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จดัท ำแผนกลยุทธ์ฉบบัใหม่ และเร่งขบัเคลื่อนกำรปฏิบตัิงำนตำมทศิทำงยุทธศำสตร์กำรพฒันำ
คณะฯ ปี 2561 - 2565 อย่ำงเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถเพื่อใหอ้งคก์รมพีฒันำกำรและควำมกำ้วหน้ำ
ในทุกทศิทำงไปพร้อมๆ กนั โดยมผีลลพัธ์ควำมส ำเรจ็ในหลำยประกำรที่สำมำรถสนองตอบต่อ
เป้ำหมำยกำรพฒันำคณะฯ และส่งเสริมกำรบรรลุยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยัมหิดลไปสู่กำรเป็น
มหำวทิยำลยัวจิยัชัน้น ำระดบัโลกและสำมำรถสรำ้งคุณูปกำรใหเ้กดิขึน้ในฐำนะกำรเป็นปัญญำของ
แผ่นดนิไดอ้ย่ำงเตม็ภำคภูม ิอำท ิกำรสรำ้งงำนวจิยัและผลงำนตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรนำนำชำติ 
ที่มีคุณภำพสูงจ ำนวนมำกที่สร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อควำมก้ำวล ้ำเชิงวิชำกำรในระดบัโลก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผลส ำเรจ็จำกกำรบูรณำกำรงำนวจิยัในศำสตรต์่ำงๆ เขำ้กบัเทคโนโลยทีำงดำ้น 
Data mining & Health informatics นอกจำกนัน้ ผลงำนวจิยัหลำยส่วนถูกน ำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลติชุดตรวจวนิิจฉยัทำงกำรแพทย ์อำหำร และสิง่แวดลอ้ม ผำ่นกลไกกำรจดัตัง้โรงงำนตน้แบบเพือ่
กำรพฒันำชุดทดสอบ น ้ำยำ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และกำรวำงแผนกำรขยำยผลเชงิพำณิชย์
ผ่ำนกำรจดัตัง้ Spin-off company ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะฯ เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรน ำ
นวตักรรมและเทคโนโลยตี่ำงๆ ของคณะฯ เพือ่กำรประยุกตใ์ชจ้รงิในประเทศ เพือ่ลดกำรน ำเขำ้และ
พึง่พำตนเอง รวมไปถงึงำนวจิยัของคณะฯ อกีหลำยส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ดำ้นกำรเฝ้ำระวงัสำร
ตกคำ้งในผลผลติทำงอำหำรและกำรเกษตร ยงัสำมำรถสรำ้งผลกระทบเชงินโยบำยที่น ำไปสู่กำร
ร่วมท ำงำนกบักระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงำนองค์กรทัง้
ภำครฐั เอกชน และเครอืขำ่ยชุมชนต่ำงๆ ในกำรบูรณำกำรเกษตรและอำหำรปลอดภยัใน
ระดบัประเทศอย่ำงต่อเน่ือง ในทำงคู่ขนำน ทำงคณะฯ ยงัประสพผลส ำเรจ็ในกำรต่อยอดงำนวจิยั
เพื่อกำรสรำ้งนวตักรรมทำงสุขภำพและบรกิำรสุขภำพในมติิใหม่ผ่ำนทศิทำงกำรดูแลสร้ำงเสรมิ
สุขภำพแบบองคร์วม (Holistic Health & Wellness) ใหแ้ก่ประชำชน และองคก์รต่ำงๆ เพื่อเตรยีม
ควำมพร้อมเขำ้สู่สงัคมผู้สูงอำยุ นอกจำกนัน้ ในปีที่ผ่ำนมำทำงคณะฯ ยงัเร่งสร้ำงเครอืข่ำยกำร
ใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรและบรกิำรสุขภำพร่วมกบัศูนยก์ำรแพทยก์ำญจนำภเิษก และคณะแพทยศำสตร์ 
ศริริำชพยำบำล  รวมไปถงึกำรขยำยศกัยภำพกำรดแูลมำตรฐำนทำงหอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย์
จำกทัว่ประเทศและบำงสว่นในอำเซยีน กำรพฒันำหลกัสตูรกำรศกึษำภำยใตฐ้ำนคดิ Outcome-based  

จำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงระดบัโลกอนัเป็นผลมำจำก
เทคโนโลยเีปลี่ยนโลก (Disruptive technology) กอปรกบัทศิทำงกำร
พฒันำศกัยภำพและเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 
สง่ผลท ำใหอ้งคก์รต่ำงๆ ตอ้งวเิครำะห ์ทบทวน และปรบัตวัเพื่อใหส้อดรบั
กบับริบทที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อกำร
น ำพำองค์กรไปยนือยู่แถวหน้ำ และมคีวำมยัง่ยนืในระยะยำว ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2560 -  2561 ที่ผ่ำนมำ คณะเทคนิคกำรแพทย์  
มหำวทิยำลยัมหดิล ไดร้ะดมพลงัจำกบุคลำกรทุกภำคส่วนเพื่อร่วมกนั 



