกษาแนะแนวแก่ นศ. ที่มีปัญหา มีส่วนร่วมดูแล นศ.และติดต่ออาจารย์ได้สะดวก
 มีโอกาสได้รับประสบการณ์ทาวิจัย/นาเสนอผลงานในต่างประเทศ `(สาหรับนศ.ระดับป.เอก)




 แหล่งฝึกปฏิบัติงานของ

นศ.

 สภาเทคนิคการแพทย์

ด้านการวิจัย

ผู้สนับสนุน/ผู้ให้ทุนทาการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ
- บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
- บริการสุขภาพชุมชนและการสร้าง
เสริมสุขภาพเคลื่อนที่
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 มุมเมือง
- โครงการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ (EQAS) และการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ



กก.วิชาชีพ
รังสีเทคนิค
 สถาบันที่มีความร่วมมือ
 ผู้ใช้/ผู้อ่านผลงานวิจัย

ผู้ปุวย ชุมชน
องค์กรภาครัฐและเอกชน
ผู้ใช้บริการ




ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
การแพทย์ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
 ผู้เข้าอบรม/ศึกษาดูงาน





ญาติผู้ปุวย แพทย์ พยาบาล
ผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กร
ภาครัฐและเอกชน

ผู้ใช้บริการการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ
 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ/เอกชน
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ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ การวิจยั และเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้




ต้องการโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน/บุคลากรในหน่วยงาน
ทาวิจยั ร่วมกับองค์กร
ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามข้อกาหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ กก.วิชาชีพรังสีเทคนิค



 ได้ผลงานวิจัยตามเวลาทีก
่ าหนด
 ผลงานได้มาตรฐานสากล และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับสากลได้
 ได้ผลงานวิจัยที่ใช้เป็นฐานในการนาไปต่อยอดและสร้างผลกระทบเชิงนโยบาย
 ได้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์การปนเปือ
้ นสารตกค้างและยาฆ่า

แมลงในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 ผลการวิเคราะห์ถก
ู ต้อง และทันเวลา
 ค่าบริการเหมาะสม บริการที่ถก
ู ใจ
 คาแนะนาที่ถก
ู ต้อง สามารถนาไปปฏิบตั ิเพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพได้

 สามารถนาผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางาน
 ผู้รับบริการได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพเพือ
่ นาไปใช้ในการพัฒนางานภายในหน่วยงาน

ตารางที่ 1ข-2 คู่ความร่วมมือ/ผู้ส่งมอบและบทบาทต่อองค์กร
พันธกิจ
ด้านการศึกษา
ระดับป.ตรี

คู่ความร่วมมือ/ผู้ส่งมอบ
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (partners)
- หน่วยงานต่างๆ ใน ม.มหิดล ที่รับผิดชอบหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชา
เสริมศักยภาพพิเศษ
คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ (collaborators)
- ชุมชนหลัก
- แหล่งฝึกปฏิบัติงานของ นศ.
- ศิษย์เก่า
- สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

บทบาทและความสาคัญต่อองค์กร

ข้อกาหนดที่สาคัญ

-

เป็นผู้จัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป การศึกษาพื้นฐาน และ
รายวิชาเสริมศักยภาพพิเศษ

-

นศ.ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ได้รับการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
วิชาพื้นฐานตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีความสอดคล้องกับ
TQF, AUN-QA และ ELOs ของหลักสูตร

-

เป็นแหล่งเรียนรู้/ร่วมจัดการเรียนการสอน
เป็นผู้สอนและควบคุมดูแลการฝึกงานเพื่อให้ นศ. ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการทางานในสถานการณ์จริง
เป็น Role Models ที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน และ
การสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและกิจกรรมของคณะฯ
แหล่งแลกเปลี่ยน นศ.ทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม

-

นศ. ได้ฝึกการเรียนรู้สร้างศักยภาพรอบด้านจากประสบการณ์จริงใน
ชุมชน
นศ.ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงจากการทางานใน
สถานการณ์จริง
นศ.ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
แหล่งฝึกงานต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
การดาเนินการด้านการรับนศ.ใหม่ กิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นศ.สาเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตร ป.ตรี MTและ ป.โท MM
การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพระดับสากล
คณาจารย์ บุคลากรและนศ. ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ร่วมผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ร่วมผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
การสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพระดับสากล

