สารจากคณบดี
จำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงระดับโลกอันเป็ นผลมำจำก
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) กอปรกับทิศทำงกำร
พัฒนำศักยภำพและเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ส่งผลทำให้องค์กรต่ำงๆ ต้องวิเครำะห์ ทบทวน และปรับตัวเพื่อให้สอดรับ
กับบริบทที่เ ปลี่ยนไป รวมไปถึงสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อกำร
นำพำองค์กรไปยืนอยู่แถวหน้ ำ และมีควำมยังยื
่ นในระยะยำว ซึ่งใน
ปี งบประมำณ 2560 - 2561 ที่ ผ่ ำ นมำ คณะเทคนิ ค กำรแพทย์
มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ระดมพลังจำกบุคลำกรทุกภำคส่วนเพื่อร่วมกัน
จัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ และเร่งขับเคลื่อนกำรปฏิบตั ิงำนตำมทิศทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คณะฯ ปี 2561 - 2565 อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถเพื่อให้องค์กรมีพฒ
ั นำกำรและควำมก้ำวหน้ำ
ในทุกทิศทำงไปพร้อมๆ กัน โดยมีผลลัพธ์ควำมสำเร็จในหลำยประกำรที่สำมำรถสนองตอบต่อ
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำคณะฯ และส่งเสริมกำรบรรลุยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดลไปสู่กำรเป็ น
มหำวิทยำลัยวิจยั ชัน้ นำระดับโลกและสำมำรถสร้ำงคุณูปกำรให้เกิดขึน้ ในฐำนะกำรเป็ นปั ญญำของ
แผ่นดินได้อย่ำงเต็มภำคภูมิ อำทิ กำรสร้ำงงำนวิจยั และผลงำนตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ
ที่มีคุ ณ ภำพสูง จ ำนวนมำกที่ส ร้ ำ งผลกระทบเชิง บวกต่ อ ควำมก้ำ วล้ ำ เชิง วิช ำกำรในระดับ โลก
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผลสำเร็จจำกกำรบูรณำกำรงำนวิจยั ในศำสตร์ต่ำงๆ เข้ำกับเทคโนโลยีทำงด้ำน
Data mining & Health informatics นอกจำกนัน้ ผลงำนวิจยั หลำยส่วนถูกนำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ อำหำร และสิง่ แวดล้อม ผ่ำนกลไกกำรจัดตัง้ โรงงำนต้นแบบเพือ่
กำรพัฒนำชุดทดสอบ น้ ำยำ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และกำรวำงแผนกำรขยำยผลเชิงพำณิชย์
ผ่ำนกำรจัดตัง้ Spin-off company ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะฯ เพื่อเป็ นตัว กลำงในกำรนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆ ของคณะฯ เพือ่ กำรประยุกต์ใช้จริงในประเทศ เพือ่ ลดกำรนำเข้ำและ
พึง่ พำตนเอง รวมไปถึงงำนวิจยั ของคณะฯ อีกหลำยส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ด้ำนกำรเฝ้ ำระวังสำร
ตกค้ำงในผลผลิตทำงอำหำรและกำรเกษตร ยังสำมำรถสร้ำงผลกระทบเชิงนโยบำยที่นำไปสู่กำร
ร่ว มทำงำนกับกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึ งหน่ วยงำนองค์กรทัง้
ภำครัฐ เอกชน และเครือ ข่ำ ยชุม ชนต่ำ งๆ ในกำรบูร ณำกำรเกษตรและอำหำรปลอดภัย ใน
ระดับประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ในทำงคู่ขนำน ทำงคณะฯ ยังประสพผลสำเร็จในกำรต่อยอดงำนวิจยั
เพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงสุขภำพและบริกำรสุขภำพในมิติใหม่ผ่ำนทิศทำงกำรดูแลสร้ำงเสริม
สุขภำพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness) ให้แก่ประชำชน และองค์กรต่ำงๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สงั คมผู้สูงอำยุ นอกจำกนัน้ ในปี ท่ผี ่ำนมำทำงคณะฯ ยังเร่งสร้ำงเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและบริกำรสุขภำพร่วมกับศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก และคณะแพทยศำสตร์
ศิรริ ำชพยำบำล รวมไปถึงกำรขยำยศักยภำพกำรดูแลมำตรฐำนทำงห้องปฏิบตั กิ ำรทำงกำรแพทย์
จำกทัวประเทศและบำงส่
่
วนในอำเซียน กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำภำยใต้ฐำนคิด Outcome-based

Education และแนวทำงกำรรับรองหลักสูตร AUN-QA ซึง่ บริบททำงกำรศึกษำเหล่ำนี้ถูกส่งต่อเพื่อ
กำรผลิตบัณฑิตที่มอี ตั ลักษณ์เฉพำะสำหรับวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค รวมไปถึง
เชื่อมโยงไปยังหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนำผูป้ ระกอบวิชำชีพจำกทัวประเทศ
่
อนึ่ง ผลสำเร็จต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ คงไม่สำมำรถบังเกิดขึ้นได้เลย หำกขำดแล้วซึง่ ควำม
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นักศึกษำทุกคน ซึง่ ทำงคณะฯ ต้องขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ประวัติความเป็ นมาคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิท ยาลัย มหิด ล (Faculty of Medical Technology, Mahidol
University ) เริม่ มาจากโรงเรีย นเทคนิ ค การแพทย์ สังกัด มหาวิท ยาลัย แพทยศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ตามความในหนังสือราชกิจจานุ เบกษา เล่ม
ที่ 72 ตอนที่ 40 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมา
ได้ประกาศกฤษฎีกาจัดตัง้ “คณะเทคนิคการแพทย์” เมื่อ
วัน ที่ 29 มิถุ น ายน พ.ศ.2500 ตามความในหนั ง สือ
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 60 วันที่ 9 กรกฎาคม
2500
ปี พ.ศ. 2503 เริม่ ผลิตบัณฑิตในระดับอนุ ปริญญาด้านเทคนิคการแพทย์และขยายหลักสูตร
เป็ นระดับปริญญาตรี โดยให้ได้รบั ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ปี พ.ศ. 2508 เปิ ดหลักสูตรด้านรังสีเทคนิค โดยระยะแรกผลิตบัณฑิตทัง้ ระดับปริญญาตรี
และอนุปริญญา ซึง่ ต่อมาคณะฯ ได้ยุตกิ ารผลิตบัณฑิตในระดับอนุปริญญาทัง้ 2 สาขา
ปี พ.ศ. 2511 - 2534 จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์เพื่อปฏิบตั งิ านใน
ห้องปฏิบตั ิก ารเวชศาสตร์ชนั สูต รของโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าคตามความต้องการของประเทศใน
ขณะนัน้
ปี พ.ศ. 2526 เปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์เป็ นแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งมีผู้สาเร็จการศึกษาเป็ นมหาบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์คนแรกในปี พ.ศ.2528
เป็ นการตอบสนองจากความต้องการบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์ในระดับวิทยาการชัน้ สูง
ปี พ.ศ. 2538 เปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นเป็ นแห่งแรกใน
ประเทศไทย นับได้ว่าเป็ นการศึกษาระดับสูงสุดในวิชาการเทคนิคการแพทย์ รวมถึงยังเป็ นหลักสูตร
ปริญญาเอกทางเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรแรกในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์อกี ด้วย
ปี พ.ศ. 2541 ปรับหลักสูตรทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็ นหลักสูตรนานาชาติ
โดยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิชาการชัน้ นาทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ โดยมีกจิ กรรมร่วมกันทัง้ ทางด้านการจัด
การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อ
วิทยานิพนธ์และการสร้างงานวิจยั ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2547 เปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ)
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูงในด้านรังสีเทคนิคและสร้างงานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาของประเทศ
www.mt.mahidol.ac.th
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ปี พ.ศ. 2553 จากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและทิศทางการจัดหลักสูตรเพื่อดึงดูดผูเ้ รียน
ทีเ่ ป็ นคนรุ่นใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ จึงได้จดั ทาโครงการพิสฐิ วิธาน (Fast-track program) เพื่อ
รองรับนักศึกษาทีม่ คี วามโดดเด่นทีส่ ามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็ นผูน้ าทางวิชาการและการวิจยั ได้ใน
อนาคต
ปี พ.ศ. 2557 เปิ ด โครงการ ป.ตรี-โท เร่งรัด
ภายใต้ ช่ ือ โครงการ 4+1 โดยร่ ว มกั บ วิท ยาลัย การ
จัด การ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล จัด เป็ นหลัก สู ต รควบ
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) และการจัดการมหาบัณฑิต
(การจัด การธุ ร กิจ ) เพื่อ รองรับ คนรุ่น ใหม่ ท่ีต้ อ งการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพควบคู่กบั การบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2558 เปิ ดโครงการ MTVS โดยร่วมกับสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพพิเศษด้านการบริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารสัตวแพทย์
จากประสบการณ์ อนั ยาวนาน คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล จึงถือเป็ น
สถาบัน การศึก ษาแห่ ง แรกในประเทศไทยและในภู ม ิภ าคอาเซีย นที่ผ ลิต บัณ ฑิต สาขาเทคนิ ค
การแพทย์และรังสีเทคนิค มายาวนานกว่า 60 ปี ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะสถาบัน
ชัน้ น าที่ม ีค วามเป็ น เลิศ ทางการศึก ษา การวิจยั และการบริการทางวิช าการและบริการสุ ขภาพ
ภายใต้ วิสยั ทัศน์ “คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล มุ่งสู่การเป็ นผู้นาทางวิ ชาชี พ
เทคนิ คการแพทย์และรังสี เทคนิ คในระดับสากลที ส่ ร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพือ่
การสร้างเสริ มสุขภาพและการพึง่ พาตนเองของสังคม” โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากกระบวนการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) นวัตกรรมการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลายบนฐานการพัฒนา Outcome-based Education เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบด้าน
(Well-rounded scholar) ทีม่ เี จตคติและจิตสานึกในการขยายบริบททางวิชาชีพ จากการตัง้ รับอยู่ใน
โรงพยาบาล สู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม โดยเทคนิคการแพทย์ มีคุณลักษณะพิเศษ
คือ “Smart in Lab, Strong in Community” ซึ่งถู ก น าไปใช้เป็ น ต้น แบบการพัฒ นาศัก ยภาพของ
บัณ ฑิต ในระดับอาเซียนภายใต้ปฏิญ ญามหิดล ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2556 (MAHIDOL Declaration 2013
ASEAN MEDICAL TECHNOLOGY EDUCATION) ส าหรับ รัง สีเทคนิ ค มีคุ ณ ลัก ษณะพิเศษ คือ
“Strong in Practice, Smart in Profession” ซึ่งเป็ นการสร้างความแข็งแกร่งในทักษะปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพผ่านการฝึ กฝนทัง้ ในสถานประกอบการและการบริการชุมชนในพื้นที่บนมาตรฐานคุณภาพ
ระดับสากลจนเป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงานทัง้ ในและต่างประเทศ (2) ความโดดเด่ นทางการ
วิ จยั ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้าน Data mining & Health informatics โดยนักวิจยั
ของคณะฯ สามารถผลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็ นลาดับที่ 1 ของประเทศไทย
และลาดับที่ 12 ของโลก ซึ่งยังผลต่อตาแหน่ งแห่งที่ (Positioning) ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการ
เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ชัน้ นาระดับโลก และเป็ นรากฐานทีส่ าคัญในการขยายผลไปสู่การนา Big data
มาใช้ ป ระโยชน์ ในทางคู่ ข นาน ผลงานวิจ ัย ในหลายส่ ว นยัง สร้า งผลกระทบเชิง นโยบายใน
ระดับประเทศ อาทิ งานวิจยั ทางด้านเชื้อดื้อยาซึ่งส่งผลต่อการเป็ นผู้นาการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
www.mt.mahidol.ac.th
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บุคลากรให้แก่เขตสุขภาพต่างๆ ของประเทศไทย และงานวิจยั เชิงสารวจเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ปนเปื้ อนสารตกค้างในผลผลิตผัก -ผลไม้ ซึง่ มีการบูรณาการไปสู่โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ซึง่
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลและทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยังยื
่ นในการพัฒนา
เขตเกษตรและอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณ ค่า (Value chain) ในพื้นที่จงั หวัดภาคกลาง (3)
นวัตกรรมการบูรณาการความแข็งแกร่งของการบริ การทางวิ ชาชีพที่มคี วามหลากหลายสู่บริบท
การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก บนฐานคิดการทาให้ “สุขภาพดีเป็ นเรื่องที่จบั ต้องได้สาหรับทุกคน...
สุขภาพดีส ามารถเห็น ได้ต งั ้ แต่ ระดับ โมเลกุ ล ที่อ ยู่ภายในร่างกายของแต่ ล ะบุค คล....สุ ขภาพดีจะ
เกิดขึน้ ได้ตอ้ งมาจากความตระหนักรูแ้ ละความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปั จเจกบุคคล” ซึง่ นาไปสู่การ
ติด ตามสถานะทางสุ ข ภาพ และการดูแ ลสร้างเสริม สุ ข ภาพแบบองค์รวมเพื่อ การมีสุ ข ภาวะที่ดี
(Holistic Health & Wellness) ให้แก่ประชาชน หน่ วยงาน และชุมชนต่างๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคกลาง
นอกจากนัน้ คณะฯ ยังเป็ น ผู้น าในการยกระดับ มาตรฐานงานทางวิช าชีพ โดยเป็ น แม่ข่ายการ
ประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment Scheme;
EQAS) ให้แก่ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ทวประเทศและบางส่
ั่
วนของภูมภิ าคอาเซียน รวม
ประมาณ 3,000 แห่ง (4) การขับเคลือ่ นการบริ หารจัดการสู่ความเป็ นเลิ ศ คณะฯ ให้ความสาคัญ
กับ เป้ าหมายการมุ่งสู่ Green Faculty and Healthy Organization/Community ที่ม ีส วัส ดิภ าพและ
ความปลอดภัย มีการใช้ทรัพ ยากรอย่างคุ้มค่ าและใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อม ควบคู่กบั การดาเนินการ
อย่างมีสานึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยการพัฒนาการดาเนินการตามพันธกิจเชิงระบบ อาศัย
เสียงของลูกค้าและ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริ มได้อย่างคล่องตัว
ยืดหยุน่ และสามารถแข่งขันได้ทงั ้ ในระดับประเทศและนานาชาติ
การดารงตาแหน่ งของคณบดีคณะเทคนิ คการแพทย์ ตัง้ แต่อดีต จนถึงปัจจุบนั
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล
ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ พญ.พิมพ์พนั ธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์
รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม

วีรานุวตั ติ ์
ทองเจริญ
เลียงพิบลู ย์
ปรัชชญาสิทธิกุล
ศรไชย
ปรัชชญาสิทธิกุล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
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พ.ศ. 2500 - 2516
พ.ศ. 2517 - 2530
พ.ศ. 2530 - 2538
พ.ศ. 2538 - 2546
พ.ศ. 2546 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2558
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
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สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
คณะเทคนิคการแพทย์ มีสถานที่ปฏิบตั งิ าน โดยมีพนั ธกิจหลักในการจัดการศึกษา ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และผลิตผลงานวิจยั เพื่อการประยุกต์
ใช้ส่สู งั คมและการพึง่ พาตนเอง จานวน 4 แห่ง คือ
1) อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลศิรริ าช
2) สถานเวชศาสตร์ชนั สูตร (ตึกผูป้ ่ วยนอก ชัน้ 4 โรงพยาบาลศิรริ าช)
3) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
4) ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ (ชัน้ 2 และ ชัน้ 4 อาคารศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก ศาลายา)
ที่ตงั ้ และแผนที่คณะเทคนิ คการแพทย์

วิ ทยาเขตศาลายา
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441 4371-5 ต่อ 2202 (งานประชาสัมพันธ์ ฯ)
โทรสาร : 02-441 4380
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วิ ทยาเขตบางกอกน้ อย
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทร : 02-441 4371-5 ต่อ 2202 (งานประชาสัมพันธ์ ฯ)*
โทรสาร : 02-441 4380
(*เนื่องจากอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อยอยู่ระหว่างปรับปรุงพืน้ ที)่

ช่องทางการติ ดต่อสื่อสาร
Website
Facebook

www.mt.mahidol.ac.th
Faculty of Medical Technology,Mahidol University (MUMT)
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ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กาหนดเป้ าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศและ
สนองตอบต่อปณิธานการพัฒนาสู่การเป็ น “สถาบันชัน้ นามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม” (The Leading Institute
Developing for the Betterment of Society)” ซึ่งประสบความสาเร็จเชิงประจักษ์ท่ีสาคัญ หลาย
ประการ รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับจากมหาวิทยาลัย องค์กรทางวิชาชีพ ตลอดจนหน่ วยงานอื่นๆ ทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ ว่าเป็ นต้นแบบการพัฒนาในพันธกิจทีส่ าคัญในหลายทิศทาง ทัง้ ด้านการ
เรีย นการสอน การผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีศ ัก ยภาพสูง ด้านวิ จ ยั ที่ส ามารถบูรณาการศาสตร์ต่ างๆ ให้
เชื่อมโยงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านบริการวิชาการและบริการ
สุ ข ภาพ โดยการเป็ นแม่ ข่ า ยการยกระดับ มาตรฐานทางวิช าชีพ ให้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน ภายใต้การสร้างเสริมสุขภาพและบริบททางวิชาชีพ “สุขภาพดีเป็ น
เรือ่ งทีจ่ บั ต้องได้”
และเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้สามารถพัฒนาความเป็ นเลิศได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามเป้ าหมายที่ว างไว้ ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 คณะเทคนิ ค การแพทย์
ได้ดาเนินแผนงานการพัฒนาคณะฯ ตามกรอบแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) และ (พ.ศ. 2561 2565) ดังนี้
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่ งสู่ค วามเป็ น เลิศ ทางวิช าชีพ เทคนิ ค การแพทย์ และรังสีเทคนิ ค ในระดับ สากล ที่ส ร้างสรรค์
องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการพึง่ พาตนเองของสังคม”
ปณิ ธาน (Determination)
“สถาบันชัน้ นามุง่ พัฒนาเพื่อสังคม”
วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture)
“การมุง่ สู่ความสาเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว ”
พันธกิ จ (Mission)
“ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่มศี กั ยภาพรอบด้าน พัฒนาความก้าวหน้าทางการ
วิจยั และนวัตกรรม และสร้างความเป็ นเลิศทางการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
แก่สงั คม”
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แผนกลยุทธ์คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ (Strategies)
1. ผลิตบัณ ฑิตที่มศี กั ยภาพรอบด้านพร้อมด้วยคุณลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล (Generating
well-rounded scholar with international professional competence)
2. สร้างความเป็ นเลิศทางการวิจยั และพัฒนานวัต กรรมเพื่อ ประยุกต์ใช้สู่สงั คม และการพึ่งพา
ตนเอง Excellence in research and innovation development for the betterment and selfsufficiency of the society)
3. ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็ นผู้นาทางการบริการวิชาการ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Driving the
profession towards becoming leaders in academic service and health promotion)
4. สร้างความเป็ น เลิศ ในการบริห ารจัด การสู่ค วามเป็ น องค์ก รแห่ งนวัต กรรม และความยังยื
่ น
(Excellence in management for innovative and sustainable organization)
พันธกิ จ
การศึกษา

เป้ าประสงค์ยุทธศาสตร์
SO1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพ
รอบด้านพร้อมด้วยคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพระดับสากล
(Generating well-rounded
scholar withinternational
professional competence)

การวิ จยั

SO2. สร้างความเป็ นเลิศ
ทางการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่
สังคม และการพึง่ พาตนเอง
(Excellence in research and
innovation development for
the betterment and selfsufficiency of the society)

สมรรถนะหลัก
การเป็ นผูน้ าในการจัด
การศึกษาในสาขาเทคนิค
การแพทย์และรังสีเทคนิค

กลยุทธ์
1. ปฏิรปู การจัดหลักสูตร และ
การจัดการศึกษาทีส่ นองตอบ
ต่อความต้องการของสังคม
โดยบัณฑิตมีคุณลักษณะทาง
วิชาชีพระดับอาเซียน
2. การขยายศักยภาพ
ความเป็ นผูน้ าทางวิชาชีพ
และการสร้างเครือข่ายระดับ
อาเซียน
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
ศักยภาพในการผลิตงานวิจยั 1. สร้างศักยภาพทางการวิจยั
ทีโ่ ดดเด่นระดับสากลทาง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
ด้านคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์ ใช้ประโยชน์ และส่งผลกระทบ
และสารสนเทศทางสุขภาพ เชิงบวกต่อสังคม
2. ส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการใช้
ประโยชน์ และการพึง่ พา
ตนเอง
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

พันธกิ จ
การบริการ
วิ ชาการและ
การบริการ
สุขภาพ

เป้ าประสงค์ยุทธศาสตร์
SO3. ยกระดับวิชาชีพสูก่ ารเป็ น
ผูน้ าทางบริการวิชาการ และการ
สร้างเสริมสุขภาพ (Driving the
profession towards becoming
leaders in academic service
and health promotion)

สมรรถนะหลัก
การเป็ นแม่ข่ายการ
ยกระดับและพัฒนา
มาตรฐานทางวิชาชีพ
ในระดับประเทศและ
นานาชาติ

การบริหาร
จัดการ

SO4. สร้างความเป็ นเลิศในการ
บริหารจัดการสูค่ วามเป็ นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และความยังยื
่ น
(Excellence in management
for innovative and sustainable
organization)

ศักยภาพการให้บริการทาง
วิชาชีพเชิงรุกเพื่อสร้าง
เสริมการมีสขุ ภาพดีแก่
ประชาชนกลุม่ ประชาชน
และบุคลากรในองค์กร
ต่างๆ ทัวทั
่ ง้ เขตกรุงเทพ
และปริมณฑล
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กลยุทธ์
1. บูรณาการองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมเพื่อเป็ นผูน้ าใน
การสร้างเสริมศักยภาพการ
ปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ
2. เสริมสร้างสุขภาพ และ
สุขภาวะดีแก่สงั คมโดย
การบูรณาการองค์ความรู้
และอาศัยบทบาทนาใน
วิชาชีพ
3. การสร้างกลไกการเข้าถึง
ระบบทางสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างครบ
วงจร
4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ผปู้ ระกอบการ และ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
1. การเพิม่ ศักยภาพในการ
บริหารความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าและคู่ความร่วมมือ
ต่างๆ
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาขยายผล
กระบวนการบริหารจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีต่ อบสนองต่อ
เป้ าหมาย และสัมฤทธิผล
การพัฒนางาน
3. การพัฒนาองค์กรเป็ น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งสันทนา
การ และแหล่งการใช้ชวี ติ
ระหว่างการศึกษาและการ
ทางานอย่างมีความสุข

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

โครงสร้างและการบริหารงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ มีโครงสร้างและการบริหารงาน ประกอบด้วย 5 ภาควิชา 4 ศูนย์ และ
2 หน่ วยงานเทียบเท่าภาควิชา ดังแสดงในแผนภูมโิ ครงสร้างองค์กร แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหาร
ดังนี้
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

คณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ประจาปี 2560 - 2561

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิ ม อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิ คการแพทย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติ มงคลวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร นโยบาย และวิ จยั

อาจารย์ ดร.เลิ ศยศ ตรีรตั นไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ รส พลับพลึง
รองคณบดีฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
รองคณบดีฝ่ายกิ จการนักศึกษาและกิ จกรรมพิ เศษ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้ อย
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริ หารสิ นทรัพย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และบริ บทต่อสังคม

อาจารย์ ดร.ลิ ขิต ปรียานนท์
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิ ต
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ การวิ ชาการและสร้างเสริ มสุขภาพ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ ลาสิ นี สุวรรณจ่าง
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิ ภาพ
และความปลอดภัย
(ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลิ นา ตันหยง
หัวหน้ าภาควิ ชาจุลทรรศนศาสตร์คลิ นิก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิ จิตร วงศ์ลา่ ซา
หัวหน้ าภาควิ ชาจุลชีววิ ทยาคลิ นิกและ
เทคโนโลยีประยุกต์

www.mt.mahidol.ac.th

12

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ใหญ่เจริ ญ
หัวหน้ าภาควิ ชาเทคนิ คการแพทย์ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรตั น์ พรธาดาวิ ทย์
หัวหน้ าภาควิ ชาเคมีคลิ นิก

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
หัวหน้ าภาควิ ชารังสีเทคนิ ค

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว
หัวหน้ าสถานเวชศาสตร์ชนั สูตร
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิ นทร์ นันทเสนามาตร์
หัวหน้ าศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิ ม อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาการหัวหน้ าศูนย์วิจยั พัฒนานวัตกรรม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี
หัวหน้ าศูนย์เทคนิ คการแพทย์ และรังสีเทคนิ คนานาชาติ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิ ยา ลี้ปิยะสกุลชัย
หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นามาตรฐานและการประเมิ นผลิ ตภัณฑ์
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

รายนามคณะกรรมการประจาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจาปี 2560 - 2561
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ
3. อาจารย์ ดร.เลิศยศ
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ
6. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
8. อาจารย์ ดร.ลิขติ
9. อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี

อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตันติมงคลวัฒน์
ตรีรตั นไพบูลย์
พลับพลึง
จังภัทรพงศา
นุชน้อย
จันทร์อ่อน
ปรียานนท์
สุขศรีชวลิต
สุวรรณจ่าง