 

Education และแนวทำงกำรรบัรองหลกัสตูร AUN-QA ซึง่บรบิททำงกำรศกึษำเหล่ำน้ีถูกส่งต่อเพื่อ
กำรผลิตบณัฑติที่มอีตัลกัษณ์เฉพำะส ำหรบัวชิำชพีเทคนิคกำรแพทย์และรงัสเีทคนิค รวมไปถึง
เชื่อมโยงไปยงัหลกัสตูรกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำผูป้ระกอบวชิำชพีจำกทัว่ประเทศ  

อน่ึง ผลส ำเรจ็ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหล่ำน้ี คงไม่สำมำรถบงัเกดิขึ้นไดเ้ลย หำกขำดแลว้ซึง่ควำม
สมคัรสมำนสำมคัคี ร่วมแรง ร่วมใจจำกผู้บรหิำรทุกระดบั คณำจำรย์ บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และ
นกัศกึษำทุกคน ซึง่ทำงคณะฯ ตอ้งขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสน้ี 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 
 

ประวติัความเป็นมาคณะเทคนิคการแพทย ์
 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medical Technology, Mahidol 
University ) เริม่มาจากโรงเรยีนเทคนิคการแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข ตามความในหนังสอืราชกจิจานุเบกษา เล่ม
ที่ 72 ตอนที่ 40 วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499  ต่อมา
ได้ประกาศกฤษฎกีาจดัตัง้ “คณะเทคนิคการแพทย”์ เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2500 ตามความในหนังสือ   
ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่74 ตอนที ่60 วนัที่ 9 กรกฎาคม 
2500   

 
ปี พ.ศ. 2503  เริม่ผลติบณัฑติในระดบัอนุปรญิญาดา้นเทคนิคการแพทยแ์ละขยายหลกัสูตร

เป็นระดบัปรญิญาตร ีโดยใหไ้ดร้บัปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์    
ปี พ.ศ. 2508  เปิดหลกัสูตรด้านรงัสเีทคนิค โดยระยะแรกผลติบณัฑติทัง้ระดบัปรญิญาตรี

และอนุปรญิญา ซึง่ต่อมาคณะฯ ไดยุ้ตกิารผลติบณัฑติในระดบัอนุปรญิญาทัง้ 2 สาขา 
ปี พ.ศ. 2511 - 2534 จดัหลกัสูตรอบรมเจา้หน้าทีว่ทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อปฏบิตังิานใน

ห้องปฏบิตัิการเวชศาสตรช์นัสูตรของโรงพยาบาลส่วนภูมภิาคตามความต้องการของประเทศใน
ขณะนัน้ 

ปี พ.ศ. 2526  เปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทยเ์ป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งมผีู้ส าเรจ็การศึกษาเป็นมหาบณัฑติสาขาเทคนิคการแพทยค์นแรกในปี พ.ศ.2528 
เป็นการตอบสนองจากความตอ้งการบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทยใ์นระดบัวทิยาการชัน้สงู 

ปี พ.ศ. 2538  เปิดหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์ขึ้นเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย นับไดว้่าเป็นการศกึษาระดบัสูงสุดในวชิาการเทคนิคการแพทย ์รวมถงึยงัเป็นหลกัสูตร
ปรญิญาเอกทางเทคนิคการแพทย ์หลกัสตูรแรกในภมูภิาคเอเชยีอาคเนยอ์กีดว้ย 

ปี พ.ศ. 2541  ปรบัหลกัสูตรทัง้ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกให้เป็นหลกัสูตรนานาชาต ิ
โดยในการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณะเทคนิคการแพทย ์มคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั
และสถาบนัวชิาการชัน้น าทัง้ต่างประเทศและในประเทศ โดยมกีจิกรรมร่วมกนัทัง้ทางด้านการจดั  
การเรยีนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อ
วทิยานิพนธแ์ละการสรา้งงานวจิยัรว่มกนั 

ปี พ.ศ. 2547  เปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขารงัสเีทคนิค (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
เพื่อผลติบณัฑติที่มคีวามรูแ้ละใช้เทคโนโลยชีัน้สูงในด้านรงัสเีทคนิคและสรา้งงานวจิยัที่ประยุกต์ใช้
ในการแกปั้ญหาของประเทศ 

http://www.mt.mahidol.ac.th/
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ปี พ.ศ. 2553  จากการวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดและทศิทางการจดัหลกัสูตรเพื่อดงึดูดผูเ้รยีน
ทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ คณะเทคนิคการแพทย ์จงึได้จดัท าโครงการพสิฐิวธิาน (Fast-track program) เพื่อ
รองรบันักศกึษาทีม่คีวามโดดเด่นทีส่ามารถพฒันาต่อยอดไปเป็นผูน้ าทางวิชาการและการวจิยัไดใ้น
อนาคต 