-

-

ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยการจัดการ
คู่ความร่วมมือที่เป็นและไม่เป็นทางการ
- สถาบันที่มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
และวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการวิจัย

-

สถาบันที่มี MOU และไม่มี MOU

ด้านการบริการ
วิชาการ

คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ
- ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการรายการทดสอบที่
นอกเหนือจากที่คณะฯ เปิดให้บริการ
ผู้ส่งมอบ
- บริษัทจาหน่ายอุปกรณ์/น้ายาที่ใช้ในงานบริการ

-

เป็นผู้ประสานงานในการรับ นศ.และ กากับดูแลการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร MM และคัดเลือก นศ.เข้าโครงการ
แหล่งทุน แหล่งทาวิจัย แหล่งศึกษาดูงาน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์สอบปูองกันวิทยานิพนธ์
แหล่งแลกเปลี่ยน นศ. และคณาจารย์
ร่วมผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ทาวิจยั ร่วม/สนับสนุนทุนวิจัย

-

-

เป็นผู้ดาเนินการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ทาง
คณะฯ เปิดให้บริการอยู่

-

การใช้วิธกี ารทดสอบที่เหมาะสม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO
15189

-

จัดส่งอุปกรณ์และน้ายาที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่กาหนด

-

จัดส่งอุปกรณ์และน้ายาที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่กาหนดและ
ตรงเวลา และรับผิดชอบต่อบริการหลังการขาย
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โดยคณะฯ ได้กาหนดคู่เทียบด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงที่กาลังอยู่
ระหว่างการประสานงาน โดยกาหนดคู่เทียบในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก ดังตารางที่ 2ก-1
ตารางที่ 2ก-1 สถาบันคู่เทียบจาแนกตามระดับการแข่งขัน
ระดับการแข่งขัน
ระดับประเทศ
(ด้านการศึกษา)
ระดับอาเซียน
(ด้านวิจยั )
ระดับโลก
(ด้านวิจยั )

สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
- Department of Medical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์
- Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
- Department of Laboratory Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle สหรัฐอเมริกา
- Department of Health Sciences, School of Medicine, Kyushu University ประเทศญี่ปุน

คณะฯ สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน (Well-rounded
scholar; WRS) ที่มีเจตคติและจิตสานึกในการขยายบทบาทความรับผิดชอบทางวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์จากการ
ตั้งรับในโรงพยาบาลออกมาสู่การดูแลสุขภาพชุมชนและสังคม โดยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ “Smart in Lab,
Strong in Community” ซึ่งต้นแบบการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในลักษณะนี้ ถูกนาไปใช้กาหนดคุณลักษณะ
ของเทคนิคการแพทย์ในระดับอาเซียน ภายใต้ Mahidol Declaration 2013 ASEAN Medical Technology
Education ที่คณะฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “1st Congress of MU-ASEAN Schools of Medical Technology
Association” ที่มีผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ ทั่วอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วม ในขณะที่ คุณลักษณะพิเศษ
ของบัณฑิตรังสีเทคนิค คือ “Strong in Practice, Smart in Profession”ซึ่งโดดเด่นทางการปฏิบัติทางวิชาชีพ
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศและนานาชาติ
คณะฯ ประสพความสาเร็จในการสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
Data mining & Health informatics ที่มีการบูรณาการ Competencies ต่างๆ เช่น Pharmacology, Organic
Chemistry, Computer-Aided Molecular Design, Pharmaceutical Design และ Health informatics โดย
คณะฯ มีนักวิจัยที่เป็น Top leader ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลถูกจัดเป็นอันดับที่ 1-3 ของ
โลก มาตลอดตั้งแต่ปี 2009-2015 (ฐานข้อมูล SciVal) และเมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูลกับสถาบันอื่นๆ ผ่าน
ฐานข้อมูล Scopus พบว่า คณะฯ ยังคงเป็นผู้นางานวิจัยในทิศทางนี้โดยเป็นลาดับที่ 1 ของไทย และ 14 ของโลก
คณะฯ สามารถสร้างนวัตกรรมการบูรณาการความแข็งแกร่งของการบริการทางวิชาชีพสู่บริบทการสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก (Health promotion) โดยอาศัยฐานคิดการทาให้ “สุขภาพดีเป็นเรื่องที่จับต้องได้สาหรับ
ทุกคน…สุขภาพดีสามารถเห็นได้ตั้งแต่ระดับโมเลกุลที่อยู่ภายในร่างกายของแต่ละบุคคล…สุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้ต้อง
มาจากความตระหนักรู้และความใส่ใจในสุขภาพของปัจเจกบุคคล” จึงนามาซึ่งการกาหนดทิศทางการสร้างความ
เป็นเลิศการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับ
เป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยคณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานในหัวข้อ
“Proactive roles of the medical technology profession on health promotion and well-being” แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกที่มาร่วมประชุมวิชาการในงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหิดล (Prince Mahidol Award
Conference; PMAC 2014)
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน 1) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสที่คณะฯ จะขยาย
บทบาทนาในระดับสากล เนื่องจาก ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ผลิตบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ใน
หลักสูตรอนุปริญญา คณะฯ จึงเห็นโอกาสในการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนร้องขอให้คณะฯ เข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการ
พัฒนาทางวิชาการและการวิจัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากร 2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างคณะฯ และหน่วยงาน
ภายนอก โดยคณะฯ มีแหล่งข้อมูลสาคัญที่ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินตนเอง ดังแสดงในตารางที่ 2ก
ตารางที่ 2ก-2 แหล่งข้อมูลสาคัญ
แหล่งที่มาสาคัญของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- สกอ.
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั (สกว.)
- ฐานข้อมูลวิจย
ั ต่างๆ เช่น Scopus/ISI/SciVal
- สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
- สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- คณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค