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจยั
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริหารสินทรัพย์
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายสือ่ สารองค์กร และบริบทต่อสังคม
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา
ตันหยง
หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร
วงศ์ล่าซา
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินกิ และ
เทคโนโลยีประยุกต์
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ใหญ่เจริญ
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชมุ ชน
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรรี ตั น์
พรธาดาวิทย์
หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค
16. อาจารย์ ดร.ธารารัตน์
ขาวเขียว
หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชนั สูตร
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์
นันทเสนามาตร์
หัวหน้าศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ
18. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรม
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา
มัสอูดี
หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา
ลีป้ ิ ยะสกุลชัย
หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
21. อาจารย์ ดร.กมลรัตน์
โพธิปิ์ ่ น
กรรมการประจาส่วนงาน ประเภทคณาจารย์ประจา
22. อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์
เชิดตระกูลเกียรติ กรรมการประจาส่วนงาน ประเภทคณาจารย์ประจา
23. อาจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์
โอวศิรกิ ุล
กรรมการประจาส่วนงาน ประเภทคณาจารย์ประจา
24. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์
กรรมการประจาส่วนงาน ประเภทคณาจารย์ประจา
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ธรรมาภิ บาลกับการนาองค์กร
คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดแนวทางการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล (good governance) เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
และเป็ นแนวปฏิบตั คิ วบคู่กบั ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักนิ ติธรรม (Rule of Law)
1.1 มีการกาหนดขอบเขต อานาจ และหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน
1.2 มีการบริหารงานด้วยความเป็ นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ และกล้ายืนหยัด
ในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตั งิ าน โดยคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลัก
จริยธรรมอย่างเคร่งครัดและเป็ นธรรม
2. หลักคุณธรรม (Ethics)
2.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มผี ลประโยชน์ดา้ นอื่นทีข่ ดั แย้งกับการปฏิบตั หิ น้าที่
2.2 มีการบริหารงานในเรือ่ งต่างๆ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่กระทาผิดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)
3.1 มีระบบการตรวจสอบการทางานภายในหน่วยงาน
3.2 มีการเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่ วยงานอย่างเปิ ดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี
ตามความเหมาะสม
3.3 มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลทีจ่ าเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการทางานอย่างสม่าเสมอและ
ถูกต้อง
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
4.1 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ได้อย่างอิสระ
4.2 ประสานสัมพันธ์ ทางานเป็ นทีม และสร้างเครือข่ายในการทางาน
4.3 มีการรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และ
นาไปปรับปรุงการบริหารงาน
5. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5.1 มีการกาหนดทิศทางและแผนการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน รวมทัง้ ผู้รบั ผิดชอบภายในของ
แต่ละหน่วยงาน
5.2 มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อย่างทัดเทียมกัน
5.3 มีความสานึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุง่ มัน่ ทุ่มเทเพื่อการบริหารจัดการ และยอมรับ
ผลการดาเนินงาน (ทัง้ รับผิดและรับชอบ)
6. หลักความคุ้มค่า (Utility)
6.1 มีการบริหารจัดการทีไ่ ด้ผลงานทีค่ ุม้ ค่า เมือ่ เทียบกับทรัพยากร งบประมาณ เวลาทีใ่ ช้ไป
6.2 มีการนาข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสม
www.mt.mahidol.ac.th
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6.3 สามารถแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการทางาน หรือแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิดขึน้
จากการทางานของหน่วยงานต่างๆ
7. หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
7.1 มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
และค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรของคณะฯ และได้ประกาศให้รบั รูร้ ว่ มกัน
7.2 มีระบบงานทีเ่ อือ้ ต่อการท างานตามแผนกลยุทธ์ น าไปสู่การปฏิบตั แิ ละบรรลุเป้ าหมาย
ทีว่ างไว้
7.3 มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ
8. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
8.1 มีการกาหนดภาระหน้าที่ หรือ ขัน้ ตอนการดาเนินงานของหน่วยงาน และมอบหมายงาน
แก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานทีท่ า
8.2 มีการมอบอานาจในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
8.3 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนในการประเมินผลการดาเนินการ เสนอข้อแก้ไข
และนากลับไปปรับปรุงการบริหารงาน
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 มีก ารบริห ารงาน โดยค านึงถึงบุค ลากรหรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รบั การปฏิบตั ิ
และการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
9.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีเ่ อือ้ ต่อการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค
9.3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะ ความชานาญในงานที่รบั ผิดชอบอย่างสม่าเสมอ และ
เท่าเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented)
10.1 ส่งเสริมการนาหลักฉันทามติและข้อตกลงร่วมไปใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ทุกระดับ
10.2 มีการกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามฉันทามติและข้อตกลงร่วม
10.3 มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่ าย และกลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้ ส่วนเสียทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
11. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
11.1 มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
11.2 มีการบริหารงานในเรือ่ งต่างๆ ได้สาเร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม
หมายเหตุ

หลักธรรมาภิบาลในข้อ 1-6 เป็ นแนวปฏิบตั ติ งั ้ แต่ปี 2561
หลักธรรมาภิบาลในข้อ 7-11 เป็ นแนวปฏิบตั ติ งั ้ แต่ปี 2560
ทัง้ นี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ยดึ หลักธรรมาภิบาลในข้อ 1-11 เป็ นแนวปฏิบตั มิ า
อย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงาน รอบปี งบประมาณ 2560 - 2561
อัตรากาลัง
คณะฯ มีการวางแผนอัตรากาลังและความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากร
สายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ปณิธราน วิสยั ทัศน์ และทิศทางการพัฒนาของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้
กาหนดวิธกี ารบริหารบุคลากรเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายโดยการกากับดูแลผ่านตัวชี้วดั
ระดับองค์กรและระดับบุคคล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความยังยื
่ น ด้วยการกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development) ควบคู่ไปกับการจัดทาความก้าวหน้าตามสาย
อาชีพ
ปี งบประมาณ 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มีอตั รากาลัง จานวน 243 คน และ ปี งบประมาณ
2561 มีอตั รากาลัง จานวน 257 คน ดังนี้
ประเภท
สายวิ ชาการ
สายสนับสนุน
รวม

ปี 2560

ปี 2561

86
157
243

89
168
257

สัดส่วนบุคลากร ปี 2560-2561

สายสนับสนุน
65%

สายวิ ชาการ
35%

www.mt.mahidol.ac.th
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อัตรากาลัง ปี งบประมาณ 2560
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พม. (ชื่อส่วนงาน)
วิ ชาการ สนับสนุน วิ ชาการ สนับสนุน วิ ชาการ สนับสนุน

ภาควิชา/
หน่วยงาน
สานักงาน
คณบดี
ภาควิ ชาจุล
ทรรศนศาสตร์ฯ
ภาควิ ชาเคมี
คลิ นิก
ภาควิ ชาจุล
ชีววิ ทยาคลิ นิกฯ
ภาควิ ชาเทคนิ ค
การแพทย์ฯ
ภาควิ ชารังสี
เทคนิ ค
สถานเวช
ศาสตร์ชนั สูตร
ศูนย์พฒ
ั นา
มาตรฐานฯ
ศูนย์เทคนิ ค
การแพทย์ฯ
ศูนย์วิจยั
พัฒนา
นวัตกรรม
ศูนย์เหมือง
ข้อมูลฯ
รวม

7

21

15

2

2

6

1

2

4

8

1

3

2

10

3

7

1

2

9

3

3

0

4

6

1

0

1

0

4

3

19

5

1

8

0

1

68

43

3

1

8

20

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัวคราว
่
เงิ น
เงิ น
เงิ น เงิ นทุน
งบประมาณ รายได้ รายได้ วิ จยั
3
25
12
1

3

1

1

1
1

3

2
1
1
1

1

1

83
17
16

4

1

29

1

10

1

17

4
1

รวม

18
1

4

1

8

2

3

32

9
29

7

37

23

5

243

อั รากาลัง ปี งบประมาณ 2560
พนักงานมหาวิ ทยาลัย
สนับสนุน
1 %

พนักงานมหาวิ ทยาลัย
วิ ชาการ
2 %

พม ช่ อส่ วนงาน วิ ชาการ
1%
าราชการ สนับสนุน
%
พม ช่ อส่ วนงาน
สนับสนุน
12%

าราชการ วิ ชาการ
3%

ลกจางชั ่วคราว เงิ นวิ จ ัย
2%

ลกจางประจา เงิ นราย ด
15%

ลกจางชั ่วคราว เงิ นราย ด
10%

www.mt.mahidol.ac.th
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อัตรากาลัง ปี งบประมาณ 2561
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พม. (ชื่อส่วนงาน)
วิ ชาการ สนับสนุน วิ ชาการ สนับสนุน วิ ชาการ สนับสนุน

ภาควิชา/
หน่วยงาน
สานักงาน
คณบดี
ภาควิ ชาจุล
ทรรศนศาสตร์ฯ
ภาควิ ชาเคมี
คลิ นิก
ภาควิ ชาจุล
ชีววิ ทยาคลิ นิกฯ
ภาควิ ชาเทคนิ ค
การแพทย์ฯ
ภาควิ ชารังสี
เทคนิ ค
สถานเวช
ศาสตร์ชนั สูตร
ศูนย์พฒ
ั นา
มาตรฐานฯ
ศูนย์เทคนิ ค
การแพทย์ฯ
ศูนย์วิจยั
พัฒนา
นวัตกรรม
ศูนย์เหมือง
ข้อมูลฯ
รวม

7

28

9
2

1

2

7

1

2

4

8

1

3

2

12

3

8

1

11

1

1

2
3

1

2

4

1

9
72

1

1

1

2

4

1

1

4

1

1

1

3

2

1

1

3

86
17

32
12
16

1

19
3

2
4

17
1

1
58

รวม

16

1

11

20

4
1

1

7

2
1

8

16

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัวคราว
่
เงิ น
เงิ น
เงิ น เงิ นทุน
งบประมาณ รายได้ รายได้ วิ จยั
3
25
14

29

10
21

6

40

27

3

257

อั รากาลัง ปี งบประมาณ 2561
พนักงานมหาวิ ทยาลัย
สนับสนุน
23%

พม ช่อส่วนงาน วิ ชาการ
1%

พนักงานมหาวิ ทยาลัย
วิ ชาการ
2 %

พม ช่อส่วนงาน
สนับสนุน
%
ลกจางประจา เงิ น
งบประมาณ
2%

าราชการ สนับสนุน
%
าราชการ วิ ชาการ
3%

ลกจางชั ่วคราว เงิ นวิ จยั
1%

ลกจางชั ่วคราว เงิ นราย ด
10%
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อัตรากาลังสายวิ ชาการ ปี งบประมาณ 2560

ตาแหน่ งทางวิ ชาการ

ภาควิ ชา/หน่ วยงาน

ศ.

สำนักงำนคณบดี
ภำควิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก
ภำควิชำเคมีคลินิก
ภำควิชำจุลชีววิทยำคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
ภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ชมุ ชน
ภำควิชำรังสีเทคนิค
สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร
ศูนย์พฒ
ั นำมำตรฐำนและกำรประเมินผลิตภัณฑ์
ศูนย์เทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิคนำนำชำติ
ศูนย์วจิ ยั พัฒนำนวัตกรรม
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวกำรแพทย์สำรสนเทศ
รวม

2

รศ.
4
2
4

ผศ.

อ.

1
2
8
3
2

2
3
6
4
4
8

นักวิ จยั

รวม

1
1

2
8
10
18
7
10
0
1
0
20
9
85

1
2
1
5

2
1
13

9
1
26

7
5
40

หมำยเหตุ ลูกจ้ำงชัวครำวอำยุ
่
เกิน 60 ปี บริบรู ณ์ นับเป็ นอำจำรย์

อัตรากาลังสายวิ ชาการ ปี งบประมาณ 2561

ตาแหน่ งทางวิ ชาการ

ภาควิ ชา/หน่ วยงาน

ศ.

สำนักงำนคณบดี
ภำควิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก
ภำควิชำเคมีคลินิก
ภำควิชำจุลชีววิทยำคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
ภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ชมุ ชน
ภำควิชำรังสีเทคนิค
สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร
ศูนย์พฒ
ั นำมำตรฐำนและกำรประเมินผลิตภัณฑ์
ศูนย์เทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิคนำนำชำติ
ศูนย์วจิ ยั พัฒนำนวัตกรรม
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวกำรแพทย์สำรสนเทศ
รวม

2

รศ.
3
1
4

ผศ.

อ.

1
3
8
3
3

2
4
6
6
5
9

นักวิ จยั

รวม

2
2

2
8
10
20
8
12
0
1
0
18
10
89

1
2
1
5

1
1
10

หมำยเหตุ ลูกจ้ำงชัวครำวอำยุ
่
เกิน 60 ปี บริบรู ณ์ นับเป็ นอำจำรย์
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9
1
28

6
5
44

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

การพัฒนาบุคลากร
คณะฯ สนับสนุ นในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรทีม่ ุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพในทุกพันธกิจ
ของคณะฯ ทัง้ สำยวิชำกำร สำยสนับสนุ น โดยกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพิม่ พูน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ในหลักสูตรที่ตรงกับศักยภำพที่ต้องกำรพัฒนำ ทัง้ จำกหน่ วยงำนภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มศี กั ยภำพ มีควำมพร้อมในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมพันธกิจ
ให้บรรลุสำเร็จตำมเป้ ำหมำยของคณะฯ

รอยละ องบุคลากรที ดรับการพัฒนาศักยภาพ
ปี งบประมาณ 7 61
100.00

98.80

97.59
93.42
80.00

91.45

100

95.29

95.42

89.02

87.80

84.62

60.00

สายวิ ชาการ
สายสนันสนุน

40.00

20.00

0.00
ปี งบประมาณ

ปี งบประมาณ

ปี งบประมาณ

ปี งบประมาณ
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รอยละ องบุคลากรที ดรับการพัฒนาศักยภาพ
ปี งบประมาณ 2560
แลกเปลียนเรียนรู
และเพิ มพูนความรู
ดานอืนๆ
%
ดานการศึกษา
%

ดานวิ ชาการ
%

ดานวิ จยั
%
ดานบารุง
ศิ ลปวัฒนธรรม
%

ดานการพัฒนา
คุณภาพ
%

ดานบริ หารจัดการ
%

ดานสนับสนุน
บริ การวิ ชาการ
%

รอยละ องบุคลากรที ดรับการพัฒนาศักยภาพ
ปี งบประมาณ 2561

แลกเปลียนเรียนรูและ
เพิ มพูนความรูดานอืนๆ
%

ดานการศึกษา
%
ดานวิ จยั
4%
ดานสนับสนุนบริ การ
วิ ชาการ
3%

ดานวิ ชาการ
4%

ดานบริ หารจัดการ
%

ดานการพัฒนาคุณภาพ
%
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ดานบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
%

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

จานวนครัง้ องบุคลากรเ ารับการอบรม ศึ กษาดูงาน ประชุมวิ ชาการ สัมมนาในประเทศ
จาแนกตามประเภท

ประเภท
ด้ำนกำรศึกษำ
ด้ำนวิจยั
ด้ำนสนับสนุนบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ด้ำนวิชำกำร
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนควำมรูด้ ำ้ นอืน่ ๆ
รวม

ปี งบประมาณ 2560
จานวน
คิ ดเป็ น
ครัง้
รอยละ
104
18.74
92
16.58
26
4.68
46
8.29
89
16.04
144
25.95
54
9.73
555
100.00

ปี งบประมาณ 2561
จานวน
คิ ดเป็ น
ครัง้
รอยละ
159
15.68
144
14.20
30
2.96
67
6.61
79
7.79
248
24.46
287
28.30
1,014
100.00

ศักยภาพ องบุคลากรที ดรับเชิ ญใหเป็ นวิ ทยากร เ าร่วมประชุมวิ ชาการ ณ ต่างประเทศ
ปี งบประมาณ 2560 - 2561
ชือ-นามสกุล
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม

วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
ประเทศ
ประชุมวิชำกำร ครัง้ ที่ 24 CSIT
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
National Academic Congress and
International RT
รศ.ดร.กุลชำติ จังภัทรพงศำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและทำควำม
ฝรั ่งเศส
ร่วมมือทำงงำนวิจยั เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ทำงกำรวิจยั ในระดับนำนำชำติ
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม
เกำหลีใต้
รังสีเทคนิคนำนำชำติ ร่วมประชุมภำ
รังสีเทคนิคโลกและประชุมวิชำกำรรังสี
เทคนิคนำนำชำติ 19th ISRRT World
Congress

วัน-เดือน-ปี
11-17 ต.ค.59

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ประชุมสมำชิกสภำรังสีเทคนิคโลก

เกำหลีใต้

17-23 ต.ค.59

ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย

The Conference "Vaccinology for
Global Health on Molecular and
Cellular Biology"
The Conference "Vaccinology for
Global Health on Molecular and
Cellular Biology"

United Kingdom

23-30 ต.ค.59

United Kingdom

23-30 ต.ค.59

ผศ.ดร.พัชนี ชูทอง

www.mt.mahidol.ac.th
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16-23 ต.ค.59
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ชือ-นามสกุล
อ.สุรภี เทียนกริม
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์

รศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์

ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง

รศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์

ผศ.ดร.วิไลรัตน์ นุชประมูล
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์

วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
The 25th Symposium on Institinal
Flora
ประชุมวิชำกำรประจำปี 2016
ครบรอบ 60 ปี สมำคมรังสีเทคนิค
แห่งอินโดนีเซีย
ประชุมสำขำ Food Hygiene Quality
and Safety Control หัวข้อ Food
Safety associated with Pesticide
use on South-East Asian Countries
- It Effects on Health and Economiy
ประชุม 12 Asia Pacific Alliance for
Health Leader (APAHL) และ
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
ผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์สชุ ภำพ
ทำควำมร่วมมือทำงงำนวิจยั School
of Pharmacy, Fourth Military
Medical University
On Behalf of University of Medical
Technology, Yangon visit the
Medical Radiography
เป็ นผูต้ รวจประเมินด้ำนวิชำกำร
(Technical Assesser)
วิทยำกรกำรประชุม International
Radiology Work shop Theory
concept of diagnostic imaging
modalities, CT and MRI with
applications in angiography

ประเทศ

อินโดนีเซีย

วัน-เดือน-ปี
29 ต.ค. –
5 พ.ย.59
2-6 พ.ย.59

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

3-6 พ.ย.59

ออสเตรเลีย

5-13 พ.ย.59

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

7-10 พ.ย.59

สหภำพเมียนมำร์

9-11 พ.ย.59

บังกลำเทศ

14-18 พ.ย.59

อินโดนีเซีย

23-27 พ.ย.59

ญี่ป่ นุ

รศ.พรรณี พิเดช
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผศ.ดร.อภิลกั ษณ์ วรชำติชวี นั APFCB 2016 Congress
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ วิทยำกรหลักสตร National Training โอมำน
Course on QA/QC Planer Imaging
ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญำสิทธิกุล ศึกษำดูงำน โรงกำร เทคนิคกำรแพทย์ เวียดนำม
ผศ.ดร.อภิลกั ษณ์ วรชำติชวี นั ชุมชนสูอ่ ำเซียน : ด้ำนวิชำชีพเทคนิค
นำงสำวปำริฉตั ร วิจำรณ์พล กำรแพทย์ในโรงพยำบำลและสุขภำวะ
อ.ดร.ประสิทธิ ์ หมั ่นดี
วิถคี วำมเป็ นอยู่ของชำวเวียดนำม

23-30 พ.ย.59

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ญี่ป่ นุ

9-12 ธ.ค.59

เวียดนำม

26-30 ธ.ค.59

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ประชุมคณะกรรมกำรสอบและ
ขึน้ ทะเบียนนักรังสีเทคนิคเฉพำะทำง
นำนำชำติ (IABSRT)
International Society of
Radiographer and Radiological
Technologists : ISRRT
www.mt.mahidol.ac.th
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ชือ-นามสกุล
วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ หลักสูตรกำรอบรมเรื่อง Training
Course in computed Tomography
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ ประชุมกรรมกำรบริหำรสมำคมรังสี
เทคนิคนำนำชำติ, International
Society of Radiographer and
Radiological Technologists : ISRRT
และร่วมประชุมวิชำกำร Europe
Congress of Raiology
ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม
เข้ำร่วมจัดทำ Active Recriutment
อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
เพื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตรดำเนินกำร
ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง
สอบสัมภำษณ์ผสู้ มัครขอรับทุน 2017
อ.ดร.มลธิรำ พรมกัณฑ์
Mahidol Postgrade Scholarship
Program และผูส้ มควรเข้ำศึกษำ
ในระดับบัณฑิตศึกษำ
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ ร่วมงำนประชุมวิชำกำรประจำปี
ในโอกำสครบรอบ 50 ปี กำรก่อตัง้
สมำคมรังสีเทคนิคแห่งไต้หวัน
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์ ประชุมวิชำกำรและประกวดผลงำน
ในงำนประชุม 45th International
Exhibition of Inventions of Geneva
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ นุชประมูล
เป็ นทีป่ รึกษำมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ผศ.พญ.สุมนำ มัสอูดี
ISO 15189 และ ISO 15190
อ.ดร.คัคนำนต์ สรุงบุญมี
ดูงำน ณ Ho Chi Minh City
University of Technology (HCMUT)
รศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนำมำตร์ ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรวิจยั
ภำยใต้ควำมร่วมมือกำรวิจยั และ
พัฒนำ Computation tools และ
Proteochemometric modelling
ผศ.ดร.รัตนำ ลำวัง
ประชุมวิจยั ระดับนำนำชำติและ
เสนอผลงำนวิจยั
ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
ประชุม Regional Meeting on
Poliovirus Laboratory Containment
อ.ดร.สุมนำ กลัดสมบูรณ์
5th International Conference on
ผศ.ดร.อมรำ อภิลกั ษณ์
Bio Sensing Technology
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ ประชุมดำเนินกำรวำงระบบมำตรฐำน
คุณภำพและควำมปลอดภัยในงำน
รังสีวทิ ยำ
ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม
เยีย่ มและพบปะผูบ้ ริหำร Norvice
อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
Hospital เพื่อประเมินควำมพร้อม
ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง
ของกำรเปิ ดหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ
ผศ.ดร.รัตนำ ลำวัง
เทคนิคกำรแพทย์ และหำรือควำม
ผศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล ร่วมมือด้ำนอื่นๆ
www.mt.mahidol.ac.th
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ประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
พม่ำ
ออสเตรีย

วัน-เดือน-ปี
17-19 ก.พ.60

เนปำล

22-26 มี.ค.60

สำธำรณรัฐจีน
(ไต้หวัน)

24-28 มี.ค.60

สหพันธรัฐสวิส

28 มี.ค. –
3 เม.ย.60

สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
พม่ำ
สำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม
รำชอำณำจักรสวีเดน

7-9 เม.ย.60
10-12 เม.ย.60

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

20-23 เม.ย.60

อินเดีย

24-28 เม.ย.60

อิตำลี

4-14 พ.ค.60

บรูไน

5-12 พ.ค.60

สหพันธสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย เนปำล

10-11 มิ.ย.60

1-6 มี.ค.60

12 เม.ย. –
11 พ.ค.60

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ชือ-นามสกุล
ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
อ.ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำรำญ
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
ผศ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ ์ปิ่ น
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
อ.ดร.เลิศยศ ตรีรตั นไพบูลย์
ผศ.ดร.อมรำ อภิลกั ษณ์
ผศ.ดร.อมรำ อภิลกั ษณ์
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
ผศ.ดร.กุลธิดำ กิตดิ ี

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์

ผศ.ดร.พรลดำ นุชน้อย

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย

วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
The XIX International Symposium
on Respiratory viral Infection
ประชุมวิชำกำรรังสีเทคนิคภำคพืน้
เอเชียและออสเตรเลีย ครัง้ ที่ 21
Asia Austalasia conference of
Radiological Technologist (AACRT)
Malaysia 1st MRI Safety Conference

ประเทศ
เยอรมนี

วัน-เดือน-ปี
21-27 มิ.ย.60

เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง

22-26 มิ.ย.60

มำเลเซีย

13-16 ก.ค.60

The 40th Annual Meeting of the
Japan Nerueoscience Society
หลักสูตร Digital Imaging ให้กบั
สมำคมรังสีเทคนิคแห่งชำติอนิ โดนีเซีย
และสมำคมรังสีเทคนิคนำนำชำติ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร IPE changing
course 2017
The Conference XIX Euroanalysis
2017
Eurosensors 2017 The XXXI edition
of the conference series
Best practices in Radiology/
Medical Imaging and Radiation
safety Updated recommendations
on Radiological protection/saety
ประชุมวิชำกำรประจำปี 2560
สมำคมรังสีเทคนิคจีน
ปฏิบตั งิ ำนวิจยั
ณ Unit of Viral Infections and
Comparative Pathology University
of Claude Bernard Lyon
ประชุมระดับภูมภิ ำคเอเชีย TC
Workshop to Review selfassessment results
The 79th Annual Meeting of the
Japanese Society of Hematology
(JSH)
วิทยำกร The 2017 Macau
Radiological Technologists'
Association (MRTA) Continuing
Professional Development (CPD)
program
หำรือด้ำนวิจยั ภำยใต้โครงกำรขอทุน
ร่วมสวีเดนไทย

ญี่ป่ นุ

19-24 ก.ค.60

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

26-31 ก.ค.60

ญี่ป่ นุ

20-27 ส.ค.60

รำชอำณำจักรสวีเดน

26 ส.ค. –
1 ก.ย.60
26 ส.ค. –
1 ก.ย.60
9-15 ก.ย.60

www.mt.mahidol.ac.th

27

สำธำรณรัฐฝรั ่งเศส
สำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเรต์

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

27-30 ก.ย.60

ฝรั ่งเศส

1 ต.ค.1 ธ.ค.60

จอร์แดน

14-20 ต.ค.60

ญี่ป่ นุ

18-22 ต.ค.60

เขตปกครองพิเศษ
มำเก๊ำ

21-23 ต.ค.60

รำชอำณำจักรสวีเดน

22-28 ต.ค.60

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ชือ-นามสกุล
รศ.ดร.กุลชำติ จังภัทรพงศำ