ปี พ.ศ. 2557  เปิดโครงการ ป.ตรี-โท เร่งรดั 
ภายใต้ชื่อโครงการ 4+1 โดยร่วมกับวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเป็นหลักสูตรควบ 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ และการจดัการมหาบณัฑติ 
(การจัดการธุรกิจ) เพื่อรองรบัคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ
พฒันาศกัยภาพทางวชิาชพีควบคู่กบัการบรหิารจดัการ
เชงิธุรกจิ 

ปี พ.ศ. 2558  เปิดโครงการ MTVS โดยร่วมกับสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล เพื่อ
เสรมิสรา้งศกัยภาพพเิศษดา้นการบรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารสตัวแพทย์ 

จากประสบการณ์อนัยาวนาน  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล จงึถอืเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิค
การแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค มายาวนานกว่า 60 ปี  ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในฐานะสถาบนั
ชัน้น าที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจยั และการบรกิารทางวิชาการและบรกิารสุขภาพ 
ภายใต้วิสยัทศัน์ “คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล มุ่งสู่การเป็นผู้น าทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยแ์ละรงัสีเทคนิคในระดบัสากลทีส่ร้างสรรค์องค์ความรู้และนวตักรรมเพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพและการพึง่พาตนเองของสงัคม” โดยมผีลลพัธเ์ชงิประจกัษ์จากกระบวนการ
บรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) นวตักรรมการจดัการศึกษาในรปูแบบ 
ทีห่ลากหลายบนฐานการพฒันา Outcome-based Education เพื่อผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพรอบดา้น 
(Well-rounded scholar) ทีม่เีจตคตแิละจติส านึกในการขยายบรบิททางวชิาชพี จากการตัง้รบัอยู่ใน
โรงพยาบาล สู่การดูแลสรา้งเสรมิสุขภาพชุมชนและสงัคม โดยเทคนิคการแพทย ์มคีุณลกัษณะพเิศษ 
คือ “Smart in Lab, Strong in Community” ซึ่งถูกน าไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพของ
บณัฑติในระดบัอาเซียนภายใต้ปฏิญญามหิดล ตัง้แต่ปี พ.ศ.2556 (MAHIDOL Declaration 2013 
ASEAN MEDICAL TECHNOLOGY EDUCATION) ส าหรบัรงัสีเทคนิคมีคุณลักษณะพิเศษ คือ 
“Strong in Practice, Smart in Profession”   ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในทกัษะปฏิบตัิทาง
วชิาชพีผ่านการฝึกฝนทัง้ในสถานประกอบการและการบรกิารชุมชนในพื้นที่บนมาตรฐานคุณภาพ
ระดบัสากลจนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในและต่างประเทศ (2) ความโดดเด่นทางการ
วิจยัในระดบัสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้าน Data mining & Health informatics โดยนักวจิยั
ของคณะฯ สามารถผลติผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาตเิป็นล าดบัที ่1 ของประเทศไทย 
และล าดบัที่ 12 ของโลก ซึ่งยงัผลต่อต าแหน่งแห่งที่ (Positioning) ของมหาวทิยาลยัมหิดลในการ
เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น าระดบัโลก และเป็นรากฐานทีส่ าคญัในการขยายผลไปสู่การน า Big data 
มาใช้ประโยชน์ ในทางคู่ขนาน ผลงานวิจัยในหลายส่วนยังสร้างผลกระทบเชิงนโยบายใน
ระดบัประเทศ อาท ิงานวจิยัทางด้านเชื้อดื้อยาซึ่งส่งผลต่อการเป็นผู้น าการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันา
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บุคลากรให้แก่เขตสุขภาพต่างๆ ของประเทศไทย และงานวจิยัเชงิส ารวจเกี่ยวกบัสถานการณ์การ
ปนเป้ือนสารตกคา้งในผลผลติผกั-ผลไม ้ซึง่มกีารบูรณาการไปสู่โครงการพฒันาเกษตรปลอดภยั ซึง่
สนองตอบต่อนโยบายรฐับาลและทศิทางยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศสู่ความยัง่ยืนในการพฒันา
เขตเกษตรและอาหารปลอดภยัตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ในพื้นที่จงัหวดัภาคกลาง  (3) 
นวตักรรมการบูรณาการความแขง็แกร่งของการบริการทางวิชาชีพที่มคีวามหลากหลายสู่บรบิท
การสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก บนฐานคดิการท าให้ “สุขภาพดเีป็นเรื่องที่จบัต้องได้ส าหรบัทุกคน...
สุขภาพดีสามารถเห็นได้ตัง้แต่ระดบัโมเลกุลที่อยู่ภายในร่างกายของแต่ละบุคคล....สุขภาพดีจะ
เกดิขึน้ไดต้อ้งมาจากความตระหนกัรูแ้ละความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล” ซึง่น าไปสู่การ
ติดตามสถานะทางสุขภาพ และการดูแลสร้างเสรมิสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการมีสุขภาวะที่ด ี
(Holistic Health & Wellness) ใหแ้ก่ประชาชน หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคกลาง  
นอกจากนัน้ คณะฯ ยงัเป็นผู้น าในการยกระดับมาตรฐานงานทางวิชาชีพ โดยเป็นแม่ข่ายการ
ประเมนิคุณภาพทางห้องปฏบิตักิารโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment Scheme; 
EQAS) ให้แก่ห้องปฏบิตัิการเทคนิคการแพทย์ทัว่ประเทศและบางส่วนของภูมภิาคอาเซยีน รวม
ประมาณ 3,000 แห่ง  (4) การขบัเคลือ่นการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ คณะฯ ให้ความส าคญั
กับเป้าหมายการมุ่งสู่ Green Faculty and Healthy Organization/Community ที่มีสวสัดิภาพและ
ความปลอดภยั มกีารใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและใส่ใจดูแลสิง่แวดล้อม ควบคู่กบัการด าเนินการ
อยา่งมสี านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม  โดยการพฒันาการด าเนินการตามพนัธกจิเชงิระบบ อาศยั
เสยีงของลูกค้าและ ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อส่งเสริมได้อย่างคล่องตวั 
ยดืหยุน่ และสามารถแขง่ขนัไดท้ัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิ  