-

-

-

ตัวชี้วดั ที่ใช้คา่ เปรียบเทียบเหล่านี้
ข้อจากัดในการหาข้อมูลเปรียบเทียบ
ส่วนแบ่งการตลาดของบัณฑิต/บริการต่างๆ - ตัวชี้วัดที่มีการวิเคราะห์จากฐาน
ผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบประกอบ
ทีต่ ่างกัน
วิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ผลงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ citation - ลักษณะการดาเนินการที่ต่างกัน
index / h-index
หรือมีลักษณะเฉพาะตัว
ผลการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ

2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
จาก 1) ความท้าทายในการยกระดับตาแหน่งแห่งที่ (Positioning) และ
การรับรู้ทางวิชาชีพจากสังคมวงกว้าง 2) ข้อจากัดของระบบสุขภาพ
แบบเดิมที่ส่งผลให้วิชาชีพไม่ได้มีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการทางสุขภาพ
โดยตรง และ 3) ข้อจากัดของการใช้ประโยชน์ขอ้ มูล (Big data)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางสุขภาพที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานะ
ทางสุขภาพของปัจเจกบุคคล (Individual health) และระดับกลุ่ม
ประชากร (Population health) ดังนั้น คณะฯ จึงให้ความสาคัญกับความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
- การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
และทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
- กระบวนการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและ 21st Century
- สัมฤทธิผลที่ผ่านมาของคณะฯ และคู่เทียบ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- คณะฯ มีความสามารถด้านการวิจัยในระดับสากลตามนโยบายของ
ม.มหิดลที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ชัน้ นาระดับโลก
- คณะฯ มีคณาจารย์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ มีผู้ที่มีคุณวุฒิระดับป.เอกในสัดส่วนที่สูง
และมีบุคลากรสายวิชาชีพ ที่มีความชานาญ มีประสบการณ์สูง
- คณะฯ มีชุมชนที่เป็นแหล่งร่วมเรียนรู้สาหรับคณาจารย์ บุคลากร
และนศ. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- คณะฯ มีงานบริการวิชาการที่เป็นแหล่งรายได้หลัก
- คณะฯ มีปัจจัยเกือ
้ หนุนทางด้านครุภัณฑ์ และสถานที่ ที่พร้อม
สาหรับพันธกิจในทุกด้าน

2ค. ระบบปรับปรุงผลการดาเนินการ คณะฯ ใช้ระบบคุณภาพต่างๆ ในการประเมินและพัฒนา โดยระดับคณะฯ
และหน่วยงานภายใน ใช้เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ AUN-QA, TQF, CHEQA online และเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ นอกจากนี้ พันธกิจการบริการวิชาการ ยังใช้ระบบ ISO 15189 และ ISO
15190 ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทาง MT โดยจะมีการตรวจประเมินคุณภาพตามระดับ
ดังกล่าวเป็นประจาทุกปี สาหรับการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ มีการนาหลักการของ PDSA, Cost control มา
ใช้ ส่วนการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle)
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