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์

วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรทำงำนวิจยั
ของนักศึกษำระดับปริญญำเอก
ภำยใต้โครงกำรทุนปริญญำเอก
กำญจนำภิเษก Karolinska Institute
วิทยำกรงำนประชุม The 7th Annual
Meeting and 2017 TAMRT
International Forum
ประชุม the 5th AASMT Management
Board Meeting

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม
อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญำสิทธิกุล
ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ วิทยำกรงำนประชุม the 4th Annual
Conference of South East Asia
Regional Conference od
Radiograohers and Radiotechnologist
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ ประชุมรังสีวทิ ยำสมำคมแห่งอเมริกำ
เหนือ (Radiological Society of North
America)
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ประชุมสมำชิกสภำรังสีโลก
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ประชุมวิชกำร International
Conference on Radiation Protection
in Medicine
ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง
เข้ำร่วมจัดทำ Active Recruitment
อ.ดร.มลธิรำ พรมกัณฑ์
และ Onsite interview 2018 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผศ.ดร.อมรำ อภิลกั ษณ์
Paper-based acety Icholineerase
inhibition assay for sensing
application
ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม
โครงกำรหลักสูตร Strategy and
อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
Innovation for Businesses in Asia
(SIBA) 2018
Dr.Aijaz Ahman Malik
ปฏิบตั งิ ำนวิจยั ณ Department of
Nanotechnology University of
Kashmir และ Department of
Immunology and Molecular
Medicine Sher-i-Kashmir Institute
of Medicine
ผศ.ดร.พรลดำ นุชน้อย
ประชุม 2018 Korea socity of
Hamatology International Conference
and 59th Annual Meeting
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ประเทศ
สำธำรณรัฐสวีเดน

สำธำรณรัฐจีน
(ไต้หวัน)

วัน-เดือน-ปี
22-30 ต.ค.60

3-5 พ.ย.60

เวียดนำม

10-11 พ.ย.60

สหภำพม่ำ

10-13 พ.ย.60

สหรัฐอเมริกำ

26 พ.ย. –
1 ธ.ค.60

สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ออสเตรีย

7-11 ธ.ค.60
10-16 ธ.ค.60

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

4-6 มี.ค.61

ญี่ป่ นุ

4-7 มี.ค.61

สหรัฐอเมริกำ

4-13 มี.ค.61

อินเดีย

19 มี.ค. –
20 เม.ย.61

สำธำรณรัฐเกำหลีใต้

27 มี.ค. –
1 เม.ย.61

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ชือ-นามสกุล
ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย
รศ.ดร.พัชนี ชูทอง

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

น.ส.พรรษชล สมิตวิ ณ
ั ฑิกุล
น.ส.ธัญญำนันท์ วรำภิพงศ์
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม

ผศ.ดร.พรลดำ นุชน้อย

วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรทำวิจยั ภำยใต้
โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก
University of South Florida College
of Public Health
ประชุมวิชำกำร 20th ISRRT World
Congress, Trinidad and Tobaga
Notificaton of Regional and Council
Meetings to be held
ติดตำมนักศึกษำฝึ กงำนและศึกษำ
ดูงำน ณ University of Santo Tomas
และ Trinity of Asia University
ประชุมวิชำกำร World Congress on
Medical Physics and Biomedical
Engineering
ประชุม One Million Genomes From
Discovery to Health

ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย

หำรือในกำรขยำยโครงกำรประเมิน
คุณภำพห้องปฏิบตั กิ ำรโดยองค์กร
ภำยนอก
ผศ.ดร.พรลดำ นุชน้อย
ประชุมสร้ำงควำมร่วมมืองำนวิจยั
Molecular blood group analysis
ผศ.ดร.รัตนำ ลำวัง
เยีย่ มชมระบบสำรสนเทศทำง
ห้องปฏิบตั กิ ำร CHU Grenoble และ
Caen University Hospital
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ ศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดหลักสูตรระดับ
หลังปริญญำวิชำชีพเฉพำะทำงด้ำนรังสี
เทคนิค ในสำขำอัลตรำซำวนด์
รศ.ดร.กุลชำติ จังภัทรพงศำ บรรยำยในหลักสูตร
ปริญญำเอก เทคนิคกำรแพทย์
ณ University of Santo Tomas
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ วิทยำกร ประชุม Magnetic Resonace
Imaging workshop Vietnam
Association of Radiological
Technologists (VART)
ผศ. ดร.วิลำสินี สุวรรณจ่ำง
The Asian-Pacific Society for
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์ Nerurochemistry
อ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ ์ปิ่ น
รศ.ดร.พัชนี ชูทอง
เยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ำร
ณ Department immunology,
National institute of Infectious
disease (NIID)
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ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

วัน-เดือน-ปี
19-30 มี.ค.61

ตรินิแดดและโตเบโก

5-17 เม.ย.61

สำธำรณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์

29 เม.ย. –
9 พ.ค.61

สำธำรณรัฐเช็ค

3-10 มิ.ย.61

เยอรมัน

3-10 มิ.ย.61

กัมพูชำ

18-19 มิ.ย.61

ฝรั ่งเศส

23 มิ.ย. –
1 ก.ค.61
30 มิ.ย. –
8 ก.ค.61

ฝรั ่งเศส

ออสเตรเลีย

3-7 ก.ค.61

สำธำรณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์

10-15 ก.ค.61

เวียดนำม

16-19 ส.ค.61

สำธำรณรัฐประชำชนจีน

26-29 ส.ค.61

ญี่ป่ นุ

29 ส.ค. –
3 ก.ย.61

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ชือ-นามสกุล
อ.ดร.สินีวลั ยำ วิชติ

วิ ทยากร/ ประชุมวิ ชาการ
ปฎิบตั งิ ำนวิจยั เรื่อง SAMHD 1
Enhances Chikungunya and Zika
Virus Replication in Human Skin
Fibroblasts
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์ วิทยำกรประชุม The 2nd
Iinternational Conference of
Pharmacy and Health Sciences
Universiti Kuala Lumpur
อ.ดร.คัคนำนต์ สรุงบุญมี
นำเสนอผลงำนในงำน
TECHINNOVATION 2018
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์ ปฏิบตั งิ ำนวิจยั Physiological
adaptations of cones along the
day/night cycle Institut des
Neurosciences Cellulaires et
Integratives
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ประเทศ
ฝรั ่งเศส

วัน-เดือน-ปี
2 ก.ย. –
2 พ.ย.61

สหพันธรัฐมำเลเซีย

9-11 ก.ย.61

สิงคโปร์

17-20 ก.ย.61

ฝรั ่งเศส

1 ต.ค. –
30 พ.ย.61

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

การรักษาพยาบาล และการบริการวิชาการ
คณะเทคนิคกำรแพทย์ ให้บริกำรในกำรดูแลสุขภำพ (Health care service) ได้ดำเนินกำรใน
รูปของหน่ วยงำน “สถานเวชศาสตร์ช ันสูตร” ที่มุ่งเน้ นกำรให้บริกำรกับผู้ป่วย, และบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ภำยในโรงพยำบำล, รวมทัง้ ห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์ภำยนอก ปั จจุบนั สถำนเวช
ศำสตร์ชนั สูต ร คณะเทคนิคกำรแพทย์ เปิ ดให้บริกำรที่ตึกผู้ป่วยนอก บริเวณชัน้ 4 (OPD ชัน้ 4)
โรงพยำบำลศิรริ ำช

และคณะฯ ยังมีหน่ วยงำน “งานบริ การสุ ภาพชุมชน” ซึง่ เป็ นหน่ วยบริกำรเคลื่อนทีต่ รวจ
สุขภำพให้กบั หน่ วยงำนทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน พร้อมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษำด้ำนสุขภำพ ให้กบั ผูเ้ ข้ำรับ
บริกำรอีกด้วย
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

นอกจำกนี้คณะฯ ยังมี “ศูนย์เทคนิ คการแพทย์และรังสี เทคนิ คนานาชาติ ” ที่ให้บริกำร
ตรวจทำงเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิคด้วยมำตรฐำนระดับสำกล เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละฝึ กอบรม
สำหรับนักศึกษำ และบุคลำกรทำงวิชำชีพทัง้ ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้ กำรเป็ นแม่ขำ่ ยทำงห้องปฏิบตั กิ ำร
เทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิคในภูมภิ ำคเอเชียอำคเนย์ในอนำคต ณ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
อีกด้วย
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รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

การ ดรับรองมาตรฐานคุณภาพ องคณะเทคนิ คการแพทย์
คณะฯ ใช้ระบบมำตรฐำนคุณภำพในระดับสำกลเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันในบริ
่
กำรทำงสุขภำพ
โดยสถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร และศูนย์เทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค นำนำชำติ ได้รบั กำรรับรอง
ตำมระบบมำตรฐำน ISO 15189 และ 15190 อย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั และส่งผลให้กำรดำเนินกำร
มีประสิทธิภำพทีด่ ี
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การให บริ ก ารการตรวจวิ นิ จฉั ย ทางห องปฏิ บ ตั ิ ก ารทางเทคนิ คการแพทย์
ด วยมาตรฐานระดับ สากล ISO 15189 & 15190
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ลาดับที
หน่ วยงาน
ชือใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
1
ศูนย์เทคนิคกำรแพทย์ ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
และรังสีเทคนิค
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนด
นำนำชำติ
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ตำมรำยกำรและวิธที ดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรด้ำน
หองปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 30 ต.ค.57 – 29 ต.ค.59
2
ศูนย์เทคนิคกำรแพทย์ ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
และรังสีเทคนิค
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนด
นำนำชำติ
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ในด้ำนความปลอดภัย องหองปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 30 ต.ค.57 – 29 ต.ค.59
3
ศูนย์เทคนิคกำรแพทย์ ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
และรังสีเทคนิค
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนด
นำนำชำติ
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ตำมรำยกำรและวิธที ดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรด้ำน
หองปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 21 มี.ค.60 – 20 มี.ค.62
4
ศูนย์เทคนิคกำรแพทย์ ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
และรังสีเทคนิค
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนด
นำนำชำติ
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ในด้ำนความปลอดภัย องหองปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 21 มี.ค.60 – 20 มี.ค.62
5 สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2007 และข้อกำหนด
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ตำมรำยกำรและวิธที ดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรด้ำน
หองปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 5 มิ.ย.57 – 4 มิ.ย.59
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ลาดับที
หน่ วยงาน
ชือใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
6 สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนด
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ในด้ำนความปลอดภัย องหองปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 5 มิ.ย.57 – 4 มิ.ย.59
7 สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนด
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ตำมรำยกำรและวิธที ดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรด้ำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ทำงกำรแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 5 เม.ย.60 – 4 เม.ย.62
8 สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั กิ ำรทีผ่ ำ่ นกำรรับรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนด
และเงือ่ นไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั กิ ำร
ในด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรทำงกำรแพทย์
ช่วงเวลำในกำรถือใบรับรองฯ วันที่ 5 เม.ย.60 – 4 เม.ย.62
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การตรวจทดสอบทางเวชศาสตร์ชนั สูตร
ในปี งบประมำณ 2560 - 2561 มีสถิตกิ ำรตรวจทดสอบทำงเวชศำสตร์ชนั สูตร ดังนี้

การตรวจทดสอบทางเวชศาสตร์ชนั สูตร ปี งบประมาณ 2560 - 2561
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

637,546
548,565
369,100

315,229

132,987 121,149
44,843
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บุคลำกรของคณะเทคนิคกำรแพทย์ ได้รบั เชิญเป็ นกรรมกำรวิชำชีพ กรรมกำรวิชำกำร
วิทยำกร และอำจำรย์บรรยำยพิเศษให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน
การเป็ นวิ ทยากรรับเชิ ญบรรยายใหแก่หน่ วยงานภายใน และหน่ วยงานภายนอก
จานวนบุคลากร
(คน)
ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่ วยงาน
ปี 60
ปี 61
ภำควิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก
3
2
ภำควิชำเคมีคลินิก
6
1
ภำควิชำจุลชีววิทยำคลินิกฯ
6
5
ภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ชุมชน
3
5
ภำควิชำรังสีเทคนิค
6
8
สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร
3
1
ศูนย์พฒ
ั นำมำตรฐำนและกำรประเมินผลิตภัณฑ์
0
1
ศูนย์วจิ ยั พัฒนำนวัตกรรม
6
4
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวกำรแพทย์สำรสนเทศ
1
1
สำนักงำนคณบดี
4
6
รวม
38
34

หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
จานวน (ครัง)้
จานวน (ครัง)้
ปี 60
ปี 61
ปี 60
ปี 61
2
0
3
2
0
0
6
1
1
1
8
4
0
5
14
20
3
2
22
24
0
0
8
5
0
0
0
1
2
1
8
3
0
1
10
0
7
4
13
15
15
14
92
75

* ไม่นบั จำนวนบุคลำกรซ้ำ

การเป็ นกรรมการใหแก่หน่ วยงานภายใน และหน่ วยงานภายนอก
ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่ วยงาน
ภำควิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก
ภำควิชำเคมีคลินิก
ภำควิชำจุลชีววิทยำคลินิกฯ
ภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ชุมชน
ภำควิชำรังสีเทคนิค
สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร
ศูนย์วจิ ยั พัฒนำนวัตกรรม
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวกำรแพทย์สำรสนเทศ
สำนักงำนคณบดี
รวม

จานวนบุคลากร
(คน)
ปี 60
ปี 61
2
3
4
5
6
4
4
4
4
7
2
3
5
4
1
1
5
5
31
36

* ไม่นบั จำนวนบุคลำกรซ้ำ
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หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
จานวน (ครัง)้
จานวน (ครัง)้
ปี 60
ปี 61
ปี 60
ปี 61
1
2
1
3
0
0
7
8
2
0
11
7
7
3
2
2
3
9
9
10
0
0
2
9
2
2
4
4
0
2
3
3
2
4
16
12
17
22
55
58
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การเป็ นอาจารย์พิเศษรับเชิ ญบรรยายใหแก่หน่ วยงานภายใน และหน่ วยงานภายนอก
ภาควิชา/ ศูนย์/ หน่ วยงาน
ภำควิชำจุลทรรศนศำสตร์คลินิก
ภำควิชำจุลชีววิทยำคลินิกและเทคโนโลยี
ประยุกต์
ภำควิชำรังสีเทคนิค
สถำนเวชศำสตร์ชนั สูตร
ศูนย์พฒ
ั นำมำตรฐำนและกำรประเมินผลิตภัณฑ์
ศูนย์วจิ ยั พัฒนำนวัตกรรม
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวกำรแพทย์สำรสนเทศ
รวม

จานวนบุคลากร
(คน)
ปี 60
ปี 61
3
4
1
1
4
1
1
4
2

7
1
0
3
2

5
0
0
4
5
4

* ไม่นบั จำนวนบุคลำกรซ้ำ
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หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
จานวน (ครัง)้
จานวน (ครัง)้
ปี 60
ปี 61
ปี 60
ปี 61
0
0
4
5
0
1
1
0

39

4
0
0
5
7

6
1
2
0
0
4

4
1
0
1
0
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ฝึ กอบรมภายในคณะฯ ปี งบประมาณ 2560 - 2561

20 มิ.ย. – 23 ธ.ค.59

จานวน
ผูเ าอบรม
(คน)
24

15-16 ธ.ค.59

37

14 ก.พ. - 24 มี.ค.60

5

3 ก.ค.60 - 29 ธ.ค.60

37

17-19 ก.ค.60

27

1 ส.ค.60 - 31 ก.ค.61

6

10-11 ส.ค.60

39

9-12 ต.ค.60

24

27 พ.ย. - 8 ธ.ค.60

2

ระยะเวลา
ดาเนิ นการ

โครงการ/กิ จกรรม
1. อบรมหลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง
สำขำกำรพัฒนำกำรบริกำรปฐมภูมติ ่อเนื่องทุตยิ ภูม ิ
โดยชีวกำรแพทย์สำรสนเทศ สำหรับนักเทคนิค
กำรแพทย์ (เทคนิคกำรแพทย์ชมุ ชน) รุน่ ที่ 1
2. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร เรือ่ ง “กำรวำงแผนกำรควบคุม
คุณภำพด้ำนเคมีคลินิกอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครัง้ ที่ 2”
(Quality Planning in Clinical Chemistry)
3. โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์
จำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
(สปป. ลำว) ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รุน่ ที่ 19
4. อบรมหลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง
สำขำจุลชีววิทยำคลินิก แขนงวิชำแบคทีเรียดือ้ ยำ
รุน่ ที่ 1 PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY
SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY
(ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA)
5. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร เรือ่ ง “สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรค
ทำงโลหิตวิทยำ”
6. ฝึกอบรมหลักสูตร Diagnostic Radiography in
Computed Tomography (CT) and Magnetic
Resonance Imaging (MRI)
7. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร เรือ่ ง “Method Verification and
Uncertainty”
8. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรเพือ่ ต่อยอดเสริมศักยภำพ
ทำงด้ำนชีวสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้องค์ควำมรูใ้ นกำรปฏิบตั งิ ำน
กับชุมชน
9. ฝึกอบรมหลักสูตร Plaque Reduction Neutralization
Test (PRNT) and Foci Reduction Neutralization
Test (FRNT)
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15 ก.พ. – 22 มี.ค.61

จานวน
ผูเ าอบรม
(คน)
3

15-16 มี.ค.61

42

22-23 มี.ค.61

21

21-22 พ.ค.61

12

2-4 ก.ค.61

1

9-13 ก.ค.61

19

12-13 ก.ค.61

59

24 ก.ย.61 – 5 เม.ย.62

27

ระยะเวลา
ดาเนิ นการ

โครงการ/กิ จกรรม
10. โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์
จำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
(สปป. ลำว) ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รุน่ ที่ 20
11. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร เรือ่ ง “กำรวำงแผนกำรควบคุม
คุณภำพด้ำนกำรวิเครำะห์ทำงเคมีคลินิกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)”
12. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรต่อยอดกำรขับเคลื่อนงำน
เทคนิคกำรแพทย์ชมุ ชน ครัง้ ที่ 2
13. อบรมหลักสูตรกำรตรวจประเมินคุณภำพ
และควำมปลอดภัยทำงรังสีของเครือ่ งเอกซเรย์
ทำงกำรแพทย์ ให้แก่บุคลำกรจำกสถำบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชำติ
14. ฝึกอบรมหลักสูตร analysis Laboratory
determination; Vitamins, Ferritin, Folate
15. ฝึกอบรมหลักสูตร Digital Imaging and Picture
Archiving and Communication System (PACS)
16. อบรมเชิงปฎิบตั กิ ำรเรือ่ ง “Method Verification and
Uncertainty”
17. อบรมหลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง
สำขำจุลชีววิทยำคลินิก แขนงวิชำแบคทีเรียดือ้ ยำ
รุน่ ที่ 2 PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY
SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY
(ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA)
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หลักสูตรการศึกษา
คณะเทคนิ ค กำรแพทย์ มีห ลัก สู ต รที่ผ่ ำ นกำรรับ รองตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ดังนี้

 ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร ได้แก่
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ Bachelor of Science in Medical Technology
จำนวนทีร่ บั เข้ำศึกษำ 100-130 คน/ปี กำรศึกษำ
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำรังสีเทคนิค Bachelor of Science in Radiological Technology
จำนวนทีร่ บั เข้ำศึกษำ 60-80 คน/ปี กำรศึกษำ

 ระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร ได้แก่
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
Master of Science in Medical Technology (International Programme)
จำนวนทีร่ บั เข้ำศึกษำ 10-20 คน/ปี กำรศึกษำ
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำรังสีเทคนิค (หลักสูตรนำนำชำติ)
Master of Science in Radiological Technology (International Programme)
จำนวนทีร่ บั เข้ำศึกษำ 5 คน/ปี กำรศึกษำ

 ระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร ได้แก่
- ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
Doctor of Philosophy in Medical Technology (International Programme)
แบบ 1 (ทำวิจยั และศึกษำรำยวิชำตำมควำมเห็นของอำจำรย์ทป่ี รึกษำ)
จำนวนทีร่ บั เข้ำศึกษำ 1-3 คน/ปี กำรศึกษำ
แบบ 2 (ศึกษำวิชำบังคับ วิชำเลือกและทำวิจยั ) จำนวนทีร่ บั เข้ำศึกษำ 5-10 คน/ปี กำรศึกษำ

 หลักสูตรพิ สิฐวิ ธาน “Fast-Track and Combined" Educational Programs:- ปริญญำตรี ควบคู่กบั ปริญญำโท (B.Sc.-M.Sc.)
- ปริญญำตรี ควบคู่กบั ปริญญำเอก (B.Sc.-Ph.D.)

 ปริญญำตรี-โทเร่งรัด วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)

 กำรจัดกำรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรธุรกิจ)
Master of Management (Business Management)
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จานวนนักศึกษา
ในปี กำรศึกษำ 2560 - 2561 มีสถิตขิ อ้ มูลจำนวนนักศึกษำ ของแต่ละหลักสูตร ปี กำรศึกษำ 2560 – 2561
ดังต่อไปนี้
จานวนนักศึกษา
เ าใหม่ (คน)
ปี 60
ปี 61
101
95
60
60
6
8
2
2
5
6
174
171

หลักสูตร/ สา า
วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
วท.ม. (เทคนิคกำรแพทย์)
วท.ม. (รังสีเทคนิค)
ปร.ด. (เทคนิคกำรแพทย์)
รวม

จานวนนักศึกษา
ทัง้ หมด (คน)
ปี 60
ปี 61
363
353
257
250
22
18
4
6
30
33
676
660

จานวนผูสาเร็จ
การศึกษา (คน)
ปี 60
ปี 61
91
89
50
66
7
7
0
0
8
7
156
169

จานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ปี การศึกษา
วท.ม. (รังสีเทคนิค)
1%

ปร.ด. (เทคนิค
กำรแพทย์)
4%

วท.ม. (เทคนิค
กำรแพทย์)
3%

วท.บ. (เทคนิค
กำรแพทย์)
54%

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
38%

จานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ปี การศึกษา
วท.บ. (รังสี
เทคนิค)
38%

วท.บ. (เทคนิค
กำรแพทย์)
53%

ปร.ด. (เทคนิค
กำรแพทย์)
5%

วท.ม. (รังสี
เทคนิค)
1%
www.mt.mahidol.ac.th
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วท.ม. (เทคนิค
กำรแพทย์)
3%
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ทุนการศึกษา
คณะฯ ใช้วฒ
ั นธรรมองค์กร “ควำมผูกพันฉันท์ครอบครัว ” เป็ นฐำนสำคัญในกระบวนกำรดูแล
นักศึกษำทุกระดับชัน้ ด้วยกำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำตำมปั ญหำเฉพำะบุคคลอย่ำงใกล้ชดิ
และติดตำมประเมินผลเพื่อหำวิธแี ก้ไขอย่ำงเร่งด่วน โดยเฉพำะกำรสนับสนุ นทุนกำรศึกษำเพื่อ
แบ่งเบำภำระทำงเศรษฐำนะ โดยใน
กระบวนกำรคัด เลือ กนั ก ศึก ษำให้
ได้รบั ทุนกำรศึกษำ จะมีกำรส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อปลูกฝั งกำรเป็ นผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั ทีด่ ี ทัง้ นี้เพื่อให้นกั ศึกษำได้เข้ำใจ
ตนเองและผู้ อ่ ืนและรับรู้ว ัตถุ ประสงค์
ของผูใ้ ห้ทุนกำรศึกษำก่อนกำรสัมภำษณ์
ทุนเพื่อคัดเลือกนักศึกษำทีข่ ำดแคลน
อย่ำงแท้จริง
ปี งบประมำณ 2560 - 2561 คณะฯ ได้ดำเนินกำร
จัดหำแหล่งทุนต่ำงๆ รวมทัง้ กำรจัดสรรเงินรำยได้
คณะฯ เพื่อสนับสนุ นกำรศึกษำในรูปทุนกำรศึกษำ
ให้แก่นักศึกษำทุกระดับ โดยแบ่งประเภทแหล่งทุน
ดังนี้

จานวน
เงิ นทุน
(บาท)

ทุนการศึกษา

จานวน
ผูรับ
ทุน

รวม
(บาท)

3
2
1
1
2

6,000
4,000
10,000
5,000
ค่ำเทอม/
ค่ำครองชีพตำม
เบิกจ่ำยจริง

ประจาปี 2560
ทุนจากหน่ วยงานภายนอก
ทุนครอบครัวสกุลจูฑะพุทธิ (ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ)
ทุนครอบครัวสกุลจูฑะพุทธิ (ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ)
ทุนมูลนิธสิ มเด็จพระสังฆรำช
ทุนมูลนิธสิ มเด็จพระสังฆรำช
ทุนสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล
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จานวน
เงิ นทุน
(บาท)

ทุนการศึกษา
ทุนกำรศึกษำมูลนิธชิ วน รัตนรักษ์

ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล

จานวน
ผูรับ
ทุน

รวม
(บาท)