การด ารงต าแหน่งของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์ตัง้แต่อดีต จนถึงปัจจบุนั 

1) ศาสตราจารย ์นพ.วกีูล วรีานุวตัติ ์ พ.ศ. 2500 - 2516 
2) ศาสตราจารย ์นพ.ประเสรฐิ ทองเจรญิ พ.ศ. 2517 - 2530 
3) รองศาสตราจารย ์พญ.พมิพพ์นัธุ ์ เลยีงพบิลูย ์ พ.ศ. 2530 - 2538 
4) รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพงศ์ ปรชัชญาสทิธกุิล พ.ศ. 2538 - 2546 
5) รองศาสตราจารย ์นพ.ฉตัรชยั ศรไชย พ.ศ. 2546 - 2550 
6) ศาสตราจารย ์ดร.วรีะพงศ์ ปรชัชญาสทิธกุิล พ.ศ. 2550 - 2558 
7) ศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรเฉลมิ อศิรางกูร ณ อยธุยา พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั 
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สถานท่ีปฏิบติังาน 

 คณะเทคนิคการแพทย ์มสีถานที่ปฏบิตังิาน โดยมพีนัธกจิหลกัในการจดัการศกึษา ให้บรกิาร
ตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิาร การยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี และผลติผลงานวจิยัเพื่อการประยุกต์  
ใชสู้่สงัคมและการพึง่พาตนเอง จ านวน 4 แห่ง  คอื 

1) อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์ภายในโรงพยาบาลศริริาช 

2) สถานเวชศาสตรช์นัสตูร (ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 4 โรงพยาบาลศริริาช) 

3) อาคารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารแพทย ์ศาลายา 

4) ศูนยเ์ทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคนานาชาต ิ(ชัน้ 2 และ ชัน้ 4 อาคารศูนยก์ารแพทย์

กาญจนาภเิษก ศาลายา)  

 

ท่ีตัง้และแผนท่ีคณะเทคนิคการแพทย ์

 
วิทยาเขตศาลายา 

เลขที ่999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทร : 02-441 4371-5 ต่อ 2202 (งานประชาสมัพนัธ ์ฯ) 
โทรสาร : 02-441 4380 
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วิทยาเขตบางกอกน้อย 

เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 
โทร : 02-441 4371-5 ต่อ 2202 (งานประชาสมัพนัธ ์ฯ)* 
โทรสาร : 02-441 4380 

(*เน่ืองจากอาคารคณะเทคนิคการแพทย ์วทิยาเขตบางกอกน้อยอยู่ระหว่างปรบัปรงุพืน้ที)่ 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

Website www.mt.mahidol.ac.th 
Facebook Faculty of Medical Technology,Mahidol University (MUMT) 
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ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
 

คณะเทคนิคการแพทย ์ไดก้ าหนดเป้าหมายและทศิทางการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิและ
สนองตอบต่อปณิธานการพฒันาสู่การเป็น “สถาบนัชัน้น ามุ่งพฒันาเพื่อสงัคม” (The Leading Institute 
Developing for the Betterment of Society)” ซึ่งประสบความส าเรจ็เชงิประจกัษ์ที่ส าคญัหลาย 
ประการ รวมทัง้ได้รบัการยอมรบัจากมหาวทิยาลยั องค์กรทางวชิาชพี ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทัง้
ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิว่าเป็นต้นแบบการพฒันาในพนัธกจิทีส่ าคญัในหลายทศิทาง ทัง้ดา้นการ
เรยีนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง ด้านวิจยั ที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ให้
เชื่อมโยงกบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมถึงด้านบรกิารวชิาการและบรกิาร
สุขภาพ โดยการเป็นแม่ข่ายการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพให้แก่ห้องปฏิบัติการทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัอาเซยีน ภายใต้การสรา้งเสรมิสุขภาพและบรบิททางวชิาชพี “สุขภาพดเีป็น
เรือ่งทีจ่บัตอ้งได”้ 