1

15,000

6

ค่ำเทอม/
ค่ำครองชีพตำม
เบิกจ่ำยจริง
90,000

12,000
10,000

2
2

24,000
20,000

5,000

1

5,000

8,000

1

8,000

10,000

2

20,000

15,000
10,000
5,000

6
4
2

90,000
40,000
10,000

2,000
5,000

1
1

2,000
5,000

ประจาปี 2561
ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล
ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล
ทุนคณะเทคนิ คการแพทย์
ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ จำกเงินรำยได้คณะเทคนิคกำรแพทย์
ทุนจากหน่ วยงานภายนอก
ทุนมูลนิธชิ ว่ ยเหลือนักเรียนยำกจน อำเภอแกลง
ประจำปี กำรศึกษำ 2561
ทุนช่วยเหลือกำรศึกษำมูลนิธเิ ทคนิคกำรแพทย์
ศำสตรำจำรย์วกี ลู วีรำนุวตั ต์
ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล
ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล
ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล
ทุนคณะเทคนิ คการแพทย์
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำจำกเงินรำยได้คณะเทคนิคกำรแพทย์
ทุนอุดหนุนกำรศึกษำจำกเงินรำยได้คณะเทคนิคกำรแพทย์

www.mt.mahidol.ac.th
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การพัฒนานักศึกษาผ่านกิ จกรรมเสริ มหลักสูตร
คณะฯ มีกำรวำงแนวทำงและให้กำรสนับสนุ นกำรพัฒนำ
นัก ศึก ษำผ่ ำนกิจกรรมเสริมหลัก สูต ร เพื่อ ส่ งเสริม คุ ณ ลักษณะ
บัณฑิตที่มศี กั ยภำพรอบด้ำน (well rounded scholar) ในแต่ละชัน้
ปี เช่ น ปี 1 เน้ น กำรท ำงำน
เป็ นทีม ปี 2 เน้ นส่งเสริมภำวะผู้นำและกำรวิเครำะห์ ปี 3 เน้ น
คุณธรรม จริยธรรมวิชำชีพ และจิตสำธำรณะ ปี 4 เน้นศักยภำพ
ด้ำนวิชำชีพ เป็ นต้น
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร ปี งบประมาณ 2560
ลาดับ
ที

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

แหล่งเงิน/ จานวนเงิน
โครงการ/กิ จกรรม

วัน-เดือน-ปี

แหล่งเงิน

จานวนเงิ น
(บาท)
133,273.97

25 กย.59
เงินรำยได้คณะฯ
Bogie99 5 k by MTRT Family
Mahidol "Running to Healthiness"
15 ตค.59
เงินรำยได้คณะฯ
13,100.00
ศึกษำดูงำนฟำร์มโคโร่ฟิลล์ ภำยใต้
กำรเรียน ทนรส 210 กำรเรียนรูเ้ พือ่
กำรเปลีย่ นแปลงสำหรับนักรังสีเทคนิค
ในหัวข้อ กำรเรียนรูธ้ รรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
28 ก.ค.เงินรำยได้คณะฯ
538,062
โครงกำรพัฒนำจิต-จริยธรรมนักศึกษำ
4 ส.ค.60
คณะเทคนิคกำรแพทย์
5 ส.ค.60
เงินรำยได้คณะฯ
23,800
โครงกำรปฐมพยำบำล และกำรช่วย
ฟื้ นคืนชีพเบือ้ งต้น
9 ส.ค.60
เงินรำยได้คณะฯ
18,895
งำนมัชฌิมนิเทศนักศึกษำคณะเทคนิค
กำรแพทย์ ปี 3 (พิธมี อบเสือ้ กำวน์)
เงินรำยได้คณะฯ
4,400
โครงกำรสร้ำงคนดี มีปัญญำ นำพำสุข 9-10 ส.ค.60
กองกิจกำรนักศึกษำ
38,534.90
(นักศึกษำปี 1)
11-13 ส.ค.60 เงินรำยได้คณะฯ
35,000
กิจกรรมเปิ ดกล้องส่องรังสี (ต้อนรับ
เงินสโมสรนักศึกษำ
15,000
นักศึกษำใหม่)
17 ส.ค.60
เงินรำยได้คณะฯ
3,125
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำชัน้ ปี 1
คณะเทคนิคกำรแพทย์
7 ก.ย.60
เงินรำยได้คณะฯ
20,809
พิธฝี ึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
ปี กำรศึกษำ 2559
14 ก.ย.60
เงินรำยได้คณะฯ
11,331
พิธไี หว้ครู มหำวิทยำลัยมหิดล
(สำหรับนักศึกษำปี 1) และ
พิธไี หว้ครูคณะเทคนิคกำรแพทย์
(สำหรับนักศึกษำปี 2-4)
22 ก.ย.60
ไม่มคี ำ่ ใช้จ่ำย
กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล (ออกรับ
บริจำค และวำงพวงมำลำ)
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จานวน
ผูเ าร่วม
(คน)

600
70

169
151
150
160
631
189
180
311
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กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร ปี งบประมาณ 2561
ลาดับ
ที

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

แหล่งเงิน/ จานวนเงิน

จานวน
ผูเ าร่วม
(คน)

โครงการ/กิ จกรรม

วัน-เดือน-ปี

ค่ำยต้นกล้ำส่องแสง (แนะแนววิชำชีพ
นักเรียนมัธยมปลำย)
งำนมหิดลวิชำกำร

20-23 ต.ค.60

เงินรำยได้คณะฯ

จานวนเงิ น
(บาท)
30,000.00

3-4 พ.ย.60

กองกิจกำรนักศึกษำ
โครงกำรอำเซียน
เงินรำยได้คณะฯ

11,400.00
36,937.50
9,568.00

300

เงินสนับสนุน
จำกมหำวิทยำลัย
เงินรำยได้คณะฯ

17,540.00

150

8,544.50

148

เงินรำยได้คณะฯ

414,034

148

เงินรำยได้คณะฯ

32,760

300

เงินรำยได้คณะฯ

3,984

143

เงินรำยได้คณะฯ

31,444

158

เงินรำยได้คณะฯ

11,988

150

เงินรำยได้คณะฯ

21,267

155

-

25

โครงกำรปลุกพลังบัณฑิตจิตอำสำ
1 มิ.ย.61
สืบสำนเจตนำลูกมหิดล
โครงกำรสร้ำงคนดี มีปัญญำ นำพำสุข
2-3 ส.ค.61
(นักศึกษำปี 1)
งำนมัชฌิมนิเทศนักศึกษำคณะเทคนิค
6 ส.ค.61
กำรแพทย์ ปี 3
กิจกรรมถอดบทเรียน โครงกำร
คุณธรรมจริยธรรมในวิชำชีพ
นักศึกษำคณะเทคนิคกำรแพทย์
ปี กำรศึกษำ 2561
กิจกรรมเปิ ดกล้องส่องรังสี (ต้อนรับ
10-13 ส.ค.61
นักศึกษำใหม่)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
15 ส.ค.61
คณะเทคนิคกำรแพทย์
กิจกรรมปฐมพยำบำล และกำรช่วย
25 ส.ค.61
ฟื้ นคืนชีพเบือ้ งต้น
พิธไี หว้ครูมหำวิทยำลัยมหิดล
13 ก.ย.61
(สำหรับนักศึกษำปี 1)
พิธไี หว้ครูคณะเทคนิคกำรแพทย์
ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
20 กย.61
ปี กำรศึกษำ 2560 และถ่ำยรูปหมู่บณ
ั ฑิต
กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล (ออกรับ
24 ก.ย.61
บริจำค และวำงพวงมำลำ)

www.mt.mahidol.ac.th

แหล่งเงิน

-

47

177

35

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

การวิจยั
จานวนเงิ นทุนสนับสนุนการวิ จยั องคณะฯ
จ ำนวนเงิน ทุ น สนั บ สนุ น กำรวิจ ัย ที่ค ณะฯ ได้ร บั ในแต่ ล ะปี (5 ปี ย้อ นหลัง) มีค่ ำ สู ง กว่ ำ
เป้ ำหมำยที่ 10 ล้ำนบำท โดยแต่ล ะปี อ ำจมีกำรเพิม่ ขึน้ หรือ ลดลงของยอดรวมซึง่ เป็ นผลมำจำก
ควำมผันผวนของนโยบำยกำรสนับสนุ นทุนวิจยั จำกแหล่งทุนต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับภำพรวมกำร
ได้รบั กำรสนับสนุ นงบประมำณด้ำนกำรวิจยั ของมหำวิทยำลัย คณะฯ ได้นำควำมผันผวนเหล่ำนี้
กลับมำใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และปรับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเชิงงบประมำณ ตลอดจน
กำรปรับ เปลี่ย นกลไกกำรผลัก ดัน กำรผลิต ผลงำนวิจยั ซึ่งส่ งผลลัพ ธ์ต่ อ ควำมสำเร็จในกำรผลิต
ผลงำนวิจยั ตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติทส่ี ูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลทีด่ ขี องกำรจัดกำรงบประมำณ

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2557

2558

2559

2560

เงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากต่างประเทศ
เงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากภาครัฐและเอกชน
เงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากเงินรายได้คณะฯ
เงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
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ผลงานวิจยั ตีพิมพ์
คณะฯ มุ่งพัฒนำงำนวิจยั พื้นฐำน งำนวิจยั ประยุกต์เพื่อสร้ำงควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำรและ
นวัตกรรมเพื่อกำรพึ่งพำตนเองและกำรประยุกต์ใช้สู่สงั คม โดยคณะฯ มีสมั ฤทธิผลควำมเป็ นเลิศ
ทำงกำรวิจยั ระดับนำนำชำติในหลำยทิศทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ด้ำนเหมืองข้อมูลและสำรสนเทศทำง
สุขภำพ (Data mining & Health informatics) สนองตอบต่ อกำรบรรลุเป้ ำหมำยตำมวิสยั ทัศน์ มุ่งสู่
กำรเป็ นผูน้ ำทำงวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ และรังสีเทคนิคในระดับสำกลทีส่ ร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรพึง่ พำตนเองของสังคมซึ่งผลงำนเหล่ำนี้ ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อตำแหน่ งแห่งที่ (Positioning) ของคณะฯ ในกำรเป็ นผู้นำทิศทำงกำรวิจยั ที่ไปช่วยเสริม
ควำมแข็งแกร่งของมหำวิทยำลัยในกำรเป็ น World-class Research University โดยสำมำรถผลิต
จำนวนผลงำนวิจยั ตีพ มิ พ์ระดับนำนำชำติ อันเป็ นผลมำจำกกำรที่คณะฯ ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร
ผลิตผลงำนวิจยั เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงควำมสนใจของกลุ่มผู้ ใช้งำนวิจยั ตลอดจนทิศทำงกำร
ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Academic peer) ให้มำกยิง่ ขึน้ และให้ควำมสำคัญต่อ
กำรสร้ำงงำนวิจยั ทีม่ กี ำรบูรณำกำรจำกหลำยศำสตร์ (Multidisciplinary)

ผลงานวิ จยั ตีพิมพ์ ปี 2560
1. Tangchaikeeree T, Polpanich D, Elaissari A, Jangpatarapongsa K. Magnetic particles
for in vitro molecular diagnosis: From sample preparation to integration into microsystems.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017;158:1-8.
2. Malik A. A, Nantasenamat C, Piacham T. Molecularly imprinted polymer for human viral
pathogen detection. Materials Science and Engineering C 2017;77:1341-8.
3. Kafle A, Puchadapirom P, Plumworasawat S, Dontumprai R, Chan-on W, Buates S,
Laha T, Sripa B, Suttiprapa S. Identification and characterization of protein 14-3-3 in
carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Parasitology International 2017;66(4):426-31.
4. Maihom T, Choomwattana S, Boekfa B, Treesukol P. Theoretical mechanistic study of
the ethylene oxidation over permanganate: effect of BF3 Lewis acid. Monatshefte für
Chemie 2017;148(7):1277-84.
5. Worachartcheewan A, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Aiemsaard A, Prachayasittikul V.
Towards the design of 3-aminopyrazole pharmacophore of pyrazolopyridine derivatives
as novel antioxidants. Medicinal Chemistry Research 2017;26(11) : 2699-706.
6. Ninpan K, Suptawiwat O, Boonarkart C, Songprakhon P, Puthavathana P, Auewarakul
P. Mutations in matrix protein 1 and nucleoprotein caused human-specific defects in
nuclear exportation and viral assembly of an avian influenza H7N1 virus. Virus
Research 2017;238:49-62.
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7. Wongchitrat P, Klosen P, Pannengpetch S, Kitidee K, Govitrapong P, Isarankura-NaAyudhya C. High-fat diet–induced plasma protein and liver changes in obese rats can
be attenuated by melatonin supplementation. Nutrition Research 2017;42:51-63.
8. Narkpuk J, Teeravechyan S, Puthavathana P, Jongkaewwattana A, Jaru-Ampornpan P.
Single nucleoprotein residue determines influenza A virus sensitivity to an intertypic
suppression mechanism. Virology 2017;506:99-109.
9. Tedasen A, Choomwattana S, Graidist P, Tipmanee V. Structure-guided cancer
blockade between bioactive bursehernin and proteins: Molecular docking and molecular
dynamics study. Journal of Molecular Graphics and Modelling 2017;74:215-24.
10. Cheng Y, Wang B, Changrob S, Han J, Sattabongkot J, Ha K, Chootong P, Lu F, Cao
J, Htut Nyunt M, Sun Park W, Hong S, Seung Lim C, Tsuboi T, Han E. Naturally
acquired humoral and cellular immune responses to Plasmodium vivax merozoite
surface protein 8 in patients with P. vivax infection. Malaria Journal 2017;16(1),211:DOI
10.1186/s12936-017-1837-5 (Open Access)
11. Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Sitthimonchai S,
Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Aromatase
inhibitory activity of 1,4-naphthoquinone derivatives and QSAR study. EXCLI Journal
2017;16:714-26 (Open Access)
12. Wisitponchai T, Shoombuatong W, Lee V. S, Kitidee K, Tayapiwatana C. AnkPlex:
Algorithmic structure for refinement of near-native ankyrin-protein docking. BMC
Bioinformatics 2017;18(1),220:DOI: 10.1186/s12859-017-1628-6 (Open Access)
13. Luangwattananuna P, Eiamphungporn W, Songtawee N, Bülow L, Isarankura Na
Ayudhya C, Prachayasittikul V, Yainoy S. Improving enzymatic activities and
thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable
activities. Journal of Biotechnology 2017;247:50-9.
14. Prachayasittikul V, Prathipati P, Pratiwi R, Phanus-umporn C, Malik A A, Schaduangrat
N, Seenprachawong K, Wongchitrat P, Supokawej A, Prachayasittikul V, Wikberg J E.
S, Nantasenamat C. Exploring the epigenetic drug discovery landscape. Expert
Opinion on Drug Discovery 2017;12(4):345-62.
15. Boonarkart C, Suptawiwat O, Sakorn K, Puthavathana P, Auewarakul P. Exposure to
cold impairs interferon-induced antiviral defense. Archives of Virology 2017;162(8):2231–7.
16. Chitsanoor S, Somsri S, Panburana P, Mungthin M, Ubalee R, Emyeam M,
Jongwutiwes S, Sattabongkot J, Udomsangpetch R. A novel in vitro model reveals
distinctive modulatory roles of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax on naïve
cell-mediated immunity. Malaria Journal 2017;16(1),131:DOI:10.1186/s12936-017-17814 (Open Access)
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17. Jenwitheesuk A, Boontem P, Wongchitrat P, Tocharus J, Mukda S, Govitrapong P.
Melatonin regulates the aging mouse hippocampal homeostasis via the sirtuin1-foxo1
pathway. EXCLI Journal 2017;16:340-53 (Open Access)
18. Win T S, Malik A A, Prachayasittikul V, Wikberg J E S, Nantasenamat C,
Shoombuatong W. HemoPred: A web server for predicting the hemolytic activity of
peptides. Future Medicinal Chemistry 2017;9(3):275-91.
19. Mahittikorn A, Kittichathanakul T, To-Im J, Nacapunchai D. Knowledge, Behavior, and
Free-Living Amoebae Contamination of Cosmetic Contact Lens Among University
Wearers in Thailand: A Cross-Sectional Study. Eye & Contact Lens 2017;43(2):81-8.
20. Tangchaikeeree T, Sawaisorn P, Somsri S, Polpanich D, Putaporntip C, Tangboriboonrat P,
Udomsangpetch R, Jangpatarapongsa K. Enhanced Sensitivity for Detection of Plasmodium
falciparum gametocytes by magnetic nanoparticles combined with enzyme substrate
system. Talanta 2017;164:645-50.
21. Meedeng K, Charoensuk W, Panich K, Srungboonmee K. Spectral analysis of knee
vibroarthrographic signals in asymptomatic chondromalacia patella. IECBES 2016 IEEE-EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences 2017;7843425:110-4.
22. Phopin K, Wanwimolruk S, Prachayasittikul V. Food safety in Thailand. 3: Pesticide
residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits. Journal of
the Science of Food and Agriculture 2017;97(3):832-40.
23. Son T. X, Huyen N. T. B, Saimuang K, Prachayasittikul V, On W. C. Metformin inhibits
migration and invasion of cholangiocarcinoma cells. Asian Pacific Journal of Cancer
Prevention 2017;18(2):473-7.
24. Apilux A, Siangproh W, Insin N, Chailapakul O, Prachayasittikul V. Paper-based
thioglycolic acid ( TGA) -capped CdTe QD device for rapid screening of
organophosphorus and carbamate insecticides. Analytical Methods 2017;9(3):519-27.
25. Schreier S, Sawaisorn P, Udomsangpetch R, Triampo W. Advances in rare cell
isolation: An optimization and evaluation study. Journal of Translational Medicine
2017;15(1),6:DOI: 10.1186/s12967-016-1108-1 (Open Access)
26. Prachayasittikul V, Worachartcheewan A, Toropova A. P, Toropov A. A, Schaduangrat
N, Prachayasittikul V, Nantasenamat C. Large-scale classification of P-glycoprotein
inhibitors using SMILES-based descriptors. SAR and QSAR in Environmental Research
2017;28(1):1-16.
27. Wah S. T, Yi Y. S, Khin A. A, Plabplueng C, Nuchnoi P. Prevalence of Anemia and
Hemoglobin Disorders Among School Children in Myanmar. Hemoglobin 2017;41(1):26-31.
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28. Suwanjang W, Khongniam B, Srisung S, Prachayasittikul S, Prachayasittikul V.
Neuroprotective effect of Spilanthes acmella Murr. on pesticide-induced neuronal cells
death. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2017;10(1):35-41.
29. Khampieng T, Yamassatien V, Ekabutr P, Pavasant P, Supaphol P. Protein adsorption
and cell behaviors on polycaprolactone film: The effect of surface topography.
Advances in Polymer Technology 2017:1–13.
30. Pratiwi R, Malik A. A, Schaduangrat N, Prachayasittikul V, Wikberg J. E. S,
Nantasenamat C, Shoombuatong W. CryoProtect: A Web Server for Classifying
Antifreeze Proteins from Nonantifreeze Proteins. Journal of Chemistry 2017;DOI:
10.1155/2017/9861752 (Open Access)
31. Teyateeti A, Tocharoenchai C, Muangsomboon K, Komoltri C, Pusuwan P. A
comparison of accuracy of planar and evolution SPECT/ CT bone imaging in
differentiating benign from metastatic bone lesions. Journal of the Medical Association
of Thailand 2017;100(1):100-10.
32. Chaowanathikhom M, Nuchnoi P, Palasuwan D. Significance of 3,UTR and pathogenic
haplotype in glucose-6-phosphate deficiency. Laboratory Medicine 2017;48(1):73-88.
33. Pengon J, Svasti S, Kamchonwongpaisan S, Vattanaviboon P. Hematological
parameters and red blood cell morphological abnormality of Glucose-6-Phosphate
dehydrogenase deficiency co-inherited with thalassemia. Hematology/ Oncology and
Stem Cell Therapy 2017;In Press
34. Rasti B, Schaduangrat N, Shahangian S. S, Nantasenamat C. Exploring the origin of
phosphodiesterase inhibition: Via proteochemometric modeling. RSC Advances 2017;7
(45):28056-68.
35. Jiang L, Changsom D, Lerdsamran H, Masamae W, Jongkaewwattana A,
Iamsirithaworn S, Oota S, Louisirirotchanakul S, Auewarakul P, Puthavathana P. Crossreactive antibodies against H7N9 and H5N1 avian influenza viruses in Thai population.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2017;35(1):20-6.
36. Pitisuttithum P, Boonnak K, Chamnanchanunt S, Puthavathana P, Luvira V,
Lerdsamran H, Kaewkungwal J, Lawpoolsri S, Thanachartwet V, Silachamroon U,
Masamae W, Schuetz A, Wirachwong P, Thirapakpoomanunt S, Rudenko L, Sparrow
E. j, Friede M. j, Kieny M.-P. Safety and immunogenicity of a live attenuated influenza
H5 candidate vaccine strain A/17/turkey/Turkey/05/133 H5N2 and its priming effects for
potential pre-pandemic use: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The
Lancet Infectious Diseases 2017;17(8):833-42.
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37. Prachayasittikul S, Pingaew R, Worachartcheewan A, Sinthupoom N, Prachayasittikul
V, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Roles of pyridine and pyrimidine derivatives as
privileged scaffolds in anticancer agents. Mini-Review in Medicinal Chemistry
2017;17(10):869-901.
38. Sinthupoom N, Prachayasittikul V, Pingaew R, Worachartcheewan A, Prachayasittikul
S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Copper complexes of 8-aminoquinoline and uracils
as novel aromatase inhibitors. Letters in Drug Design & Discovery. 2017;14(8):880-4.
39. Aranchayanont T, Songsiri J, Srungboonmee K. Spectral analysis on vibroarthrographic
signal of total knee arthroplasty. IEEE Region 10 Annual International Conference,
Proceedings/TENCON 2017;7848318:1747-1751.
40. Jenwitheesuk A, Park S, Wongchitrat P, Tocharus J, Mukda S, Shimokawa I,
Govitrapong P. Comparing the Effects of Melatonin with Caloric Restriction in the
Hippocampus of Aging Mice: Involvement of Sirtuin1 and the FOXOs Pathway.
Neurochemical Research 2017; DOI 10.1007/s11064-017-2369-7.
41. Kandhro A. H, Prachayasittikul V, Issarankura-Na-Ayudhya C, Nuchnoi P. Prevalence
of Thalassemia Traits and Iron Deficiency Anemia in Sindh, Pakistan. Hemoglobin
2017;DOI.org/10.1080/ 03630269.2017.1345759.
42. Wanwimolruk S, Duangsuwan W, Phopin K, Boonpangrak S. Food safety in Thailand 5:
the effect of washing pesticide residues found in cabbages and tomatoes. Journal of
Consumer Protection and Food Safety 2017;12(3):209–21.
43. Thongbut J, Kerdpin U, Sakuldamrongpanich T, Issarankura-Na-Ayudhya C, Nuchnoi P.
RHD-specific microRNA for regulation of the DEL blood group: integration of
computational and experimental approachhes. British Journal of Biomedical Science
2017;74(4) : 181-6.
44. Phetfong J, Tawonsawatruk T, Seenprachawong K, Srisarin A, Isarankura-NaAyudhya
C, Supokawej A. Re-using blood products as an alternative supplement in the
optimisation of clinical-grade adiposederived mesenchymal stem cell culture. Bone and
Joint Research 2017;6(7):414-22.
45. Chuong L. V, Prachayasittikul V, Isarankura-NaAyudhya C, Lawung R. Multiplex PCR
scheme for variant plasmid mediated class C β-lactamase typing. Journal of Clinical
Laboratory Analysis 2017;DOI: 10.1002/jcla.22298.
46. Saiwaew S, Sritabal J, Piaraksa N, Keayarsa S, Ruengweerayut R, Utaisin C, Sila P,
Niramis R, Udomsangpetch R, Charunwatthana P, Pongponratn E, Pukrittayakamee S,
Leitgeb A. M, Wahlgren M, Lee S. J, Day N. P. J, White N. J, Dondorp A. M,
Chotivanich K. Effects of sevuparin on rosette formation and cytoadherence of
www.mt.mahidol.ac.th

53

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

Plasmodium falciparum infected erythrocytes. PLoS ONE 2017;DOI: 10. 1371/ journal.
pone.0172718.
Simeon S, Li H, Win T. S, Malik A. A, Kandhro A. H, Piacham T, Shoombuatong W,
Nuchnoi P, Wikberg J. E. S, Gleeson M. P, Nantasenamat C. PepBio: predicting the
bioactivity of host defense peptides†. RSC Advances 2017;7:35119–34.
Kittipayak S, Pan L. F, Chiang F. T, Pan L. K, Lin C. H. The Optimization of the Single
Photon Emission Computed Tomography Image Quality via Taguchi Analysis: A
Feasibility Study of a V-Shaped Phantom. Journal of Medical Imaging and Health
Informatics 2017;7(1):143-8.
Tangchaikeeree T, Polpanich D, Bentaher A, Baraket A, Errachid A, Agusti G, Elaissari
A, Jangpatarapongsa K. Combination of PCR and dual nanoparticles for detection of
Plasmodium falciparum. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017;159:888-97.
Pingaew R, Sinthupoom N, Mandi P, Prachayasittikul V, Cherdtrakulkiat R,
Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis, biological evaluation
and in silico study of bis-thiourea derivatives as anticancer, antimalarial and
antimicrobial agents. Medicinal Chemistry Research 2017; 26(12) : 3136-48.
Min H. M. K, Changrob S, Soe P. T, Han J. H, Muh F, Lee S-K, Chootong P, Han E. T.
Immunogenicity of the Plasmodium vivax merozoite surface protein 1 paralog in the
induction of naturally acquired antibody and memory B cell responses. Malaria Journal
2017;16:354 DOI 10.1186/s12936-017-2000-z.
Changrob S, Han J. H, Ha K. S, Park W S, Hong S. H, Chootong P, Han E T.
Immunogenicity of glycosylphosphatidylinositol-anchored micronemal antigen in natural
Plasmodium vivax exposure. Malaria Journal 2017; 16:348 DOI 10.1186/s12936-0171967-9.
Theansun W, Sripratumporn J, Promptmas C. Determination of Albumin in Urine by a
Quartz Crystal Microbalance Label-Free Assay. Analytical Letters 2017;50(12):1912-25.
Suptawiwat O, Ruangrung K, Boonarkart C, Puthavathana P, Maneechotesuwan K,
Charngkaew K, Chomanee N, Auewarakul P. Microparticle and anti-influenza activity in
human respiratory secretion. PLOS ONE 2017;12(8):1-15.
Shoombuatong W, Prathipati P, Prachayasittikul V, Schaduangrat N, Malik A. A, Pratiwi
R, Wanwimolruk S, Wikberg J. E. S, Gleeson M. P, Spjuth O, Nantasenamat C.
Towards predicting the cytochrome P450 modulation: From QSAR to
proteochemometric modeling. Current Drug Metabolism 2017;18(6):540-55.
Nimsanor N, Phetfong J, Plabplueng C, Jangpatarapongsa K, Prachayasittikul V,
Supokawej A. Inhibitory effect of oxidative damage on cardiomyocyte differentiation
www.mt.mahidol.ac.th