และเพื่อการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งขององค์กรให้สามารถพฒันาความเป็นเลศิได้อย่าง
ต่อเนื่ องตามเป้าหมายที่วางไว้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 คณะเทคนิคการแพทย ์        
ได้ด าเนินแผนงานการพฒันาคณะฯ ตามกรอบแผนกลยุทธ ์5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) และ (พ.ศ. 2561 - 
2565) ดงันี้ 

 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรงัสีเทคนิคในระดับสากล ที่สร้างสรรค์      
องคค์วามรู ้และนวตักรรมเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ และการพึง่พาตนเองของสงัคม” 
 
ปณิธาน (Determination) 
“สถาบนัชัน้น ามุง่พฒันาเพื่อสงัคม” 
 
วฒันธรรมองคก์ร (Organization culture) 
“การมุง่สู่ความส าเรจ็ขององคก์ร ดว้ยสมรรถนะและพลงัความผกูพนัฉนัทค์รอบครวั” 
 
พนัธกิจ (Mission) 
“ผลติบณัฑติเทคนิคการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคที่มศีกัยภาพรอบด้าน พฒันาความก้าวหน้าทางการ
วจิยัและนวตักรรม และสรา้งความเป็นเลศิทางการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาและสรา้งเสรมิสุขภาพ
แก่สงัคม” 
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แผนกลยทุธค์ณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2561 – 2565 
ยทุธศาสตร ์(Strategies) 

1. ผลติบณัฑติที่มศีกัยภาพรอบด้านพรอ้มด้วยคุณลกัษณะทางวชิาชพีระดบัสากล (Generating 
well-rounded scholar with international professional competence) 

2. สร้างความเป็นเลศิทางการวจิยั และพัฒนานวตักรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สงัคม และการพึ่งพา
ตนเอง Excellence in research and innovation development for the betterment and self-
sufficiency of the society) 

3. ยกระดบัวชิาชพีสู่การเป็นผู้น าทางการบรกิารวชิาการ และการสรา้งเสรมิสุขภาพ (Driving the 
profession towards becoming leaders in academic service and health promotion) 

4. สร้างความเป็นเลิศในการบรหิารจดัการสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และความยัง่ยืน 
(Excellence in management for innovative and sustainable organization) 

 

พนัธกิจ เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์ สมรรถนะหลกั กลยุทธ ์
การศึกษา SO1. ผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพ

รอบดา้นพรอ้มดว้ยคุณลกัษณะ
ทางวชิาชพีระดบัสากล 
(Generating well-rounded 
scholar withinternational 
professional competence) 

การเป็นผูน้ าในการจดั
การศกึษาในสาขาเทคนิค
การแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค 
 

1. ปฏริปูการจดัหลกัสตูร และ
การจดัการศกึษาทีส่นองตอบ
ต่อความตอ้งการของสงัคม 
โดยบณัฑติมคีุณลกัษณะทาง
วชิาชพีระดบัอาเซยีน 
2. การขยายศกัยภาพ 
ความเป็นผูน้ าทางวชิาชพี 
และการสรา้งเครอืขา่ยระดบั
อาเซยีน 
3. สรา้งกระบวนการเรยีนรู้
แบบบรูณาการ 

การวิจยั SO2. สรา้งความเป็นเลศิ
ทางการวจิยั และพฒันา
นวตักรรมเพื่อประยุกตใ์ชสู้่
สงัคม และการพึง่พาตนเอง 
(Excellence in research and 
innovation development for 
the betterment and self-
sufficiency of the society) 

ศกัยภาพในการผลติงานวจิยั 
ทีโ่ดดเด่นระดบัสากลทาง  
ดา้นคอมพวิเตอรว์เิคราะห ์
และสารสนเทศทางสขุภาพ 

1. สรา้งศกัยภาพทางการวจิยั
และพฒันานวตักรรมเพื่อการ
ใชป้ระโยชน์ และสง่ผลกระทบ
เชงิบวกต่อสงัคม 
2. สง่เสรมิการพฒันาองค์
ความรู ้เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมเพื่อการใช้
ประโยชน์ และการพึง่พา
ตนเอง 
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พนัธกิจ เป้าประสงคย์ุทธศาสตร ์ สมรรถนะหลกั กลยุทธ ์
การบริการ
วิชาการและ
การบริการ
สุขภาพ 

SO3. ยกระดบัวชิาชพีสูก่ารเป็น
ผูน้ าทางบรกิารวชิาการ และการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ (Driving the 
profession towards becoming 
leaders in academic service 
and health promotion) 