54

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

from Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells. Experimental and Therapeutic
Medicine 2017;14(6) : 5329-38.
Wanmasae S, Sirintronsopon W, Porntadavity S, Jeenduang N. The effect of APOE,
CETP, and PCSK9 polymorphisms on simvastatin response in Thai hypercholesterolemic
patients. Cardiovascular Therapeutics 2017;35(6),e12302 DOI: 10.1111/1755-5922.12302.
Tiengrim S, Mootsikapun P, Wonglakorn L, Changpradub D, Thunyaharn S, Tantisiriwat
W, Santiwatanakul S, Malithong A, U-Thainual N, Kiratisin P, Thamlikitkul V.
Comparative in vitro activity of sitafloxacin against bacteria isolated from Thai patients
with urinary tract infections and lower respiratory tract infections in 2016. Journal of the
Medical Association of Thailand 2017;100(10) : 1061-72.
Chupradit K, Moonmuang S, Nangola S, Kitidee K, Yasamut U, Mougel M,
Tayapiwatana C. Current peptide and protein candidates challenging HIV therapy
beyond the vaccine Era. Viruses 2017;9(10),281,DOI:10.3390/v9100281.
Paungpin W, Wiriyarat W, Chaichoun K, Tiyanun E, Sangkachai N, Changsom D,
Poltep K, Ratanakornm P, Puthavathana P. Serosurveillance for pandemic influenza A
(H1N1) 2009 virus infection in domestic elephants, Thailand. PLoS ONE 2017;12(10),
DOI.org/10.1371/journal.pone.0186962.
Kandhro A. H, Shoombuatong W, Nantasenamat C, Prachayasittikul V, Nuchnoi P. The
MicroRNA interaction network of lipid diseases. Frontiers in Genetics 2017;DOI. org/
10.3389/fgene.2017.00116.
Boonyalekha P, Meechai A, Tayapiwatana C, Kitidee K, Waraho-Zhmayev D. Design
and construction of a synthetic E. coli protease inhibitor detecting biomachine.
Proceedings of 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in
Medicine and Biology Society, (EMBS) 2017;DOI: 10.1109/EMBC.2017.8037631 : 3580-3.
Prachayasittikul V, Mandi P, Prachayasittikul S, Prachayasittikul V, Nantasenamat C.
Exploring the chemical space of P-glycoprotein interacting compounds. Mini-Reviews in
Medicinal Chemistry 2017;17(14) : 1332-45.
Don Changsoma, Li Jianga, Hatairat Lerdsamranb, Sopon Iamsirithawornc, Rungrueng
Kitphatic, Phisanu Poorukd, Prasert Auewarakula and Pilaipan Puthavathanaa,b
Kinetics, longevity, and cross-reactivity of antineuraminidase antibody after natural
infection with influenza a viruses. Clinical and Vaccine Immunology 2017;24(12),e00248-17.
Nabu S, Lawung R, Isarankura-Na-Ayudhya P, Roytrakul S, Dolprasit S, Sengyee S,
Isarankura-Na-Ayudhya C, Prachayasittikul V. Comparative proteomics analysis of
Neisseria gonorrhoeae strains in response to extended-spectrum cephalosporins.
EXCLI Journal 2017;16:1207-29.
www.mt.mahidol.ac.th

55

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

66. Choong K.L, Wong Y.H, Yeong C.H, Gnanasuntharam G. K, Goh K. L, Yoong B. K,
Pongnapang N, Abdullah B. J. J. Elasticity Characterization of Liver Cancers Using
Shear Wave Ultrasound Elastography: Comparison Between Hepatocellular Carcinoma
and Liver Metastasis. Journal of Diagnostic Medical Sonography 2017;33(6):481-88.
67. Wiyaporn K, Tocharoenchai C, Pusuwan P, Higuchi T, Fung G. S. K, Feng T, Park M.
J, Tsui B. M. W. Optimization of imaging protocols for myocardial blood flow (MBF)
quantification with18F-flurpiridaz PET. Physica Medica 2017;42:127-34.
68. Kandhro A. H, Shoombuatong W, Prachayasittikul V, Nuchnoi P. New bioinformaticsbased discrimination formulas for differentiation of thalassemiatraits from iron deficiency
anemia. Lab Medicine 2017;48(3):230-7.
69. Li H, Schaduangrat N, Simeon S, Nantasenamat C. Computational study on the origin
of the cancer immunotherapeutic potential of B and T cell epitope peptides. Molecular
BioSystems 2017; 13(11):2310-22.
70. Loharungsikul S, Onlamoon N, Pattanapanyasat K, Pitabut N, Khusmith S. Late-stages
P. falciparum antigen lysate-induced phenotypic changes associated with myeloid
dendritic cell maturation via toll-like receptor 2. Southeast Asian Journal of Tropical
Medicine and Public Health 2017;48(3):507-23.
71. Injongkol Y, Maihom T, Choomwattana S, Boekfa B, Limtrakul J. A mechanistic study of
ethanol transformation into ethene and acetaldehyde on an oxygenated Au-exchanged
ZSM-5 zeolite. RSC Advances 2017;7(60):38052-58.

ผลงานวิ จยั ตีพิมพ์ ปี 2561
1. Khampieng T, Wongkittithavorn S, Chaiarwut S, Ekabutr P, Pavasant P, Supaphol P.
Silver nanoparticles-based hydrogel: Characterization of material parameters for
pressure ulcer dressing applications. Journal of Drug Delivery Science and Technology
2018;44:91-100.
2. Sakamoto H. Takeo S, Takashima E, Miura K, Kanoi B. N, Kaneko T, Han E. -T,
Tachibana M, Matsuoka K, Sattabongkot J, Udomsangpetch R, Ishino T, Tsuboi T.
Identification of target proteins of clinical immunity to Plasmodium falciparum in a region
of low malaria transmission. Parasitology International 2018;67(2):203-8.
3. Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Coriander
( Coriandrum sativum) : A promising functional food toward the well-being. Food
Research International 2018;105:305-23.
4. Panraksa Y, Siangproh W, Khampieng T, Chailapakul O, Apilux A. Paper-based
amperometric sensor for determination of acetylcholinesterase using screen-printed
graphene electrode. Talanta 2018;178:1017-23.
www.mt.mahidol.ac.th 56

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

5. Pingaew R, Mandi P, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis, molecular docking, and QSAR study of sulfonamidebased indoles as aromatase inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry
2018;143:1604-15.
6. Suwattanasophon C, Songtawee N, Wolschann P, Choowongkomon K. Molecular
dynamics simulations of asymmetric heterodimers of HER1/HER2 complexes. Journal
of Molecular Modeling 2018;24(30):doi.org/10.1007/s00894-017-3544-0.
7. Jenwitheesuk A, Park S, Wongchitrat P, Tocharus J, Mukda S, Shimokawa I,
Govitrapong P. Comparing the Effects of Melatonin with Caloric Restriction in the
Hippocampus of Aging Mice: Involvement of Sirtuin1 and the FOXOs Pathway.
Neurochemical Research 2018;43(1):144-52.
8. Gay N. H, Phopin K, Suwanjang W, Songtawee N, Ruankham W, Wongchitrat P,
Prachayasittikul S, Prachayasittikul V. Neuroprotective Effects of Phenolic and
Carboxylic Acids on Oxidative Stress-Induced Toxicity in Human Neuroblastoma SHSY5Y Cells. Neurochemical Research 2018;doi.org/10.1007/s11064-017-2463-x.
9. Thanongsaksrikul J, Srimanote P, Tongtawe P, Glab-ampai K, Malik A. A, Supasorn O,
Chiawwit P, Poovorawan Y, Chaicumpa W. Identification and production of mouse scFv
to specific epitope of enterovirus-71 virion protein-2 ( VP2) . Archives of Virology
2018;doi.org/10.1007/ s00705-018-3731-z.
10. Worachartcheewan A, Schaduangrat N, Prachayasittikul V, Nantasenamat C. DATA
MINING FOR THE IDENTIFICATION OF METABOLIC SYNDROME STATUS. EXCLI
Journal 2018;17:72-88.
11. Phanus-umporn C, Shoombuatong W, Prachayasittikul V, Anuwongcharoena N,
Nantasenamat C. Privileged substructures for anti-sickling activity via cheminformatic
analysis. The Royal Society of Chemistry 2018;8:5920–35.
12. Chousangsuntorn K, Bhongmakapat T, Apirakkittikul N, Sungkarat W, Supakul N,
Laothamatas J. Upper Airway Areas, Volumes, and Linear Measurements Determined
on Computed Tomography During Different Phases of Respiration Predict the Presence
of Severe Obstructive Sleep Apnea. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery2018;
Inpress
13. DeBerg H. A, Zaidi M. B, Altman M. C, Khaenam P, Gersuk V. H, Campos F. D, PerezMartinez I, Meza-Segura M, Chaussabel D, Banchereau J, Estrada-Garcia T, Linsley P.
S. Shared and organism-specific host responses to childhood diarrheal diseases
revealed by whole blood transcript profiling. PLoS ONE 2018;13(1): e0192082.
14. Chaorattanakawee S, Nuchnoi P, Hananantachai H, Tumkosit U, Saunders D, Naka I,
Ohashi J, Patarapotikul J. Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite
www.mt.mahidol.ac.th

57

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria.
PLoS ONE 2018;13(1): e0190418.
Pengon J, Svasti S, Kamchonwongpaisan S, Vattanaviboon P. Hematological
parameters and red blood cell morphological abnormality of Glucose-6-Phosphate
dehydrogenase deficiency co-inherited with thalassemia. Hematology/ Oncology and
Stem Cell Therapy 2018;11(1):18-24.
Ekabutr P, Klinkajon W, Sangsanoh P, Chailapakul O, Niamlang P, Khampieng T,
Supaphol P. Electrospinning: A carbonized gold/ graphene/ PAN nanofiber for high
performance biosensing. Analytical Methods 2018; 10(8):874-83.
Worachartcheewan A, Toropova AP, Toropov AA, Siriwong S, Prapojanasomboon J,
Prachayasittikul V, Nantasenamat C. Quantitative structure-activity relationship study of
betulinic acid derivatives against HIV using SMILES-based descriptors. Current
Computer-Aided Drug Design 2018; Inpress
Worachartcheewan A, Pingaew R, Lekcharoen D, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis, antioxidant and antimicrobial activities of metal
complexes of 2-thiouracil-hydroxyquinoline derivatives. Letters in Drug Design &
Discovery 2018; 15:602-611.
Laengsri V, Kerdpin U, Plabplueng C, Treeratanapiboon L, Nuchnoi P. Cervical Cancer
Markers: Epigenetics and microRNAs. Laboratory Medicine 2018;49(2):97-111.
Chuong L.V, Prachayasittikul V, Isarankura Na Ayudhya C, Lawung R. Multiplex PCR
scheme for variant plasmid mediated class C β- lactamase typing. Journal of Clinical
Laboratory Analysis 2018;32(3):DOI: 10.1002/jcla.22298.
Pingaew R, Prachayasittikul V, Anuwongcharoen N, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,
Prachayasittikul V. Synthesis and molecular docking of N,N′ -disubstituted thiourea
derivatives as novel aromatase inhibitors. Bioorganic Chemistry 2018;79 : 171-8.
Chousangsuntorn K. , Bhongmakapat T, Apirakkittikul N, Sungkarat W, Supakul N,
Laothamatas J. Computed Tomography Characterization and Comparison With
Polysomnography for Obstructive Sleep Apnea Evaluation. Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery 2018;76(4): 854-72.
Thippakorn C, Schaduangrat N, Nantasenamat C. Proteomic and bioinformatic
discovery of biomarkers for diabetic nephropathy. EXCLI Journal 2018;17:312-30.
Suvannang N, Preeyanon L, Malik A. A, Schaduangrat N, Shoombuatong W,
Worachartcheewan A, Tantimongcolwat T, Nantasenamat C. Probing the origin of
estrogen receptor alpha inhibition: Via large-scale QSAR study. RSC Advances
2018;8(21):11344-56.
www.mt.mahidol.ac.th

58

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

25. Changrob S, McHenry A. M, Nyunt M. H, Sattabongkot J, Han E-T, Adams J. H,
Chootong P. Persistence of Long-lived Memory B Cells specific to Duffy Binding Protein
in individuals exposed to Plasmodium vivax. Scientific Reports 2018;
8(8347):DOI:10.1038/s41598-018-26677-x.
26. Pacquiao M. R, G. M. D, Luna D, Thongsai N, Kladsomboon S, Paoprasert P. Highly
fluorescent carbon dots from enokitake mushroom as multi-faceted optical
nanomaterials for Cr6+ and VOC detection and imaging applications. Applied Surface
Science 2018;453:192-203.
27. Moonrinta S, Kwon B, In I, KladsomboonS, Sajomsang W, Paoprasert P. Highly
biocompatible yogurt-derived carbon dots as multipurpose sensors for detection of
formic acid vapor and metal ions. Optical Materials 2018;81:93-101.
28. Yarana C, Carroll D, Chen J, Chaiswing L, Zhao Y, Noel T, Alstott M, Bae Y, Dressler
E. V, Moscow J A, Butterfield D. A, Zhu H, St. Clair D. K. Extracellular vesicles
released by cardiomyocytes in a doxorubicin-induced cardiac injury mouse model
contain protein biomarkers of early cardiac injury. Clinical Cancer Research
2018;24(7):1644-53.
29. Yainoy S, Hiranphan M, Phuadraksa T, Eiamphungporn W, Tiengrim S, Thamlikitkul V.
Evaluation of the Rapid Polymyxin NP test for detection of colistin susceptibility in
Enterobacteriaceae isolated from Thai patients. Diagnostic Microbiology and Infectious
Disease 2018;In Press
30. Sawaisorn P, Tangchaikeeree T, Polpanich D, Midoeng P, Udomsangpetch R,
Elaissarid A, Jangpatarapongsa K. Enrichment of human Vγ9Vδ2 T lymphocytes by
magnetic poly (divinylbenzene-: Co -glycidyl methacrylate) colloidal particles conjugated
with specific antibody. RSC Advances 2018;8:14393–400.
31. Kaewboonlert N, Thitisopee W, Sirintronsopon W, Porntadavity S, Jeenduang N. Lack
of association between SLCO1B1 polymorphisms and lipid-lowering response to
simvastatin therapy in Thai hypercholesterolaemic patients. Journal of Clinical
Pharmacy and Therapeutics 2018; Inpress
32. Ashraf R, Sofi H. S, Malik A, Beigh M. A, Hamid R, Sheikh F. A. Recent Trends in the
Fabrication of Starch Nanofibers: Electrospinning and Non-electrospinning Routes and
Their Applications in Biotechnology. Appl Biochem Biotechnol 2018; Inpress
33. Wah S. T, Hananantachai H, Patarapotikul J, Ohashi J, Naka I, Nuchnoi P. Interferoninduced protein with tetratricopeptide repeats 1 ( IFIT1) polymorphism as a genetic
marker of cerebral malaria in Thai population. Asian Pacific Journal of Tropical
Medicine 2018; 11(6):376-80.
www.mt.mahidol.ac.th

59

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

34. Poltep K, Ketchim N, Paungpin W, Paungpin W, Prompiram P, Sedwisai P, Chamsai T,
Puthavathana P, Ratanakorn P. A long-term serosurvey of avian influenza H5 among
wild birds in Nakhon Sawan Province, Thailand. Journal of Zoo and Wildlife Medicine
2018;49(2): 464-9.
35. Poonlapdecha W, Seetang-Nun Y, Wonglumsom W, Tuitemwong K, Larry E. E, Ryan
R. H, Tuitemwong P. Antibody-conjugated ferromagnetic nanoparticles with lateral flow
test strip assay for rapid detection of Campylobacter jejuni in poultry samples
International. Journal of Food Microbiology 2018 ; 286:6-14.
36. Pichamon Sittikul P, Songtawee N, Kongkathip N, Boonyalai N. In vitro and in silico
studies of naphthoquinones and peptidomimetics toward Plasmodium falciparum
plasmepsin V. Biochimie 2018; 152 : 159-73.
37. Laolerd W, Akeda Y, Preeyanon L, Ratthawongjirakul P, Santanirand P.
Carbapenemase-producing carbapenem-resistant enterobacteriaceae from Bangkok,
Thailand, and their detection by the Carba NP and modified carbapenem inactivation
method tests. Microbial Drug Resistance 2018; 24(7) : 1006-11.
38. Eiamphungporn W, Schaduangrat N, Malik A. A, Nantasenamat C. Tackling the
antibiotic resistance caused by class a β-lactamases through the use of β-lactamase
inhibitory protein. International Journal of Molecular Sciences 2018; 19( 8) ,2222;
doi:10.3390/ijms19082222.
39. Shoombuatong W, Schaduangrat N, Nantasenamat C. Unraveling the bioactivity of
anticancer peptides as deduced from machine learning. EXCLI Journal 2018; 17 : 734-52.
40. Shoombuatong W, Schaduangrat N, Nantasenamat C. Towards understanding
aromatase inhibitory activity via QSAR modeling. EXCLI Journal 2018; 17 : 688-708.
41. Paoprasert P, Moonmuang H, Supchocksoonthorn P, Thongsai N, Kladsomboon S.
Black sesame-derived carbon dots for metal ion and amine vapour sensing. IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering 2018; 012003 doi:10.1088/1757899X/378/1/012003.
42. Moonrinta S, Jamnongsong S, Sampattavanich S, Kladsomboon S, Sajomsang W,
Paoprasert P. Synthesis of biocompatible carbon dots from yogurt and gas vapor
sensing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2018; 012005
doi:10.1088/1757-899X/378/1/012005.
43. Gay N. H, Phopin K, Suwanjang W, Ruankham W, Wongchitrat P, Prachayasittikul S,
Prachayasittikul V. Attenuation of oxidative stress-induced neuronal cell death by
Hydnophytum formicarum Jack. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2018; 11(7) :
415-22.
www.mt.mahidol.ac.th

60

รายงานประจาปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

44. Chutvanichkul B, Vattanaviboon P, Mas-oodi S, U-pratya Y, Wanachiwanawin W. Labile
iron pool as a parameter to monitor iron overload and oxidative stress status in
β-thalassemic erythrocytes. Cytometry Part B - Clinical Cytometry 2018; 94(4) : 631-6.
45. Eiamphungporn W, Yainoy S, Jumderm C, Tan-arsuwongkul R, Tiengrim S,
Thamlikitkul V. Prevalence of the colistin resistance gene mcr-1 in colistin-resistant
Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from humans in Thailand. Journal
of Global Antimicrobial Resistance 2018; 15:32-5.
46. Thippakorn C, Isarankura-Na-Ayudhya C, Pannengpetch S, Isarankura-Na-Ayudhya P,
Schaduangrat N, Nantasenamat C, Prachayasittikul V. Oxidative responses and
defense mechanism of hyperpigmented p. Aeruginosa as characterized by proteomics
and metabolomics. EXCLI Journal 2018; 17 : 544-62.
47. Yamkamon V, Phakdee B, Yainoy S, Suksrichawalit T, Tatanandana T, Sangkum P,
Eiamphungporn W. Development of sarcosine quantification in urine based on enzymecoupled colorimetric method for prostate cancer diagnosis. EXCLI Journal 2018;17:467-78.
48. Boonpangrak S, Tantimongcolwat T, Treeratanapiboon L, Leelahakul P, Prachayasittikul
V. Lifestyle behaviors and serum vitamin C in the thai population in Bangkok
metropolitan. EXCLI Journal 2018; 17 : 452-66.
49. Win T. S, Schaduangrat N, Prachayasittikul V, Nantasenamat C, Shoombuatong W.
PAAP: A web server for predicting antihypertensive activity of peptides. Future
Medicinal Chemistry 2018; 10(15) : 1749-67.
50. Isarankura-Na-Ayudhya P, Thippakorn C, Pannengpetch S, Roytrakul S, Isarankura-NaAyudhya C, Bunmee N, Sawangnual S, Prachayasittikul V. Metal complexation by
histidine-rich peptides confers protective roles against cadmium stress in Escherichia
coli as revealed by proteomics analysis. PeerJ 2018; doi 10.7717/peerj.5245.
51. Kladsomboon S, Thippakorn C, Seesaar T. Development of Organic-Inorganic Hybrid
Optical Gas Sensors for the Non-Invasive Monitoring of Pathogenic Bacteria. Sensors
2018; 18, 3189; doi:10.3390/s18103189.
52. Khampieng T, Yamassatien V, Ekabutr P, Pavasant P, Supaphol P. Protein adsorption
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used in food animals and agriculture in Thailand. Journal of the Medical Association of
Thailand 2018;101(7) : 863-7.
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58. Lerdsamran H, Prasertsopon J, Mungaomklang A, Klinmalai C, Noisumdaeng P,
Sangsiriwut K, Tassaneetrithep B, Guntapong R, Iamsirithaworn S, Puthavathana
P. Seroprevalence of antibodies to enterovirus 71 and coxsackievirus A16 among
people of various age groups in a northeast province of Thailand 11 Medical and
Health Sciences 1103 Clinical Sciences. Virology Journal 2018;15( 1) ,158: doi. org/
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62. Kyaw S. P, Hanthamrongwit J, Jangpatarapongsa K, Khaenam P, Leepiyasakulchai C.
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T Lymphocytes in Chronic Myeloid Leukemia. Immunological Investigations 2018; In
press
Nakamura T, Suzuki S, Takei Y, Kobayashi I, Pongnapang N, Kato K. Simultaneous
measurement of patient dose and distribution of indoor scattered radiation during digital
breast tomosynthesis. Radiography 2018; In press
Chanmungkalakul S, Ervithayasuporn V, Boonkitti P, Phuekphong A, Prigyai N,
Kladsomboon S, Kiatkamjornwong S. Anion identification using silsesquioxane cages.
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Schreier S, Borwornpinyo S, Udomsangpetch R, Triampo W. An update of circulating
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precursors. Annals of Translational Medicine 2018;6(20):1-7
Schreier S, Borwornpinyo S, Udomsangpetch R, Triampo W. H5N1 NS genomic
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ผลงานที ดรับรางวัล
คณาจารย์ บุคลากร ศิ ษย์เก่า และนักศึกษาที ดรับรางวัล ปี งบประมาณ 2560
ชือ-นามสกุล
อาจารย์
รศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนำมำตร์

อำจำรย์ ดร.วิดำ ปรัชชญำสิทธิกลุ

รศ.ดร.กุลชำติ จังภัทรพงศำ
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม

ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.พิไลพรรณ พุธวัฒนะ
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์

ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย
ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
ผศ.ดร.อังกูรำ สุโภคเวช
ผศ.ดร.วิจติ ร วงค์ล่ำซำ
ผศ.ดร.ชนิยำ ลีป้ ิ ยะสกุลชัย

รางวัล
รับรำงวัลนักวิจยั ทีม่ จี ำนวนผลงำนวิจยั ทีไ่ ด้รบั กำรพิมพ์
สูงสุดในฐำนข้อมูล web of science ในปี 2557-2558
(คศ.2014-2015) ช่วงอำยุ 31-40 ปี
วิทยำนิพนธ์ดี ระดับปริญญำเอก สำขำวิชำเทคนิค
กำรแพทย์ (นำนำชำติ) คณะเทคนิคกำรแพทย์
จำกกลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพและเทคโนโลยี
ผลงำนวิจยั เด่นของนักศึกษำ คปก.
ดำรงตำแหน่ง Editorial Board วำระกำรดำรงตำแหน่ง
ปี ค.ศ.2017-2018 โดย IAEA AMPLE
รับรำงวัลจำกกำรร่วมอบรมกำรจัดทำบทเรียนออนไลน์
แบบ spoc mooc ประเภทเนื้อหำ (หลักสูตรเทคนิค
กำรแพทย์)
รำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 2560
หมำกกระดำน : หมำกรุกหญิงไทย
Bronze Medal (เหรียญทองแดง) ในกำรประกวด
สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมจำกงำน The 45th International
Exhibition of Inventionsof Geneva เมือง Geneva
สมำพันธรัฐสวิส
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 2560
แบดมินตันหญิง : รุน่ อำยุ 45 ปี
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 2560
แบดมินตันหญิง : รุน่ อำยุ 40 ปี
รำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
2560 แบดมินตันชำยคู่ : รุน่ อำยุ 40 ปี
รำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
2560 แบดมินตันหญิงคู่ : รุน่ อำยุ 45 ปี
รำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันแบดมินตัน
ประเภทหญิงคู่ อำยุ 35 ปี พะเยำเกมส์
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ชือ-นามสกุล
อ.ดร.เลิศยศ ตรีรตั น์ไพบูลย์
ผศ.ดร.วิวฒ
ั น์ โอวศิรกิ ลุ

ผศ.ดร.รุง่ โรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ

ผศ.ดร.นภำพงศ์ พงษ์นภำงค์

ศ.ดร.ศุภลักษณ์ ปรัชชญำสิทธิกลุ

บุคลากร
นำยอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชยั

นำยอภิวฒ
ั น์ ชืน่ ฤทัย

น.ส.สุกญ
ั ญำ ทองเย็น
นำยวรพงศ์ บุญอุม้
น.ส.ศิรอิ ร มโนมัธยำ
นำยวรพงษ์ บุญอุม้
นำยอภิวฒ
ั น์ ชืน่ ฤทัย
น.ส.สุกญ
ั ญำ ทองเย็น
น.ส.สุกญ
ั ญำ ทองเย็น

รางวัล
ได้รบั เลือกให้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นประธำนผูต้ รวจประเมินส่วน
งำนตำมเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 "NEW LEAD EdPEx
ASSESSOR โดยได้รบั มอบเสือ้ เบลเซอร์และเกียรติบตั ร
เมือ่ วันที่ 21 กันยำยน 2560
ได้รบั เกียรติบตั รและของรำงวัลจำกท่ำนอธิกำรบดี ใน
งำนบุ๊คส์แฟร์ โอกำสได้รบั คัดเลือกให้เป็ นแฟนพันธ์แท้
ห้องสมุดคณะเทคนิคกำรแพทย์ (ห้องสมุดวีกลู ฯ) ประจำปี
2560 และเป็ นผูท้ ม่ี สี ถิตกิ ำรยืมหนังสือในปริมำณทีม่ ำก และ
มีวนิ ยั ในกำรส่งคืนหนังสือตรงตำมกำหนดอย่ำงดีเยีย่ ม
ได้รบั เลือกให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรวิชำชีพ
สำขำรังสีเทคนิค (คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค
วำระ 2560-2564) The Radiological Technologist Board
of Thailand, Term of 2017-2021
ได้รบั มอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกำสได้รบั รำงวัลศิษย์เก่ำผู้
ประสบควำมสำเร็จในหน้ำทีก่ ำรงำนระดับสูง จำกคณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัยมหิดล ในประเภทกีฬำขว้ำงจักรชำย รุน่ อำยุ
35-39 ปี
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 2560
แบดมินตัน ชำยคู่ : รุน่ อำยุ 35 ปี
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 2560
แบดมินตัน ชำยคู่ : รุน่ อำยุ 45 ปี
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 2560
แบดมินตันหญิงคู่ : รุน่ อำยุ 35 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดภำพถ่ำย มหิดลเกมส์
2560 ได้รบั เกียรติบตั ร พร้อมเงินรำงวัล 2,000 บำท
รับรำงวัลจำกกำรร่วมอบรมกำรจัดทำบทเรียนออนไลน์
แบบ spoc mooc ประเภทเนื้อหำ (หลักสูตรเทคนิค
กำรแพทย์)
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันแบดมินตัน
ประเภททีมผสม พะเยำเกมส์
รำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่
รุน่ อำยุ 35 ปี พะเยำเกมส์
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ชือ-นามสกุล
นำยเจริญพร จุลชู

ศิ ษย์เก่า
ผศ.ดร.ทนพ.สรำวุธ คำปวน
ศ.ดร.อำนนท์ บุณยะรัตเวช

ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมำศ

ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร.ทนพญ.
อ้อยทิพย์ ณ ถลำง
นำยวสุอนันต์ ทองดี

นักศึกษา
นำยเธียรรัตน์ ตัง้ ไชยคีร ี
น.ส.วรำลี เรือนคำ

รางวัล
ได้รบั รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงกำรประกวด
ภำพถ่ำย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 360 องศำ”
เมือ่ วันที่ 13 กันยำยน 2560 พร้อมด้วยเกียรติบตั รและ
เงินรำงวัล 10,000 บำท
ผลงำนวิจยั ดีเด่น กลุ่มมหำวิทยำลัยของรัฐ 20 แห่ง
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรำชบัณฑิตประเภทวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ สำขำเทคนิคกำรแพทย์ สำนักวิทยำศำสตร์ ตัง้ แต่
วันที่ 14 ธันวำคม 2559 เป็ นต้นไป ตำมประกำศสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มีนำคม 2560 เรือ่ งแต่งตัง้ รำช
บัณฑิต (ออกเผยแพร่ มีใจควำมโดยสรุปว่ำ มีพระบรมรำช
โองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ บุคคลเป็ นรำช
บัณฑิต จำนวน 8 รำย)
Bronze Medal (เหรียญทองแดง) ในกำรประกวด
สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมจำกงำน The 45th International
Exhibition of Inventionsof Geneva เมือง Geneva
สมำพันธรัฐสวิส
นักเทคนิคกำรแพทย์ดเี ด่น
ได้รบั รำงวัลชนะเลิศ กำรนำเสนอผลงำน ORAL
PRESENTATION กลุ่มงำนวิจยั สภำบัน (R2R)
เรือ่ ง กำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสีย่ งในงำนเทคนิค
กำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปั ว อ.ปั ว
จ.น่ำน ระดับจังหวัด เมือ่ วันที่ 28 มกรำคม 2559
ได้รบั รำงวัลผลงำนวิจยั ดีเด่นในงำนประชุมวิชำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขประจำปี 2560 “สำธำรณสุขไทย
ใต้รม่ พระบำรมีกำ้ วสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0 “
เมือ่ วันที่ 8 กันยำยน 2560
ผลงำนวิจยั เด่นของนักศึกษำ คปก.
ได้รบั รำงวัลเกียรติบตั รจำกกำรนำเสนอผลงำนประเภท
โปสเตอร์ เรือ่ ง“Neuroprotective effects of αmangostinon human neuronal cells under oxidative
stress” จำกงำนประชุมวิชำกำร The 1st APACPH
Bangkok Region Conference and the 8th International
Public Health Conference: toward Achieving
Sustainable Development Goals 2030
www.mt.mahidol.ac.th
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ชือ-นามสกุล
น.ส.ปนิชำ อรุวรลภย์

นำยณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
5637268 MTMT/D
น.ส.ปั ญรษำ สิงห์คำมำ

นำยสุรพัศ ศรีนวล

นำยวสุอนันต์(พิชติ ) ทองดี
MT รุน่ ที่ 47

นำยแทนไท พลวัฒน์
น.ส.พัชรมน สุขประเสริฐ
นำยจุตพิ ล แซ่ล้ี
น.ส.สุพชิ ชำ สำยทอง

รางวัล
ได้รบั รำงวัล เกียรติบตั ร จำกกำรนำเสนอผลงำนประเภท
โปสเตอร์ เรือ่ ง “DECIPHERING IMMUNE RESPONSE
AGAINST DosR EPITOPES OF Mycobacterium
Tuberculosis AMONG LATENT TUBERCULOSIS
INDIVIDUALS BY HIGH-CONTENT PEPTIDE
MICROARRY CHIPS” จำกงำนประชุมวิชำกำร The 1st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th
International Public HealthConference : toward
Achieving Sustainable Development Goals 2030
ได้รบั รำงวัลเกียรติยศแก่ผสู้ ำเร็จกำรศึกษำทีม่ ผี ลกำรศึกษำ
ดีเยีย่ ม "DEAN LIST" ประจำปี กำรศึกษำ 2559 เมือ่ วันที่
31 ก.ค.2561
ได้รบั รำงวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมูลนิธเิ ทคนิคกำรแพทย์
ศำสตรำจำรย์วกี ลู วีรำนุวตั ติ ์ จำกสภำคณบดีสถำบันผลิต
บัณฑิตเทคนิคกำรแพทย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 11
ตุลำคม 2560
ได้รบั รำงวัลผูส้ อบได้คะแนนยอดเยีย่ ม ชัน้ ปี ท่ี 1 กลุ่ม
วิทยำศำสตร์ จำกมูลนิธิ ศำสตรำจำรย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2560
ได้รบั รำงวัลชนะเลิศดีเด่น ประเภท นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ :
สำขำเภสัชกรรมและกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค,วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ ในงำนประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปี 2560
ได้รบั รำงวัลบุคลำกรดีเด่นด้ำนสำธำรณสุข ในกำรประชุม
วิชำกำร กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ครัง้ ที่ 20
ประจำปี 2560
ได้รบั รำงวัลที่ 3 เวทีเสวนำแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์
ทุน Backpack" แบกเป้ เทชีท" ณ ประเทศอินโดนีเชีย
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คณาจารย์ บุคลากร ศิ ษย์เก่า และนักศึกษาที ดรับรางวัล ปี งบประมาณ 2561
ชือ-นามสกุล
อาจารย์
ผศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล

ศ.ดร.ศุภลักษณ์ ปรัชชญำสิทธิกลุ
ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญำสิทธิกลุ
ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญำสิทธิกลุ
ผศ.ดร.อมรำ อภิลกั ษณ์

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงค์นภำงค์
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์
อ.ดร.เลิศยศ ตรีรตั นไพบูลย์

รศ.พรรณี พิเดช

รศ.พรรณี พิเดช

รางวัล
ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐำนะนำยกสมำคม
ผูป้ กครองและครู ประจำพุทธศักรำช 2560 จำกสภำ
ผูป้ กครองและครูแห่งประเทศไทย
ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติ รำงวัลบุคคลผูท้ ำคุณประโยชน์ให้คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้รบั มอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกำสได้รบั รำงวัลบุคคลผูท้ ำ
คุณประโยชน์ให้คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้รบั รำงวัลประกำศเกียรติคุณผลงำนประดิษฐ์คดิ ค้น
ประจำปี 2561 จำกสภำวิจยั แห่งชำติ : ผลงำนเรื่อง"
เซ็นเซอร์กระดำษร่วมกับอนุภำคควอนตัมดอทสำหรับกำร
ตรวจวัดสำรเคมีกำจัดแมลง"จำกจำนวนผลงำน 51 ผลงำน
ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ รวม 8 สำขำ
รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ-เสนอให้ได้รบั ตำแหน่ง Adjunct
Faculty จำกมหำวิทยำลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย
ได้รบั รำงวัลในวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand
Inventors’ Day 2018) ระหว่ำงวันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ 2561
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรตรวจประเมิน
องค์กรทีส่ มัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ภำยใต้เกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
ได้รบั มอบโล่และใบประกำศเกียรติคณ
ุ ในกำรคัดเลือกเป็ น
ศิษย์เก่ำดีเด่น ประเภทงำนบริกำร จำกสมำคมศิษย์เก่ำ
บัณฑิตวิทยำลัย ม.มหิดล ในงำนประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2560
รับพระรำชทำนเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์เครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์
ชัน้ ที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณำภรณ์มอี กั ษรย่อว่ำ ร.ท.ภ.
ในงำน "รำชอิสริยำภรณ์ คุณำกร กำรให้ ไม่สน้ิ สุด ประจำปี
2561" ในฐำนะผูม้ จี ติ ศรัทธำทีไ่ ด้รว่ มบริจำคเงินให้กบั มูลนิธิ
รำมำธิบดี ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เพือ่ ช่วยเหลือกิจกำรของคณะ
แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้สำมำรถรักษำผูป้ ่ วย
และให้บริกำรสังคมได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำก
ยิง่ ขึน้
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ชือ-นามสกุล
ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์
อ.ดร.วิชนันท์ แย้มกมล
อ.ดร.เนตินนั ท์ บุญญกูล
อ.ดร.วิชนันท์ แย้มกมล
ผศ.ดร.ชนิยำ ลิม้ ปิ ยะสกุลชัย
ผศ.ดร.พรลดำ นุชน้อย
อ.ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
ผศ.ดร.ชนิยำ ลิม้ ปิ ยะสกุลชัย
ผศ.ดร.ชนิยำ ลิม้ ปิ ยะสกุลชัย

บุคลากร
น.ส.เสวิกลุ ชูสงั ข์
นำยอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชยั
น.ส.เสวิกลุ ชูสงั ข์
น.ส.สุกญ
ั ญำ ทองเย็น

นำยอภิวฒ
ั น์ ชืน่ ฤทัย
นำยอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชยั

นำยนุกลู ยวงใย

นำยวัชรพงศ์ ศิรกิ ลุ พันธ์

รางวัล
ได้รบั เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภททีม กีฬำจูงกันรัน รุน่ อำยุ 30-34 ปี
ได้รบั เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภท open หญิงคู่ กีฬำจูงกันรัน รุน่ อำยุ 35-39 ปี
ได้รบั เหรียญเงินจำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภทกีฬำแบดมินตัน อำยุ 45 ปี ประเภท คูผ่ สม
ได้รบั เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในกีฬำเทนนิสไม่จำกัดอำยุ ประเภทคูผ่ สม
ได้รบั เหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภทกีฬำแบดมินตัน หญิงคู่
ได้รบั เหรียญทองแดงจำกกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ครัง้ ที่ 37
กีฬำแบดมินตัน อำยุ 40 ปี ประเภท หญิงคู่ และ
เหรียญทองแดงหญิงคู่ อำยุ 45 ปี
ได้รบั เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภททีม กีฬำจูงกันรัน รุน่ อำยุ 30-34 ปี
ได้รบั เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภท open หญิงคู่ กีฬำจูงกันรัน รุน่ อำยุ 35-39 ปี
ได้รบั เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภทกีฬำแบดมินตัน รุน่ อำยุ 35 ปี ขน้ึ ไป
ประเภท หญิงคู่
ได้รบั เหรียญเงิน จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภทกีฬำแบดมินตัน อำยุ 45 ปี ประเภท คูผ่ สม
ได้รบั เหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ในประเภทกีฬำ
กรีฑำประเภททุม่ น้ำหนักชำย รุน่ อำยุ 35-39 ปี
ได้รบั เหรียญเงิน จำกกำรแข่งงขัน ในประเภทกีฬำ
พุง่ แหลนชำย รุน่ อำยุ 35-39 ปี
ได้รบั เหรียญทอง จำกกำรแข่งงขัน ในประเภทกีฬำ
สนุกเกอร์และบิลเลียด ไม่จำกัดอำยุ ประเภทสนุกเกอร์
ชำยเดีย่ ว มือ1
ได้รบั รำงวัลประกำศเกียรติคุณผูท้ ส่ี ำมำรถเลิกสูบบุหรี่
ได้สำเร็จ จำกโครงกำร The Hero 2 : No.Smoking
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ชือ-นามสกุล
น.ส.สุกญ
ั ญำ ทองเย็น

นำยอภิวฒ
ั น์ ชืน่ ฤทัย

ศิ ษย์เก่า
ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ นพ.ประเสริฐ
ทองเจริญ (รำชบัณฑิต)
ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ นพ.ประเสริฐ
ทองเจริญ (รำชบัณฑิต)
อ.ดร.ขนิษฐำ ศรีนวล

นำยจิรดนัย สำระสำคัญ

นำยจิรดนัย สำระสำคัญ

นำยวสุอนันต์ ทองดี

นำยนิเวศน์ ประยูรเธียร

รางวัล
ได้รบั เหรียญเงินจำกกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ครัง้ ที่ 37
กีฬำแบดมินตัน อำยุ 35 ปี ประเภทหญิงคู่ และเหรียญ
ทองแดงหญิงคู่ อำยุ 40 ปี และประเภททีม
เหรียญทองแดงจำกกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ครัง้ ที่ 37
กีฬำแบดมินตัน ประเภททีม
ได้รบั มอบรำงวัลและเกียรติบตั ร รำงวัลนักกำรสำธำรณสุข
ดีเด่น ประเภทวิชำกำร
ได้รบั คัดเลือกเป็ นผูอ้ ทุ ศิ ตนด้ำนงำนป้ องกันควบคุมโรค
เพือ่ ขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมลเวชช์"
ประจำปี 2561
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์มอบรำงวัล เนื่องในวัน
สถำปนำมหำวิทยำลัย ประจำปี 2560 โดยเป็ นนักวิจยั
ทีไ่ ด้รบั รำงวัลจำกกำรนำเสนอผลงำนระดับชำติ ประจำปี
2560 จำกกำรประกวดผลงำนทำงวิชำกำรประเภท oral
presentation อันดับที่ 3 เรือ่ ง miR-144 controls anti-oxidant
production in K562 cell line
รับรำงวัลวิทยำนิพนธ์ดี ระดับปริญญำเอกในงำนปฐมนิเทศ
นักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ม.มหิดล ประจำปี 2561
(มีกำรมอบรำงวัลวิทยำนิพนธ์ดเี ด่น ประจำปี 2560)
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎำคม 2561 ณ อำคำรมหิดลสิทธำคำร
ม.มหิดล ศำลำยำ
รับรำงวัลรองชนะเลิศกำรนำเสนอผลงำนวิจยั ประเภทโปสเตอร์
งำนประชุมวิชำกำรสมำคมโรคสมองเสือ่ มแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 7 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมตะวันนำ ถ.สุรวิ งศ์ กทม.
นักเทคนิคกำรแพทย์ดเี ด่น ประจำปี 2561 รับมอบรำงวัลใน
งำนประชุมวิชำกำรเทคนิคกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปี 2561 วันที่ 2-3 สิงหำคม ณ โรงแรมสุรยี ์ แกรนด์
แอนด์ คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ จ.อุบลรำชธำนี
รำงวัลมหิดลทยำกร ประจำปี 2560 เป็ นผูม้ จี ริยธรรม
คุณธรรม ประสบควำมสำเร็จในกำรประกอบวิชำชีพเป็ นที่
ยอมรับโดยทัวไปทั
่ ง้ ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
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ชือ-นามสกุล
ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค์
นำยนิเวศน์ ประยูรเธียร

รศ.ดร.สมชำย สันติวฒ
ั นกุล

นักศึกษา
นำยนรำวุฒ ิ สุวรรณัง
น.ส.วรำลี เรือนคำ

น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ ช้ำงรบ
น.ส.ปิ ยวรรณ คชหยู

น.ส.สิรนิ ำรถ ชูเมียน

น.ส.เปี่ ยมศิร ิ สวัยษร 5636326
MTMT/D

นำยอำพลพรต วงษ์เปี่ ยม

รางวัล
รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่น รร.สิงห์บุร ี ผูส้ ร้ำงชือ่ เสียงและ
เกียรติยศอันดีแก่สงั คมและประเทศชำติ ประจำปี 2561
รำงวัลมหิดลทยำกร เพือ่ เป็ นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
เนื่องในวันพระรำชทำนนำมมหิดล 130 ปี และ
ครบรอบ 49 ปี มหำวิทยลัยมหิดล ประจำปี 2561
ได้รบั รำงวัลผลงำนวิจยั ดีเด่นของสกอ. จำกกำรประกวด
ผลงำนวิจยั และนวัตกรรมดีเด่น โครงกำรวิจยั และพัฒนำ
ภำครัฐร่วมเอกชนในเชิงพำณิชย์ ประจำปี 2561 "โครงกำร
กำรพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสี
สำหรับกำรตรวจเชือ้ วัณโรคทีด่ อ้ื ยำต่อ isoniazid (INH) และ
rifampicin (RMP) สูผ่ ลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ "มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เหรียญทองแดง จำกกำรแข่งขันกีฬำ ม.มหิดล
ในประเภททีม กีฬำจูงกันรัน รุน่ อำยุ 30-34ปี
ผ่ำนกำรพิจำรณำเพือ่ รับรำงวัลวิทยำนิพนธ์ดเี ด่นและ
ในกำรนำเสนอผลงำนวิจยั แบบปำกเปล่ำเพือ่ ขอรับรำงวัล
วิทยำนิพนธ์ดเี ด่น ประจำปี งบประมำณ 2561
ได้รบั รำงวัล Travel bursary จำกงำนประชุม Awaji
International Forum on Infection and Immunity
(AIFII 17), 6th floor, Shin-Osaka Grand Bldg.,
Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka,Japan
รับรำงวัลนักคิดสิง่ ประดิษฐ์รนุ่ ใหม่ ประจำปี 2561 "รำงวัล
ชนะเลิศ" จำกผลงำน ชุดตรวจจิโนไทป์ หมูเ่ ลือดระบบ ABO
สภำวิจยั แห่งชำติ:
กำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยดีเด่น ในงำนประฃุม
วิฃำกำร RGJ-Ph.D. Conge\ress 19 "INNOVATION
CHALLENGES TOWARD THA\ILAND 4.0 Research
Inspiration, Connectivity and Transformation" เรือ่ ง
Antigen-presenting cell charwacteristics of human
gamma delta T lymphocytes in chronic myeloid leukemia
รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คดิ ค้น ประจำปี 2561 จำกจำนวน
ผลงำน 51 ผลงำน ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ รวม 8 สำขำ
รำงวัลระดับดี ผลงำนเรือ่ ง" เครือ่ งกำเนิดรังสีเอกซ์เสมือน
จริงพร้อมระบบหยุดกำรหมุนโรแตติงแอโนด"จำกสภำวิจยั
แห่งชำติ:
www.mt.mahidol.ac.th
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รางวัลระดับหน่ วยงานที ดรับ ปี งบประมาณ 2560 - 2561
คณะกรรมการ
คณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำน
คณะเทคนิคกำรแพทย์

รางวัล
รำงวัลควำมเป็ นเลิศด้ำนกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนดีเด่น Excellence Energy Efficiency MU
ENERGY AWARDS 2017 และ รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 กำรประกวดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล
โดยรับโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ พร้อมเงินรำงวัล

คณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำน
คณะเทคนิคกำรแพทย์

รำงวัลควำมเป็ นเลิศด้ำนกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนดีเด่น Excellence Energy Efficiency MU
ENERGY AWARDS 2018 โดยได้รบั ใบประกำศเกียรติคณ
ุ
ประเภทพลังงำนสร้ำงสรรค์ (ส่วนงำน) ทีม่ รี ะดับคะแนนผ่ำน
เกณฑ์กำรประกวด ในรูปแบบโปสเตอร์
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งบประมาณคณะฯ
ในปี งบประมำณ 2560 - 2561 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้รบั จัดสรรเงิน
งบประมำณแผ่นดิน และตัง้ งบเงินรำยได้คณะฯ โดยมีรำยละเอียดตำมผลผลิตของภำรกิจต่ำงๆ ของ
คณะฯ ดังนี้
งบประมาณที ดรับจัดสรร ปี งบประมาณ 2560 จาแนกตามแหล่งเงิ น

เงิ นแผ่นดิ น
4%

เงิ นราย ด
4%

งบประมาณที ดรับจัดสรร ปี งบประมาณ 2561 จาแนกตามแหล่งเงิ น

เงิ นแผ่นดิ น
4%

เงิ นราย ด
4%
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รายจ่าย ปี งบประมาณ 2560 จาแนกตามแหล่งเงิ น

เงิ นแผ่นดิ น
%
เงิ นราย ด
4%

รายจ่าย ปี งบประมาณ 2561 จาแนกตามแหล่งเงิ น

เงิ นราย ด
3%

เงิ นแผ่นดิ น
4%
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ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธ์ ิ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพรอบด้านด้วยคุณลักษณะทาง
วิชาชีพระดับสากล
การพัฒนาบัณฑิ ตที่มีศกั ยภาพรอบด้านด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Outcome-based
Education
“การถือประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่สอง ประโยชน์เพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง ” พระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระราชบิดาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดาเนินการตามพระราชปณิธาน ด้วยการปลูกฝั งให้นักศึกษาได้เข้าถึงพระราช
ปณิธานดังกล่าวผ่านการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง อันส่งผลให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและ
เสริมคุ ณ ลัก ษณะให้เป็ นบัณ ฑิต ที่มศี ักยภาพรอบด้าน (well rounded scholar) ซึ่งถือเป็ นหนึ่งใน
กลยุทธ์หลักตามเป้ าประสงค์ยทุ ธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของคณะเทคนิคการแพทย์
ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มคี ุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ คือให้เป็ นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกั ษะในการดาเนินชีวติ รวมถึงการมีจติ สานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
สังคมและโลก มีปั ญ ญา คือ การมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีทกั ษะทัง้
ทฤษฎี และปฏิบตั ิ สามารถนาความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม นาพาสุ ข คือ สามารถดูแ ลตนเองทัง้ ร่างกายและจิต ใจจนสามารถสร้างความสุ ขในการ
ดาเนินชีวติ ของตนเองและพร้อมเผชิญกับความกดดันและปั ญหาได้ โดยมีจติ ใจที่ตงั ้ มัน่ พร้อมเปิ ด
กว้าง ยอมรับความแตกต่างทีห่ ลากหลาย
คณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นรูปแบบที่
หลากหลายบนหลักการ Outcome-based Education เพื่อพัฒนาบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบด้าน โดยมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ คือ “Smart in Laboratory, Strong in Community” สาหรับบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์ และ “Strong in Practice, Smart in Profession” สาหรับบัณฑิตรังสีเทคนิค
Smart in Laboratory, Strong in Community
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มีรากฐานที่แข็งแรงทัง้ ร่างกาย จิตใจ และมีความมันคง
่ ในการดาเนินชีวติ
ของตนเอง ครอบครัว สามารถพัฒนาตนเองและเสริมคุณลักษณะ
ให้เป็ น บัณ ฑิต ที่มศี ัก ยภาพรอบด้าน (well rounded scholar)
โดยการฝึ ก ให้นัก ศึก ษามีทกั ษะในการท างานร่ว มกันเป็ นทีม
รูจ้ กั การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื บนความแตกต่างทีห่ ลากหลาย และ
การพัฒ นาภาวะผู้นา ทักษะการพูด การคิด การฟั ง การอ่าน
การเขียนให้นักศึกษาได้รจู้ กั ตนเองและผู้อ่นื อย่างลึกซึ้ง การ
เห็นคุณค่าและเชื่อมันในตนเอง
่
และสิง่ สาคัญคือ การฝึ กทักษะชีวติ และการเรียนรูก้ ารดาเนินชีว ิ ต
อย่างมีความสุขและเป็ นบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพรอบด้านพร้อมรับใช้สงั คมต่อไป อาทิ
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 4 จาก Faculty
of Pharmacy, University of Santo Tomas ได้เข้า
รับการศึกษาและฝึ กปฎิบตั ิทางด้านการเพาะเลี้ยง
เชื้อมาลาเรีย, การตรวจวินิจฉัยมาลาเรียด้วยเทคนิค
Real-Time PCR และการตรวจหาระดับแอนติบอดี้
ด้วยเทคนิค ELISA ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2560
– 21 มกราคม 2560
คณะเทคนิค การแพทย์จดั พิธมี อบ
ประกาศนียบัตรให้แก่นกั ศึกษาแลกเปลีย่ น
จาก University of Santo Tomas เมือ่ วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2560