การเป็นแม่ข่ายการ
ยกระดบัและพฒันา
มาตรฐานทางวชิาชพี 
ในระดบัประเทศและ
นานาชาต ิ

1. บรูณาการองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรมเพื่อเป็นผูน้ าใน
การสรา้งเสรมิศกัยภาพการ
ปฏบิตังิานทางวชิาชพี 
2. เสรมิสรา้งสขุภาพ และ 
สขุภาวะดแีก่สงัคมโดย
การบรูณาการองคค์วามรู ้
และอาศยับทบาทน าใน
วชิาชพี 
3. การสรา้งกลไกการเขา้ถงึ
ระบบทางสขุภาพและการ
สรา้งเสรมิสขุภาพอย่างครบ
วงจร 
4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็
แก่ผูป้ระกอบการ และ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

การบริหาร
จดัการ 

SO4. สรา้งความเป็นเลศิในการ
บรหิารจดัการสูค่วามเป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรม และความยัง่ยนื 
(Excellence in management         
for innovative and sustainable         
organization) 

ศกัยภาพการใหบ้รกิารทาง
วชิาชพีเชงิรุกเพื่อสร้าง
เสรมิการมสีขุภาพดแีก่
ประชาชนกลุ่มประชาชน 
และบุคลากรในองค์กร
ต่างๆ ทัว่ทัง้เขตกรุงเทพ 
และปรมิณฑล 

1. การเพิม่ศกัยภาพในการ
บรหิารความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้และคู่ความรว่มมอื
ต่างๆ 
2. การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อขบัเคลื่อน
การพฒันาขยายผล
กระบวนการบรหิารจดัการ 
และการพฒันาทรพัยากร
บุคคลเพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลงพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการทีต่อบสนองต่อ
เป้าหมาย และสมัฤทธผิล 
การพฒันางาน 
3. การพฒันาองคก์รเป็น
แหล่งเรยีนรู ้แหล่งสนัทนา
การ และแหล่งการใชช้วีติ
ระหว่างการศกึษาและการ
ท างานอย่างมคีวามสขุ 
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โครงสร้างและการบริหารงาน 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มโีครงสรา้งและการบรหิารงาน ประกอบด้วย 5 ภาควชิา 4 ศูนย์ และ         

2 หน่วยงานเทยีบเท่าภาควชิา ดงัแสดงในแผนภูมโิครงสรา้งองค์กร แผนภูมโิครงสรา้งการบรหิาร 
ดงันี้ 
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คณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการแพทย ์ประจ าปี 2560 - 2561 
 
 

 

ศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรเฉลิม   อิศรางกรู ณ อยธุยา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนาวฒิุ   ตนัติมงคลวฒัน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และวิจยั 

 

  

 

อาจารย ์ดร.เลิศยศ   ตรีรตันไพบลูย ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพฒันาคณุภาพ 

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โชติรส   พลบัพลึง 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ และการศึกษานานาชาติ 
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รองศาสตราจารย ์ดร.กลุชาติ   จงัภทัรพงศา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรลดา  นุชน้อย 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายคลงัและบริหารสินทรพัย ์

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  จนัทรอ่์อน 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร และบริบทต่อสงัคม 

 

  

 

อาจารย ์ดร.ลิขิต   ปรียานนท์ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจดัการความรู้ 
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อาจารย ์ดร.ธรรมรกัษ์   สุขศรีชวลิต 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสขุภาพ 

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลาสินี   สวุรรณจ่าง 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันาสุขภาวะ สวสัดิภาพ 

และความปลอดภยั 
(ตัง้แต่วนัที ่16 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป) 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดลินา   ตนัหยง 
หวัหน้าภาควิชาจลุทรรศนศาสตรค์ลินิก 

 

  

 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  วงศล์ า่ซ า 
หวัหน้าภาควิชาจลุชีววิทยาคลินิกและ 

เทคโนโลยีประยุกต์ 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระพีพร   ใหญ่เจริญ 
หวัหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทยช์ุมชน 

 

  

 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรีรตัน์   พรธาดาวิทย ์
หวัหน้าภาควิชาเคมีคลินิก 

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค ์
หวัหน้าภาควิชารงัสีเทคนิค 

 

  

 

อาจารย ์ดร.ธารารตัน์   ขาวเขียว 
หวัหน้าสถานเวชศาสตรช์นัสตูร 
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รองศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร ์  นันทเสนามาตร ์
หวัหน้าศนูยเ์หมืองข้อมลูและชีวการแพทยส์ารสนเทศ 

 

  

 

ศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรเฉลิม   อิศรางกรู ณ อยธุยา 
รกัษาการหวัหน้าศนูยวิ์จยัพฒันานวตักรรม 

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.สมุนา   มสัอดีู 
หวัหน้าศนูยเ์ทคนิคการแพทย ์และรงัสีเทคนิคนานาชาติ 

 