พิธปี ิ ดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The College of Medical
Technology,Trinity University of Asia สาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์

การฝึกปฏิบตั กิ ารเรียนรูส้ ่ชู ุมชน ลงสารวจพืน้ ที่
ณ ชุ มชนคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ตามโครงการฝึกปฏิบตั กิ ารเรียนรูช้ ุมชน
ปี การศึกษา 2559 เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2560
www.mt.mahidol.ac.th
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เปิ ดกล้อง ส่องรังสี (รับน้องประชุมเชียร์)
ประจาปี 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์
ประจาปี การศึกษา 2560
มัชฌิมนิเทศ “พิธมี อบเสือ้ กาวน์” แก่นกั ศึกษา
สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค
ชัน้ ปี ท่ี 3 ประจาปี การศึกษา 2560

ปั จฉิมเทศนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม Job Fair ประจาปี การศึกษา 2559

จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั นักศึกษา
เรือ่ ง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้ นคืนชีพ
เบือ้ งต้น” วันที่ 5 สิงหาคม 2560
มหิดลวิชาการเปิ ดบ้านมหิดล ประจาปี 2560
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นอกเหนือไปจากศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพแล้วนัน้ นักศึกษาของคณะฯ ยังได้รบั
รางวัลดีเด่น และรองอันดับ 2 รางวัลคุ ณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2560 และ
2561

การบริ หารจัดการหลักสูตร
สาหรับ การบริห ารจัดการหลัก สูต รให้มคี วามทัน สมัยและมีคุ ณ ภาพนัน้ คณะฯ สามารถ
ปรับ ปรุงหลัก สู ต ร และได้รบั การรับ รองครบถ้ ว น ทัง้ 5 หลัก สู ต ร โดยมุ่ งเน้ น Outcome-based
education และการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (AUN-QA) โดย
หลักสูตร วท.บ. (รังสีเทคนิค) ได้รบั การตรวจประเมินในระดับมหาวิทยาลัย และได้รบั การสนับสนุ น
เพื่อ ยื่น ขอการรับ รองจากระดับ อาเซีย นในปี 2563 ในทางคู่ ข นาน อีก 4 หลัก สู ต รอยู่ร ะหว่ า ง
เตรียมการขอรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย
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การปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิ ตศึกษา
เพื่อเป็ นการยกระดับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัดการศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษา ให้ทนั ต่ อ
ความก้าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยี มีศ ักยภาพสอดคล้อ งกับแนวทางการพัฒ นาประเทศ
มีค วามสามารถในการปรับ ตัว พัฒ นาศัก ยภาพของตนเองและบริบ ทของการท างานใหม่ ไ ด้
ตลอดเวลา รวมถึงเป็ นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย คุณภาพของการ
จัด การศึก ษาความสอดคล้อ งกับ เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนัน้ ในช่วงปี ท่ี 2561
ทีผ่ ่านมาคณะเทคนิคการแพทย์มกี ารดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
1. การด าเนิ น การปรับ ปรุงหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ได้แ ก่ หลัก สูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เทคนิคการแพทย์)
2. การปรับ การจัด การเรีย นการสอนระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ได้แ ก่ หลัก สูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ให้เป็ น ลัก ษณะของ block course ซึ่งจะช่ว ยให้นัก ศึกษาสามารถโฟกัส แต่ ล ะวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้มโี อกาสเลือกเรียน
รายวิชาทีส่ นใจได้มากขึน้
3. เตรียมความพร้อมของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในการได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
4. เตรียมการดาเนินการในการจัดทาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคนิค การแพทย์ หลัก สูตรไทย ภาคพิเศษ) เพื่อให้มคี วามหลากหลาย และมีความ
ยืดหยุน่ ตรงกับความต้องการของผูเ้ รียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มคนทางาน
นอกจากนี้ในปี 2561 คณะฯ ยังได้ดาเนินการจัดสรรทุนในรูปแบบต่ างๆ ให้แก่ นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา คิดเป็ นงบประมาณทัง้ สิน้ 5,239,900 บาท
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การพัฒ นาบุคลากรสายวิ ชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาให้ มีคุณ ลักษณะตาม Global
Citizens และ Global Talents
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้มกี ารดาเนินการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิช าการ สายสนับสนุ น และนัก ศึก ษา ให้ม ีคุ ณ ลัก ษณะตาม Global citizens และ Global talents
รวมถึง การสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายวิช าการ สายสนั บ สนุ น และนั ก ศึก ษาให้ ม ีโ อกาสได้ ไ ป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัง้ ในด้ านวิชาการ วิชาชีพ วัฒนธรรม ภาษา ชีวติ ความเป็ นอยู่ กับสถาบันใน
ต่างประเทศ ผ่านการดาเนินการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. การส่ ง นั ก ศึ ก ษ าระดั บ ปริญ ญ าตรีเ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ น สนั บ สนุ นการฝึ กงาน
ณ ต่ า งประเทศ (Partial Scholarships) โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเพิ่ ม ทัก ษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถาบันคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ ทัง้ สิน้ 16 คน จาแนก
เป็ นนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ 10 คน และนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค 6 คน โดย
ได้ทาการส่งนักศึกษาไปยังสถาบันชัน้ นาในต่างประเทศทัง้ สิน้ 4 สถาบัน ดังนี้
นักศึกษา
เทคนิคการแพทย์

ชัน้ ปี
4

จานวน (คน)
4

เทคนิคการแพทย์

4

4

เทคนิคการแพทย์

4

2

รังสีเทคนิค

4

6

สถาบัน
University of
Santo Tomas
(UST)
Trinity University
of Asia (TUA)
University of
Medicine and
Pharmacy (UMP)
Seoul National
University (SNU)

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์
สาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐ
เกาหลี

2. การส่ งนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี จานวน 4 คน เข้าร่ว มโครงการทุ น สนับ สนุ น การ
เดิน ทางเพื่อ ไปแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ว ัฒ นธรรม และสร้า งเสริม การเป็ นพลเมือ งโลก
ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการเปิ ดมุมมอง
ของนักศึกษาในเรือ่ งของความหลายหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ชีวติ ความเป็ นอยู่ ของ
ประเทศต่างๆ
3. การส่งนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา จานวน 1 คน เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุ นการ
เดิน ทางไปแลกเปลี่ย นด้า นวิช าการกั บ สถาบัน การศึก ษาในต่ า งประเทศ ส าหรับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ณ Université de Bretagne Occidentale ประเทศ
สาธารณรัฐ ฝรังเศส
่
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการเปิ ด มุ ม มอง ประสบการณ์ ข อง
นักศึกษาในเรื่องของวิชาการและวิจยั และเป็ นการสนับสนุ น International collaboration
and connectivity ด้วยการสร้างความร่วมมือด้านวิจยั กับสถาบันชัน้ นาในต่างประเทศ
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4. การส่ ง บุ ค ลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น เข้า ร่ว มโครงการทุ น สนั บ สนุ น การ
เคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นเพื่อสร้างความเป็ นนานาชาติ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และสร้ า งความร่ว มมือ ในสายงานเดีย วกัน กับ
บุคลากรในสถาบันคู่ค วามร่ว มมือ ในต่างประเทศ โดยในปี 2561 คณะฯ ได้มกี ารส่ ง
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 1 คน ตาแหน่ งอาจารย์ ไปยัง Université de Bretagne
Occidentale ประเทศสาธารณรัฐฝรังเศส
่
และบุคลากรสายสนับสนุ นจานวน 2 คน ใน
ตาแหน่ งนักวิเทศสัมพันธ์และนักทรัพยากรบุคคล ไปยัง University of Santo Tomas
(UST) และ Trinity University of Asia (TUA) ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์
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นอกจากการส่งบุคลากรและนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันในต่างประเทศแล้ว
คณะฯ ยัง ได้ม ีค วามร่ว มมือ กั บ สถาบัน ต่ า งๆ ในการรับ บุ ค ลากร และนั ก ศึก ษาต่ างชาติเข้า มา
ฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างวิชาการและวิชาชีพ เช่นกัน ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับคณะฯ กับสถาบันต่างๆ รวมถึงการสร้างบรรยากาศความเป็ นนานาชาติ
ให้กบั บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ โดยในปี 2561 คณะฯ ได้รบั บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ
ทัง้ สิน้ 54 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้
บุคลากร/
นักศึกษา
Carl Von
Ossietzky
University
University of
Santo Tomas
(UST)
University of
Santo Tomas
(UST)
Trinity University
of Asia (TUA)

ประเทศ

จานวน (คน)

โครงการ

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

1

Research Exchange

1 มกราคม – 31
พฤษภาคม 2561

สาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์

5

MT Professional
Apprenticeship

15 มกราคม - 9
กุมภาพันธ์ 2561

สาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์

7

Research Exchange

18 - 25
กุมภาพันธ์ 2561

สาธารณรัฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์

5

MT Professional
Apprenticeship

Monash
University
University of
Medicine and
Pharmacy (UMP)
บุคลากรทาง
การแพทย์

ออสเตรเลีย

2

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

3

RT Professional
Apprenticeship
MT Professional
Apprenticeship

21 พฤษภาคม 15 มิถุนายน
2561
11 กรกฎาคม - 3
สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม – 6
กันยายน 2561

ราชอาณาจักร
ภูฏาน

6

บุคลากรทาง
การแพทย์

อินเดีย

2

ฝึกอบรมหลักสูตร
Diagnostic Radiography in
Computed Tomography
(CT) and Magnetic
Resonance Imaging (MRI)
ฝึกอบรมหลักสูตร Plaque
Reduction Neutralization
Test (PRNT) and Foci
Reduction Neutralization
Test (FRNT)
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บุคลากร/
นักศึกษา
บุคลากรทาง
การแพทย์

บุคลากรทาง
การแพทย์
Health
Polytechnic of
Semarang

ประเทศ

จานวน (คน)

โครงการ

ระยะเวลา

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

3

15 มกราคม –
22 มีนาคม 2561

สาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตย
ศรีลงั กา
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

1

ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การแพทย์และสาธารณสุข
สาหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ หลักสูตรเทคนิค
การแพทย์ ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ฝึกอบรมหลักสูตร analysis
Laboratory determination;
Vitamins, Ferritin, Folate
ฝึกอบรมหลักสูตร Digital
Imaging and Picture
Archiving and
Communication System
(PACS)

19
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็ นเลิศทางการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อประยุกต์ใช้ส่สู งั คม และการพึ่งพาตนเอง
คณะฯ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ส ร้างความเป็ น เลิศ ทางการวิจ ยั และพัฒ นานวัต กรรมเพื่อ
ประยุก ต์ใช้สู่ส งั คม และการพึ่งพาตนเองเป็ นแนวทางดาเนินงานหลักตลอด 10 ปี ท่ีผ่ านมา โดย
คณะฯ มีพ ฒ
ั นาการด้านการวิจยั อย่างต่อ เนื่อ ง ได้เตรียมความพร้อ มทางการวิจยั โดยการจัดหา
อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เงิน ทุ น ตลอดจนการคัด เลื อ กและบ่ ม เพาะบุ ค ลากรที่ ม ี ค วามสามารถ
เพื่อขับเคลื่อนงานวิจยั ในมิตติ ่างๆ ดังแสดงในภาพด้านล่าง

ซึง่ ส่งผลทาให้ในปี พ.ศ. 2561 คณะฯ มีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ จานวน 72
เรื่อ ง ซึ่งเป็ นจานวนสูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์ และมีสดั ส่ วนผลงานวิจยั ตีพิม พ์ต่ อ จานวนบุ ค ลากร
จ านวน 0.83 เรื่อ ง/คน/ปี ซึ่ง สูง กว่ าเป้ าหมายของมหาวิท ยาลัย อัน เป็ น ผลมาจากการที่ค ณะฯ
ปรับ เปลี่ยนแนวทางการผลิต ผลงานวิจยั เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ทิศ ทางความสนใจของกลุ่ ม ผู้อ่ าน
ตลอดจนทิศทางการประเมินคุณภาพผลงานวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Academic peer) ให้มากยิง่ ขึน้
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และให้ความส าคัญ ต่ อการสร้างงานวิจยั ที่ม ีการบูรณาการจากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) ซึ่ง
สามารถแสดงภาพความสาเร็จได้จากข้อมูลในหลายมิติ คือ ผลการวิเคราะห์จากจานวนครัง้ การถูก
นาไปใช้อ้างอิงในบทความปริทศั น์ และบทความวิจยั จากนักวิจยั ทัวโลก
่
ส่ งผลต่ อการเพิ่มขึ้นของ
h-index ของคณะฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่ ปั จจุบนั คณะฯ มีค่า h-index เท่ากับ 46 และมีจานวนอ้างอิง
ปี ค.ศ. 2018 ที่ 1,082 ครัง้
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ในปี 2561 ทางคณะฯ มีค ณาจารย์ท่มี ผี ลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติติด
อันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Top-100 author) จากฐานข้อมูล SciVal จานวน 6 ท่าน
ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ อันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลกั ษณ์ วรชาติชวี นั อันดับที่ 75 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา อันดับที่ 85 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อันดับที่ 89 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
6. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
อันดับที่ 99 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะฯ สามารถสร้า งนวัต กรรมที่ ไ ด้ ร ับ การยอมรับ ในระดับ สากล (Internationalized
recognition) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน Data mining & Health informatics เพื่อขยายผลไปสู่การนา
Big data (ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ) มาใช้ ป ระโยชน์ ที่ ม ี ก ารบู ร ณาการ Competencies ต่ า งๆ เช่ น
Pharmacology, Organic Chemistry, Computer-Aided Molecular Design, Phytochemistry, Drug
discovery, Pharmaceutical Design และ Health informatics เมื่ อ ท าการขยายผลการศึ ก ษ า
เปรีย บเทีย บข้อ มูล กับ สถาบัน อื่น ๆ โดยการติด ตามประเมิน ผลผ่ านฐานข้อ มูล Scopus เพื่อ ให้
สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของคณะฯ กับสถาบันอื่นๆ ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ พบว่า คณะฯ ยังคงเป็ น
ผู้นาในงานวิจยั ในทิศทางนี้โดยเป็ นลาดับที่ 1 ของไทย และ 12 ของโลก และยังสามารถขยายผล
ความเชี่ยวชาญไปสู่ก ารพัฒ นาซอฟท์แวร์แ ละฐานข้อ มูล เพื่อ เผยแพร่และให้ผู้ส นใจจากทัว่ โลก
สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างแพร่หลายอีกด้วย
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นอกเหนื อ ไปจากการพัฒ นางานวิจ ัย เพื่ อ สร้า งองค์ ค วามรู้แ ล้ ว นั ้น ทางคณะฯ ยัง ให้
ความสาคัญ กับการต่ อ ยอดขยายผลงานวิจยั (Translational research) และการพัฒ นานวัต กรรม
ตามทิศ ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยอยู่ระหว่างการจัดตัง้ Pilot plant เพื่อการผลิตชุด
ตรวจวินิจฉัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ และสุขภาพ โดยมีการลงนาม MOU กับบริษทั KEEEN
จากัด และกาลังเจรจาความร่วมมือกับบริษทั BIS Group, บริษทั กิบไทย จากัด, บริษทั โปรเฟสชัน่
แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จากัด , บริษทั แปซิฟิก ไบโอเทค จากัด และบริษทั ซี เมดิก
จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทชัน้ นาในวงการเครื่องมือแพทย์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกั นวิจยั และพัฒนา
ผลงานวิจยั ออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึง่ สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และประเทศไทย ในการเพิม่
คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยฐานของวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

ICT
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ในปี 2561 ทางคณะฯ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั ร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษทั Daikin ประเทศญี่ป่ ุน ในการวิจยั และพัฒนา
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศในการลดการปนเปื้ อนของเชื้อไวรัสก่อโรค โดยได้รบั
อนุมตั งิ บประมาณจากทางบริษทั ญีป่ ่ นุ ประมาณ 5 ล้านเยน ซึง่ การดาเนินการในลักษณะนี้สนองตอบ
ต่อการขยายผลตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็ น Entrepreneurial University
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รวมถึง การสร้า งความร่ว มมือ ทางวิช าการและวิจ ัย ร่ว มกับ สถาบัน ต่ า ง ๆ เพื่อ ให้ ก าร
ด าเนิ น งานตามพัน ธกิจ ด้ า นการวิจ ัย สู่ ค วามเป็ นเลิศ ทางการวิจ ัย และพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ส่สู งั คมและการพึง่ พาตนเอง อาทิ

คณะเทคนิ ค การแพทย์ ให้ ก ารต้ อ นรับ
ค ณ าจ ารย์ จ าก Health Polytechnic of
Semarang MoH, Indonesia

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การอบรมระยะสัน้ ใน
หัวข้อ “Plaque Reduction Neutralization Test
(PRNT) and Foci Reduction Neutralization Test
(FRNT) against Dengue Virus” แก่บุคลากรทาง
การแพทย์จากประเทศอินเดีย วันที่ 8 ธันวาคม 2560
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Prof.Dr.Abdel hamid Elaissari, Director
of Researches at National Centre for
Scientific Research at Laboratory of
Automatic Control and Process
Engineering, Claude Bernard University
จากประเทศฝรังเศส
่
บรรยาย ในหัวข้อ
เรื่ อ ง Multi hollow particles preparation
for therapy and theranostic applications
เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560

Prof. Dr.Goran Jovanovic จาก School
of Chemical, Biological and Environmental
USA Engineering (CBEE), Oregon State
University, เข้าร่วมหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจยั เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2560

ต้อนรับ Prof. Seiji Mori, Ph.D. ใน
โอกาสติดตามการทางานโครงการวิจยั
เรือ่ ง “การศึกษาผลของผักคราดหัว
แหวน (Spilanthes acmellal Murr.)
ต่อภาวะเครียดเรือ้ รังทีเ่ หนี่ยวนาให้เกิด
ความบกพร่องทางการเรียนรู:้ ศึกษาโดย
การทดลองร่วมกับการสร้างแบบจาลอง
ทางคอมพิวเตอร์” เมือ่ วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560
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ให้การอบรมระยะสัน้ ในหัวข้อ “Plaque
Reduction Neutralization Test (PRNT)
and Foci Reduction Neutralization
Test (FRNT) against Dengue Virus”
แก่บุคลากรทางการแพทย์จากประเทศ
อินเดีย วันที่ 8 ธันวาคม 2560

นาเสนอผลงานการวิจยั ของคณะฯ แก่
นายกรัฐมนตรี : โครงการวิจยั ผักและผลไม้ท่ี
ปลอดภัย : การตรวจรับรองเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่ม
ภาคกลาง เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ต้ อ นรับ Dr. Saw See Hong และ Prof. Dr.
Pierre Boulanger จ า ก University Claude
Bernard Lyon 1 แ ล ะ Prof. Dr. Philippe
Minard จาก University Paris-Sud ในโอกาส
หารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือ
การทาวิจยั โครงการวิจยั ร่วมไทย - ฝรังเศส
่
ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
คณาจารย์จากภาควิชาออร์โธปิ ดกิ ส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือแนวทาง
ความร่วมมือในการสร้างงานวิจยั เมือ่ วันที่
24 กรกฎาคม 2560
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บริษัท Daikin Industries, Ltd. ประเทศ
ญี่ป่ นุ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีย่ นความรู้
ทางด้านวิชาการ และงานวิจยั

Prof. Dr.Goran Jovanovic จ า ก School of
Chemical, Biological and Environmental USA
Engineering (CBEE), Oregon State University,
เข้ าร่ ว มหารือ ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและ
งานวิจยั เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ต้ อ น รั บ Dr. Lech Ignatowicz and
Dr.Beston Hamasur, from Biopromic,
Sweden เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ให้การต้อนรับ Dean, College of Medical
Technology, Trinity University of Asia
วันที่ 13 กันยายน 2560
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ผลงานวิจ ยั เด่ นของนัก ศึก ษา คปก. ในงาน
ประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 18 เรื่องการพัฒนาชุด
ตรวจวินิจฉัยยีนผิดปกติของโรคด้วยอนุ ภาค
แม่เหล็กนาโน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัด
สารฆ่าแมลงแบบรูผ้ ลเร็ว ราคาประหยัด ทีส่ ามารถ
ตรวจสอบได้ดว้ ยตัวเอง

สารสกัดมังคุ ดป้ องกันอัลไซเมอร์ การศึกษา
วิจยั เพื่อนาไปสู่การรักษาโรคอัลไซเมอร์ โดย
ความร่ว มมือ ระหว่ างคณะเทคนิ คการแพทย์
และบริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิก ควอลิต้เี ทรด
จากัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็ นผู้นาทางบริการวิชาการและ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา คณะฯ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากมายทัง้ งานบริการวิชาการและงาน
บริการสุขภาพ โดยอาศัยพื้นฐานองค์ความรูท้ างวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค รวมถึง
ศักยภาพของคณะฯ ของบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ ทีค่ ณะฯ ได้นาเข้ามาใช้เพื่อเสริมให้งานบริการ
วิชาการและงานบริการสุขภาพพัฒนาขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน
การให้ บริ การทางสุขภาพแก่ประชาชน
ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงด้านงานบริการสุขภาพ ทาให้คณะฯ ตลอด 2-3 ปี
ทีผ่ ่านมาต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก ด้วยเหตุน้ี คณะฯ จึงได้มกี ารลงทุนนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
พัฒนาโครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศของงานบริการสุขภาพ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ ข้อมูลฐานลูกค้า การรับ -ส่งตัวอย่าง/ผลการวิเคราะห์ การบริหารจัดการข้อมูลแบบ Data
Center ช่วยลดขัน้ ตอนต่างๆ ทาให้ขอ้ มูลสามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
และประมวลผลต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ขน้ึ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางด้าน
การสื่อสารได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ ทาให้คณะฯ จาเป็ นต้องพัฒนาระบบการสื่อสารกับประชาชนรวมถึง
ลูกค้าในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Application รวมถึง Line Ad เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ใกล้ชดิ ขึน้
ในทางคู่ข นาน คณะฯ เร่ง ด าเนิ น การขยายศัก ยภาพการให้บ ริก ารทางสุ ข ภาพร่ว มกับ
หน่ วยงานต่างๆ อาทิ การลงนาม MOU ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล และการเจรจาการให้บริการของสถานเวชฯ ร่วมกับศิรริ าช รวมถึงการขยายบริการ
ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงภาคเอกชน คือ บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์
คอร์ป จากัด

(MOU)
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จากปั จ จัย ภายนอกที่ส าคัญ อีก ประการหนึ่ ง คือ ทิศ ทางของโลกที่ป ระชาชนหัน มาให้
ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ด้วยเหตุน้ี คณะฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยาย
ขอบเขตของงานบริการสุขภาพในอีกมิตหิ นึ่ง คือการจัดตัง้ “โครงการจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม หรือ MUMT Holistic Health & Wellness Centre” ในปี 2560 เพื่อเป็ นการดูแลทัง้ สุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางใจให้กบั ประชาชน โดยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็ น
แนวคิด ใหม่ต ามองค์ก ารอนามัยโลก (World Health Organization) ที่ก ล่ า วถึง สุ ข ภาพ (Health)
หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และในบางกรณีรวมถึงจิตวิญญาณด้วย เพื่อมาใช้
ในการสร้างสมดุล (balancing) และให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบในมิตติ ่างๆ เหล่านี้
เข้าด้วยกัน เพื่อให้มนุษย์มสี ุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี หรือเรียกว่า การมีสุขภาวะทีด่ ี (Well-being)
กล่าวคือ สุขภาพดีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การปราศจากโรคภัยเท่านัน้ แต่หมายถึง การดารงอยูใ่ นสุข
ภาวะทีด่ ี ดังนัน้ จึงมุ่งเน้นทีก่ ารป้ องกัน (Preventive healing) มากกว่าการรักษา (Curative healing)
โดยหลักคิดทีส่ าคัญทีค่ ณะฯ นามาใช้การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
“สุขภาพดี (กาย และจิต) เป็ นเรื่องทีจ่ บั ต้องได้สาหรับทุกคน…สุขภาพดีสามารถเห็นได้ตงั ้ แต่ระดับ
โมเลกุลทีอ่ ยู่ภายในร่างกายของแต่ละบุคคล…สุขภาพดีจะเกิดขึน้ ได้ต้องมาจากความตระหนักรูแ้ ละ
ความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปั จเจกบุคคล” ซึ่งมุ่งเน้ นการศึกษาวิจยั และพัฒนาการบริการด้าน
Holistic Health & Wellness Centre นาไปสู่การพัฒนารูปแบบการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่
ให้แ ก่ ประเทศไทย เพื่อ รองรับการให้บริการตรวจประเมินสถานะทางสุ ขภาพทางกายและจิต ใจ
(Mindfulness) การให้บริการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และการให้คาปรึกษาเพื่อการมี
สุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (Well-being)
ในปี ท่ผี ่ านมา ทางคณะฯ เร่งดาเนินการขยายศักยภาพการให้บริการทางสุ ขภาพในมิติ
สุขภาพแบบองค์รวมบนฐานการพัฒนางานวิจยั และวิชาการ เพื่อเปิ ดให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ
โดยได้นาทักษะการปฏิบตั ทิ างเทคนิคการแพทย์ คือการตรวจสุขภาพ มาใช้ประกอบร่วมกับการการ
ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้ าสมองและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้เลือกนาไปใช้ในการ
ดูแลสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ ไป เช่น Music spa, Soul relaxation, Art
relaxation และ Body relaxation ตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ผี ่านมา โครงการดังกล่าวได้รบั การตอบรับ
จากประชาชนในหลายภาคส่วนเป็ นอย่างดี อาทิ หน่ วยงานเอกชนต่างๆ มูลนิธเิ ต้าเต๋อซิน่ ซี รวมถึง
ขยายผลความมือกับแหล่งท่องเทีย่ วชัน้ นา อาทิ สวนสามพราน (บริษทั สามพราน ริเวอร์ไซด์ จากัด)
ในการร่วมบูรณาการการส่งเสริมชีวติ ความเป็ นอยู่ ทัง้ ในมิตสิ งั คม สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้
ผูผ้ ลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ปลอดภัยและแข็งแรง นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของ
สารเมตาบอไลต์ (metabolites) จากปั สสาวะ ในการติดตามการการบริโภคอาหารจากวิถธี รรมชาติ
ซึง่ นับว่าเป็ นทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้มสี ุขภาวะทีด่ แี ละ ลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค ดังนัน้ การศึกษาเชิงลึกในระดับโมเลกุลและการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริโภค
อาหารอินทรีย์ดงั กล่ า วจึง มีค วามส าคัญ และเป็ น แนวทางในการส่ งเสริมสุ ขภาวะที่ดีอ ย่างยังยื
่ น
รองรับการขยายงาน Health & Wellness tourism เป็ นต้น ด้วยผลความสาเร็จอันเป็ นรูปธรรมทาให้
ในปี 2562 นี้ คณะฯ ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน
5 ล้านบาท
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เพื่อ ให้ค ณะฯ นาองค์ค วามรู้แ ละนวัต กรรมด้า นการส่ งเสริม สุ ขภาพแบบองค์รวมมาใช้กับ กลุ่ ม
ประชากรผูส้ ูงอายุและกลุ่มบุคคลก่ อนวัยเกษียณในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุอย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกเหนือไปจากการให้บริการทางวิชาการแก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆ แล้วนัน้ ทางคณะฯ ยังมี
การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “จิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้” ให้กบั
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการส่งต่อกระบวนการและนวัตกรรม
ทางสุขภาพให้แก่นักศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย
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คณะฯ ยังพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อการขยายผลไปสู่การวิเคราะห์และการพัฒนาจิตและปั ญญาตามหลักทาง
พุทธศาสนา โดยได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการพัฒนางานวิจยั ร่วมกันจนมี
ผลงานนาเสนอในเวทีวชิ าการระดับชาติ

การบูรณาการกระบวนการทางานเพื่อการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัยแบบครบห่วง
โซ่คณ
ุ ค่า
บริบทที่สาคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิมๆ ของวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ทส่ี มั พันธ์กบั ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ มาเป็ นการนาศักยภาพหรือความเป็ น
เลิศ ด้านการวิเ คราะห์ทางห้อ งปฏิบตั ิก ารมาพัฒนาต่ อ ยอดจนเป็ นที่ย อมรับ อย่า งกว้า งขวางใน
ประเทศ นัน่ ก็คอื โครงการการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร ระยะแรกเริม่
ขึน้ จากโครงการศึกษาวิจยั ผักและผลไม้ท่ปี ลอดภัยเพื่อครัวโลก หลังจากการเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่
สาธารณชนในปี 2559 ส่งผลทาให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากในสังคมวงกว้างและยังส่งผลกระทบใน
เชิง นโยบายของประเทศอีก ด้ว ย ท าให้ค ณะฯ ได้เ ข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มในการขับ เคลื่อ นนโยบาย
ระดับ ประเทศ อาทิ การเป็ น เจ้า ภาพในการจัด ประชุ ม โครงการร่ว มประชุ ม หารือ แนวทางการ
ดาเนินงานโครงการ “นครปฐม: โมเดลต้นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
และการส่งเสริมสุขภาพดีสาหรับประชาชน” รวมถึงการได้รบั งบประมาณสนับสนุนเป็ นเวลา 3 ปี
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ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบนั ในการขับเคลื่อนภายใต้ “โครงการ: การตรวจรับรองเกษตรและ
อาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง” โดยมีฐานคิดที่สาคัญ คือ การบูรณา
การแนวคิดการตรวจรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย (ซึ่งหมายถึง ผัก -ผลไม้ท่มี ปี ริมาณสารตกค้าง
หรือการปนเปื้ อนจากสารก าจัดศัตรูพชื เชื้อ ก่อโรค โลหะหนัก และสารอื่นๆ ในปริมาณที่ต่ ากว่า
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดสาหรับผู้บริโภค หรือกล่าวได้ว่า เป็ นระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค) โดยการสุ่มตรวจและควบคุมคุณภาพผลผลิตตัง้ แต่แปลงปลูก จนถึงการสุ่ม
ตรวจผลผลิตทีถ่ ูกเก็บเกีย่ ว คัดแยก และบรรจุ ทาให้สามารถควบคุม ตรวจติดตาม และรับรองผลว่า
ปลอดภัยตัง้ แต่แปลงปลูกจนถึงมือผูบ้ ริโภคได้ ซึง่ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 เกษตรกรในโครงการสามารถ
ส่งผลผลิตเข้าสู่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทัง้ หมด
9 แห่ ง ซึ่งเป็ นการนาร่อ งในการขยายผลเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่พ้นื ที่ภาคกลาง 8
จังหวัด โดยมีโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 จานวน 66 โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ
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8

2561)

นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ ์จากโครงการดังกล่าวทาให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรทีเ่ ข้มแข็งทีม่ าร่วม
ขับเคลื่อนการทาเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงกว่า 200 ราย ซึ่งได้รบั การรับรอง
ผลผลิตภายใต้มาตรฐานการรับรองเกษตรปลอดภัยทีค่ ณะฯ ได้สร้างขึน้ ในชื่อ “MUMT Recommended”
โดยผลผลิตจากโครงการและเครือข่ายเกษตรกร
ที่ผ่ า นการรับ รองจากคณะฯ จะมีมูล ค่ า เพิ่ม
สูงขึน้ และสามารถนาผลผลิตขายให้กบั บริษทั
คู่ความร่วมมือกับคณะฯ ได้แก่ บริษทั บางจาก
รีเทล และบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จ ากัด นั บ เป็ น อีก ก้ า วของความส าเร็จ ของ
โครงการฯ ซึ่ง มีจุ ด มุ่ ง หมายหลัก เพื่อ สร้า ง
ความปลอดภัยและลดความเสีย่ งทางสุขภาพ
แก่ ผู้ บ ริโ ภคและผู้ ผ ลิต ตลอดจนการสร้า ง
ความมันคงทางอาหารให้
่
แก่ประเทศไทย ภายใต้ฐานคิด “Food Safety and Food Security” อนึ่ง
ผลสัมฤทธิ ์การดาเนิ นโครงการดังกล่าว ได้ถูก นากราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์
จัน ทร์ โ อชา) และได้ ถู ก ขยายผลไปสู่ ก ารพัฒ นาโครงการ “Green Army, Green Farmer เพื่อ
ประเทศชาติและประชาชน” ณ มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรเี พื่อให้สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรกรรมยังยื
่ น 5 ล้านไร่ใน
การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วาม
www.mt.mahidol.ac.th
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มันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น เพื่อเป็ นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และรองรับนโยบายการขับเคลื่อนไปสู่ Food Innopolis และรองรับทิศทาง Thailand 4.0 อีกด้วย
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การให้ บริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม
จากรากฐานเดิมทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งของคณะฯ ทาให้ช่วงเวลาทีผ่ ่านมาคณะฯ ได้รบั ความ
ไว้วางใจจากทัง้ หน่ วยงานภายในประเทศและทัง้ หน่ วยงานจากต่างประเทศ ให้เป็ นแหล่งฝึ กอบรม/
ฝึ ก งานให้ก ับนัก ศึก ษา และบุค ลากรทางการแพทย์มากมาย อาทิ โครงการที่ค ณะฯ ร่ว มมือ กับ
กระทรวงสาธารณสุ ขและสภาเทคนิค การแพทย์ โดยได้เปิ ดโครงการการอบรมหลักสูตรเทคนิค
การแพทย์เ ฉพาะทาง สาขาการพัฒ นาการบริก ารปฐมภู ม ิต่ อ เนื่ อ งทุ ติย ภู ม ิโ ดยชีว การแพทย์
สารสนเทศ ในปี 2559 และโครงการการอบรมหลัก สูต รเทคนิ ค การแพทย์เ ฉพาะทาง สาขาจุล
ชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในปี 2560-2561 ทาให้บุคลากรทาง
สาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากทัวประเทศกว่
่
า 100 คน สามารถนาองค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั กลับไป
พัฒนาหน่วยงานและชุมชนได้ต่อไป

-Drug resistance
-Identification
-Surveillance
-Data analysis
-Quality
-RDU

16
2

40

12
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ในปี 2560 สมาคมไวรัส วิทยา (ประเทศไทย) ร่ว มกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้าน
สาธารณสุ ข (Thailand-U.S. CDC Collaboration; TUC) และคณะฯ ได้จ ัด ประชุ ม วิช าการและ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other
respiratory viruses:
molecular diagnosis,
virus isolation and
immunological assays”
เพื่อเพิม่ พูนความรู้ และ
เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในห้องปฏิบตั กิ าร
เพื่อ รองรับการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ และให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบตั กิ ารจริงทาให้สามารถทราบ
ถึงเทคนิคต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ
นอกจากนี้ ยังมีโครงการการอบรมในหลักสูต รเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุ ขสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ คณะฯ ได้จดั การฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็ นรุน่ ที่ 20 แล้วใน
ปี 2561
สาหรับการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพรังสีเทคนิคนัน้ ในปี 2560-2561 ทีผ่ ่านมา ทางคณะฯ
ได้รบั ความไว้วางใจจากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียนในการจัดฝึกอบรมในหลายหลักสูตร โดยมี
ผูส้ นใจเข้าร่วมเป็ นจานวนมากอย่างต่อเนื่อง

International training center
for Radiological Technologists
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บริบททีส่ าคัญของงานบริการวิชาการทีค่ ณะฯ มีมาอย่างยาวนานอีกส่วนหนึ่ง คือ โครงการ
ประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment Programs)
ซึ่งก่อ ตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2528 โดยในช่วงเวลา 2-3 ปี ท่ผี ่ านมา คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการมาอยูภ่ ายใต้ศูนย์พฒ
ั นามาตรฐานและประเมินผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการสนับสนุ นใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุ นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกและ
การบริการต่อลูกค้าที่ดขี ้นึ การสนับสนุ นการพัฒนาผลงานวิ จยั เพื่อต่อยอดไปใช้เป็ นวัตถุควบคุม
(Control material) ในโครงการประเมินคุณภาพต่างๆ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตตัวอย่าง สุดท้ายคือการสนับสนุ นการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการ
พัฒ นาโครงการประเมิน คุ ณ ภาพทางห้อ งปฏิบ ัติก าร โดยองค์กรภายนอก ให้ไ ด้ร บั การรับ รอง
มาตรฐาน ISO 17043 ผลจากการดาเนินการทาให้จานวนโครงการประเมินคุณภาพเพิม่ ขึน้ จาก 8
โครงการ เป็ น 12 โครงการ จานวนสมาชิกโครงการเพิม่ ขึน้ กว่า 2 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี
จาก 1,561 ราย เป็ นประมาณ 3,000 ราย ในปั จจุบนั ครอบคลุมทัวประเทศ
่
และต่างประเทศบางส่วน
โดยวางเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อการขยายตลาดในระดับอาเซียนต่อไป

นอกจากนัน้ ทางคณะฯ ได้ใ ช้ป ระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพในการช่ว ย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการวิเคราะห์และสร้างมาตรฐานราคาการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากร รวมถึงการเบิกจ่าย ณ สถานพยาบาลของรัฐและ
เอกชน ซึ่งในปี 2561 คณะฯ ได้ส่งมอบงาน Phase I (ซึ่งได้รบั สนับสนุ นเงินทุนประมาณ 800,000
บาท) และจะมีการวางแผนและทาสัญญาใน Phase II ต่อไป
รวมถึงการนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ขยายผลต่อยอดความรูใ้ ห้กบั
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ อาทิ
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คณะเทคนิ ค การแพทย์ จัด การอบรมเชิง
ปฎิบ ัติการ เรื่อ งการวางแผนการควบคุ ม
คุณภาพด้านเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
ค รั ้ ง ที่ 2 ( Quality Planning in Clinical
Chemistry) เมื่ อ วั น ที่ 15 –16 ธั น วาคม
2559

คณะเทคนิ ค การแพทย์ จ ั ด การฝึ กอบรม
เทคโนโลยีท างการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข
ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ จ า ก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่
19 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม
2560

คณะเทคนิ ค การแพทย์จ ัด การอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรค
ทางโลหิตวิทยา เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม
2560

พิธ ีม อบประกาศนี ย บัต ร ให้ก ับ ผู้เ ข้า รับ การ
อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง
สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดือ้ ยา
รุน่ ที่ 1
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพืน้ ที่
8 จัง หวัด ภาคกลางตอนล่ า งและภาคตะวัน ตก โดยบูร ณาการความร่ ว มมือ ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน
นโยบายและดาเนินโครงการ นครปฐม: โมเดลต้นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัย เมือ่ วันที่ 6
ธันวาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ซึง่ เป็ น
ความร่ว มมือระหว่างภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคอุต สาหกรรมและภาคประชาชน เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการสู่ความเป็ นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และความยังยื
่ น
จากการนํ าเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อนํ าพาองค์กรสู่ความ
เป็ นเลิศอย่างยังยื
่ นมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
พัฒนาการด้านคะแนนของคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละปี
2555 ก่ อให้เกิดการเรียนรู้และการ
พัฒนาในทุ กมิติผ่านการวิเคราะห์
ทบทวน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลทําให้คะแนนการตรวจประเมิน
สามารถก้าวกระโดดจากประมาณ
250 คะแนนในปี 2558 มาเป็ น
มากกว่า 350 คะแนนในปี 2560
นอกจากนัน้ ทางคณะฯ สามารถนํ า
หลักการของ EdPEx มากําหนดเป็ น
ฐานคิดการวิเคราะห์และเชื่อมโยงพันธกิจและข้อกําหนดตามเกณฑ์หมวดต่างๆ ตัง้ แต่หมวด 1-7 ใน
รูปแบบเฉพาะทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการองค์กร (ดังแสดงในภาพด้านล่าง)
400
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จากสัมฤทธิผลการดํ าเนิ นงานในหลายมิติ ส่ งผลให้คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่ นดิน
สนับสนุ นจากทางมหาวิทยาลัยและรัฐบาลมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จาก 95.74 ล้านบาท ใน
ปี งบประมาณ 2559 เป็ นประมาณ 142.26 ล้านบาท ในปี งบประมาณ 2561
งบประมาณแผ่นดินที่คณะฯ ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ
1.6e+8

142.26 ลบ. 139.72 ลบ.
(คาดการณ์)

1.4e+8

Amount (Baht)

1.2e+8
1.0e+8

93.59 ลบ. 95.74 ลบ.

105.39 ลบ.

8.0e+7
6.0e+7
4.0e+7
2.0e+7
0.0
2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

Fiscal Years

ในปี งบประมาณ 2561 ทางคณะฯ ได้รบั งบสนับสนุ นจากทางมหาวิทยาลัย 24.75 ล้านบาท
ในการปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศิรริ าช ชัน้ 4, 5 และระบบวิศวกรรมหลัก
และในปี งบประมาณ 2562 ได้รบั งบประมาณ อีก 28 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุง ชัน้ 6, 7 และ 10
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ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการบริ หารแบบลีน (LEAN management)
คณะฯ ขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 “สร้างความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการสูค่ วาม
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม และความยังยื
่ น” โดยอาศัยกรอบแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์
TQA/EdPEx โดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์ปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา เพื่อปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
ทํางานของคณะฯ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียที่ไม่
จําเป็ น โดยใช้กระบวนการบริหารแบบลีน (LEAN management) มาประยุกต์ใช้ โดยให้บุคลากรทุก
ระดับโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุ นซึ่งเป็ นกําลังสําคัญต่อการขับเคลื่อนการจัดการองค์กรไปสู่
ความเป็ นเลิศ ได้ร่วมเรียนรู้ และนํ าไปสู่การปฏิบตั ผิ ่านการจัดทํา workshop วิเคราะห์รายละเอียด
ระบบที่ดําเนิ นการอยู่ ค้นหาการดําเนิ นการที่เกิดการสูญเปล่ าทัง้ เวลา โอกาส และทรัพ ยากร
ตลอดจนร่วมวางระบบงานที่เน้ นการสร้างคุณค่าของแต่ ละงาน ซึ่งบุ คลากรมีความตัง้ ใจในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อสนองตอบต่ อผู้รบั บริการ และพันธกิจของคณะฯ โดยได้มกี าร
ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบการเบิก-จ่ายพัสดุให้มคี วามคล่องตัวและถูกต้องตาม
ระเบียบ การเวียนเอกสาร การจัดการยานพาหนะและอาคารสถานที่ เป็ นต้น
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การประหยัดพลังงาน และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Eco Faculty)
คณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสําคัญต่อการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้อย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ตามเป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัยทีม่ ุง่ สู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) โดยคณะฯ มีมาตรการหลากหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินการ อาทิ การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้ า
แบบเรียลไทม์เพื่อบริหารการใช้กระแสไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภ าพ การเลือกใช้หลอดไฟ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประหยัดพลังงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังจัดมาตรการเพื่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น
การจัดสวน และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น และผลิตออกซิเจนทัง้ ในอาคาร และบริเวณรอบ
อาคาร การจัดกิจกรรมขวดแลกไข่ การคัดแยกขยะ และลดการใช้น้ํ าประปาโดยการใช้น้ํ าทิง้ ทีผ่ ่าน
การบําบัดในการลดต้นไม้ เป็ นต้น ซึ่งการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้คณะฯ สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้ า และทรัพยากรอื่นๆ ไม่ให้เพิม่ ขึน้ ขณะที่คณะฯ มีการขยาย
การดําเนินงานของพันธกิจต่างๆ ทัง้ งานวิจยั และงานบริการวิชาการ จนทําให้ได้รบั รางวัลความเป็ น
เลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้พลังงานดีเด่น (Excellence Energy Efficiency MU Energy
Awards 2017) และเป็ นหนึ่ งส่ วนงานสํ าคัญที่ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย และ 1 ใน 100 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI Green
Metric World University Ranking ติดต่อกัน ในปี 2017 และ 2018
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การดําเนิ นงานด้านการพัฒนาสวัสดิ ภาพและความปลอดภัย
คณะฯ ได้ดําเนิ นการทบทวนกระบวนการการดํ าเนิ นงานที่ผ่านมา ผ่ านการประชุ ม
คณะกรรมการจัดการและความปลอดภัย ทัง้ นี้เพื่อให้การทํางาน การจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั การใช้เครื่องมือและห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย คณะอนุ กรรมการความปลอดภัยในด้านต่ างๆ เช่ น ความปลอดภัยทางกายภาพ
สิง่ แวดล้อม และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทางเคมี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัย
ทางรังสี การบริหารจัดการเครื่องมือ และกรรมการความปลอดภัยห้องปฏิบตั ินักศึกษา ได้ร่วม
วางแผนแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย ทัง้ นี้ คณะฯ ได้
สนับสนุ นให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน ทัง้ ในระดับบริหารและ
หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ห้องปฏิบตั ิการทางชีวภาพ ของคณะเทคนิคการแพทย์
ได้รบั การพิจารณาจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารต้นแบบ
นอกจากนี้ เพือ่ เป็ นการเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน คณะฯ ได้ทบทวนแผนป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั พร้อมทัง้ ให้มกี ารซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภยั ทัง้ นี้เพื่อเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผูเ้ กี่ยวข้อง ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภ ยั ให้มมี าตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน ลดการสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ
โดยในปี 2561 มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในการฝึ กซ้อมถึง 409 คน โดยมีการประเมินการ
ซักซ้อมดังกล่าวโดยศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
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การพัฒนาการสร้างความร่วมมือทางวิ ชาการ วิ จยั กับสถาบันในต่างประเทศ
เพื่อเป็ นสร้างความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานและสถาบันในต่างประเทศ ในปี 2561 คณะฯ
ได้มกี ารสร้างเครือข่าย และลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันชัน้ นําในต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้
4 ฉบับ ได้แก่
1) Department of Medical Technology – Quality Control Center for Medical Laboratory
(QCC), University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2) Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata
University of Health and Welfare ญีป่ ่ นุ
3) The Universite de Bretagne Occidentale สาธารณรัฐฝรังเศส
่
4) Department of Imaging Diagnostic Poltekkes Kemenkes Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนพันธกิ จด้านต่างๆ
ด้านการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
หน่วยสารสนเทศได้มกี ารดําเนินการเพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งโดยคํานึงถึงประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี้
1. ด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
๏ ได้มกี ารจัดซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยใหม่เพื่อให้สามารถรองรับระบบสารสนเทศ
สําหรับห้องปฏิบตั กิ ารได้
๏ มีการติดตัง้ และใช้งานระบบ virtual machine เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้
สะดวก กูค้ นื ระบบได้งา่ ยและลดความเสีย่ งจากการถูกคุกคาม
๏ มีการติดตัง้ และทดลองใช้งานระบบสารสนเทศบนระบบ cloud computer เช่นระบบ
เว็บไซต์ ระบบ MIS เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ราคาแพงและมีระบบการสํารองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
๏ จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพามาทดแทนคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะในห้องเรียน
ห้องประชุ ม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้สะดวกเมื่อเกิดปั ญหาไวรัส หรือ
ต้องการซ่อมบํารุง
๏ มีการจัดทําห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยเป็ นสัดส่วนทัง้ สองวิทยาเขต
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร
๏ มีการอบรมเครือ่ งมือโดยผูช้ ว่ ยคณบดีฯ เพือ่ เพิม่ ทักษะการพัฒนาโปรแกรม และการ
ทํางานเป็ นทีม เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาระบบต่างๆ แทนกันได้ พัฒนาโปรแกรม
ร่วมกันได้มากขึน้
๏ มีการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมพืน้ ฐานกับบุคลากรเพือ่ ลดภาระการทํางาน
ของฝ่ ายสารสนเทศ
๏ มีการเพิม่ เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แบ่งเบาภาระงานและรองรับบทบาทของหน่วยสารสนเทศที่
มากขึน้
3. ด้านนโยบาย
๏ มีการประชุมเพือ่ ทบทวนจัดทําแผนและนโยบายด้านการจัดการความเสีย่ ง
๏ มีการจัดทํานโยบายการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร
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ด้านการเรียนการสอน
หน่ วยสารสนเทศได้ให้ความสําคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนจึงได้
ดําเนินการดังนี้
1. ด้านบุคลากร
๏ มีการเพิ่มเจ้าหน้ าที่เพื่อรับภาระงานด้านการสนั บสนุ นการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๏ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมอบรมทําโครงการกับทางอาจารย์ของคณะฯ เพื่อพัฒนา
ทักษะ
๏ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีร่ ว่ มเป็ นกรรมการจัดอบรมการเรียนการสอนด้วย e-learning
2. ด้านอุปกรณ์สารสนเทศ
๏ ติดตัง้ ตัวขยายสัญญาณ wifi เพิม่ ในชัน้ ทีม่ กี ารเรียนการสอนบรรยายและปฏิบตั ิ
๏ จัดซื้ออุ ปกรณ์ สารสนเทศทันสมัยเช่ น electronic board, infrared microphone,
กล้องวิดโี อและอื่นๆ สําหรับ smart classroom เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน
๏ มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะสําหรับการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์
เพิม่ 50 เครื่อง พร้อมติดตัง้ เครื่องฉายแบบติดเพดาน เพื่อรองรับการเรียนการสอน
ทางด้านคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมระยะสัน้
๏ มีการปรับเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาเพื่อให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนได้มากขึน้
3. การพัฒนาระบบ
๏ พัฒนาระบบการจองห้องเรียนแบบอัตโนมัตอิ อนไลน์ กําลังอยู่ในช่วงทดลองใช้กบั
งานการฝ่ ายศึกษา
๏ พัฒนาระบบการแสกนชื่อเข้าห้องเรียนด้วย QR Code ด้ วย mobile app เพื่อ
ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาและสร้างเสริมวินัย ปั จจุ บนั กําลังทดลองใช้กับ
รายวิชาปรสิตวิทยา คอมพิวเตอร์ เทคนิ คการแพทย์ชุมชนและ transformative
learning

www.mt.mahidol.ac.th

114

รายงานประจํา ปี 2560 - 2561 คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล

ด้านงานบริ การสุขภาพ
1) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจําปี ของหน่วยบริการสุขภาพ
ชุมชนแบบออนไลน์ เริม่ มีแผนการทดลองใช้งานจริงวันที่ 1 เมษายน 2562
2) พัฒนาระบบเก็บข้อมูลแปลงเกษตรและผลการตรวจสิง่ ปนเปื้ อนจากผลผลิตทางการเกษตร
3) ดําเนินการทดสอบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการสุขภาพทีส่ ถานเวช
ศาสตร์ชนั สูตร
ด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชีว้ ดั ทีเ่ ชื่อมโยงตัวชีว้ ดั กับยุทธศาสตร์ และเพือ่ การติดตามตรวจสอบ
การเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั
2) พัฒนาระบบคลังข้อมูลทุนวิจยั
3) พัฒนาระบบเว็บไซต์ใหม่ ร่วมกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สนับสนุ นเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรมการทํา
Search Engine Optimization และอื่นๆ เพือ่ เพิม่ ranking ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
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คณะผูจ้ ดั ทำหนังสือรำยงำนประจำปี 2560 - 2561

.. ที่ปรึกษำ ..
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และวิจยั
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ จันทร์ออ่ น
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริบทต่อสังคม

.. จัดทำโดย ..
งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร

.. ออกแบบปก ..
หน่วยโสตทัศนศึกษา