  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิยา   ลี้ปิยะสกลุชยั 
หวัหน้าศนูยพ์ฒันามาตรฐานและการประเมินผลิตภณัฑ ์
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รายนามคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ประจ าปี 2560 - 2561 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรเฉลมิ อศิรางกรู ณ อยุธยา คณบดคีณะเทคนิคการแพทย ์
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธนาวฒุ ิ ตนัตมิงคลวฒัน์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร นโยบายและวจิยั 
3. อาจารย ์ดร.เลศิยศ ตรรีตันไพบลูย ์ รองคณบดฝ่ีายการศกึษาและพฒันาคุณภาพ  
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.โชตริส พลบัพลงึ รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ ์และการศกึษานานาชาต ิ
5. รองศาสตราจารย ์ดร.กุลชาต ิ จงัภทัรพงศา รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและกจิกรรมพเิศษ 
6. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พรลดา  นุชน้อย ผูช้่วยคณบดฝ่ีายคลงัและบรหิารสนิทรพัย ์
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  จนัทรอ์่อน ผูช้่วยคณบดฝ่ีายสือ่สารองคก์ร และบรบิทต่อสงัคม 
8. อาจารย ์ดร.ลขิติ  ปรยีานนท ์ ผูช้่วยคณบดฝ่ีายเทคโนโลยสีารสนเทศและจดัการความรู ้
9. อาจารย ์ดร.ธรรมรกัษ ์ สขุศรชีวลติ ผูช้่วยคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการและสรา้งเสรมิสขุภาพ 

 10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาสนิี  สวุรรณจ่าง ผูช้่วยคณบดฝ่ีายพฒันาสขุภาวะ สวสัดภิาพและ 
   ความปลอดภยั 
 11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดลนิา ตนัหยง หวัหน้าภาควชิาจุลทรรศนศาสตรค์ลนิิก 
 12. รองศาสตราจารย ์ดร.วจิติร วงศล์ ่าซ า      หวัหน้าภาควชิาจุลชวีวทิยาคลนิกิและ 
   เทคโนโลยปีระยุกต ์
 13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ระพพีร ใหญ่เจรญิ หวัหน้าภาควชิาเทคนิคการแพทยช์มุชน 
 14. รองศาสตราจารย ์ดร.สรุรีตัน์ พรธาดาวทิย ์ หวัหน้าภาควชิาเคมคีลนิิก 
 15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นภาพงษ ์ พงษ์นภางค ์ ภาควชิารงัสเีทคนิค 
 16. อาจารย ์ดร.ธารารตัน์  ขาวเขยีว หวัหน้าสถานเวชศาสตรช์นัสตูร 
 17. รองศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร ์ นนัทเสนามาตร ์ หวัหน้าศนูยเ์หมอืงขอ้มลูและชวีการแพทยส์ารสนเทศ 
 18. ศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรเฉลมิ อศิรางกรู ณ อยุธยา รกัษาการแทนหวัหน้าศนูยว์จิยัพฒันานวตักรรม 
 19. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พญ.สมุนา มสัอดู ี หวัหน้าศนูยเ์ทคนิคการแพทย ์และรงัสเีทคนิคนานาชาต ิ
 20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิยา   ลีปิ้ยะสกุลชยั หวัหน้าศนูยพ์ฒันามาตรฐานและการประเมนิผลติภณัฑ ์
 21. อาจารย ์ดร.กมลรตัน์ โพธิป่ิ์น กรรมการประจ าสว่นงาน ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
 22. อาจารย ์ดร.รุ่งโรจน์ เชดิตระกลูเกยีรต ิ กรรมการประจ าสว่นงาน ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
 23. อาจารย ์ดร.ววิฒัน์ โอวศริกิุล กรรมการประจ าสว่นงาน ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
 24. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประพมิพรรณ วงศจ์ติรตัน์ กรรมการประจ าสว่นงาน ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
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ธรรมาภิบาลกบัการน าองคก์ร 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล ได้ก าหนดแนวทางการบรหิารงานด้วยหลกั   
ธรรมาภบิาล (good governance) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดว้ยคุณธรรมและความโปร่งใส 
และเป็นแนวปฏบิตัคิวบคู่กบัขอ้บงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑต่์างๆ ของ มหาวทิยาลยัมหดิล 

1. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
1.1 มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน 
1.2 มกีารบรหิารงานดว้ยความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตั ิและกลา้ยนืหยดั  
     ในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
1.3 ส่งเสรมิให้บุคลากรปฏบิตังิาน โดยค านึงถงึกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหลกั  
     จรยิธรรมอยา่งเครง่ครดัและเป็นธรรม 

2. หลกัคณุธรรม (Ethics) 
2.1 บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ไมม่ผีลประโยชน์ดา้นอื่นทีข่ดัแยง้กบัการปฏบิตัหิน้าที่ 
2.2 มกีารบรหิารงานในเรือ่งต่างๆ ตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี ไมก่ระท าผดิตามมาตรฐาน 
     วชิาชพี 

3. หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
3.1 มรีะบบการตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน 
3.2 มกีารเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างเสรี 
     ตามความเหมาะสม 
3.3 มกีารสื่อสารหรอืแจง้ขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการท างานอย่างสม ่าเสมอและ 
     ถูกตอ้ง 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
4.1 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ และรว่มแสดงความคดิเหน็ของตนเอง 
     ไดอ้ยา่งอสิระ 
4.2 ประสานสมัพนัธ ์ท างานเป็นทมี และสรา้งเครอืขา่ยในการท างาน 
4.3 มกีารรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (stakeholder) และ 
     น าไปปรบัปรงุการบรหิารงาน 

5. หลกัภาระรบัผิดชอบ (Accountability) 
5.1 มกีารก าหนดทศิทางและแผนการปฏบิตังิานที่ชดัเจน รวมทัง้ผู้รบัผดิชอบภายในของ   
     แต่ละหน่วยงาน 
5.2 มกีารก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน อยา่งทดัเทยีมกนั 
5.3 มคีวามส านึกในการรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มุง่มัน่ ทุ่มเทเพื่อการบรหิารจดัการ และยอมรบั 
     ผลการด าเนินงาน  (ทัง้รบัผดิและรบัชอบ) 

6. หลกัความคุ้มค่า (Utility) 
6.1 มกีารบรหิารจดัการทีไ่ดผ้ลงานทีคุ่ม้ค่า เมือ่เทยีบกบัทรพัยากร งบประมาณ เวลาทีใ่ชไ้ป 
6.2 มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใชใ้นการบรหิารงานอยา่งเหมาะสม  
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6.3 สามารถแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการท างาน หรอืแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิขึน้ 
     จากการท างานของหน่วยงานต่างๆ 

7. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
7.1 มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 
     และค่านิยมหรอืวฒันธรรมองคก์รของคณะฯ และไดป้ระกาศใหร้บัรูร้ว่มกนั 
7.2 มรีะบบงานทีเ่อือ้ต่อการท างานตามแผนกลยทุธ ์น าไปสู่การปฏบิตัแิละบรรลุเป้าหมาย 
     ทีว่างไว ้
7.3 มกีารตดิตาม ประเมนิผล พฒันา และปรบัปรงุแผนกลยทุธอ์ยา่งต่อเนื่องเป็นระบบ 

8. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
8.1 มกีารก าหนดภาระหน้าที ่หรอื ขัน้ตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน และมอบหมายงาน 
     แก่บุคลากรในหน่วยงานไดเ้หมาะสมกบัปรมิาณ และคุณภาพของงานทีท่ า 
8.2 มกีารมอบอ านาจในการตดัสนิใจและการด าเนินการใหแ้ก่บุคลากรในระดบัต่างๆ อย่าง  
     เหมาะสม 
8.3 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานมสี่วนในการประเมนิผลการด าเนินการ เสนอขอ้แกไ้ข 
     และน ากลบัไปปรบัปรงุการบรหิารงาน 

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) 
9.1 มกีารบรหิารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รบัการปฏิบตั ิ

และการบรกิารอยา่งเท่าเทยีมกนั  
9.2  มกีารสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่อือ้ต่อการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารทุกกลุ่มอย่าง

เท่าเทยีมและเสมอภาค 
9.3 มกีารพฒันาบุคลากรให้มทีกัษะ ความช านาญในงานที่รบัผดิชอบอย่างสม ่าเสมอ และ

เท่าเทยีมกนั 
10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

10.1 ส่งเสรมิการน าหลกัฉันทามตแิละขอ้ตกลงรว่มไปใชใ้นการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน 
      ทุกระดบั 
10.2 มกีารก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามฉนัทามตแิละขอ้ตกลงรว่ม 
10.3 มกีระบวนการในการแสวงหาฉันทามตหิรอืขอ้ตกลงร่วมกนัจากทุกฝ่าย และกลุ่มผู้มี 
      ส่วนได ้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการองคก์ร 

11. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 
11.1 มกีารบรหิารงานสอดคลอ้งกบัระบบการบรหิารของมหาวทิยาลยั รวมทัง้สอดคลอ้งกบั 
        ความคาดหวงัของความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
11.2 มกีารบรหิารงานในเรือ่งต่างๆ ไดส้ าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม 

หมายเหตุ   หลกัธรรมาภบิาลในขอ้ 1-6 เป็นแนวปฏบิตัติ ัง้แต่ปี 2561   
หลกัธรรมาภบิาลในขอ้ 7-11  เป็นแนวปฏบิตัติ ัง้แต่ปี 2560  
ทัง้นี้ คณะเทคนิคการแพทย ์ไดย้ดึ หลกัธรรมาภบิาลในขอ้ 1-11 เป็นแนวปฏบิตัมิา 
อย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนท่ี 2  ผลการด าเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 

อตัราก าลงั 
 
คณะฯ มกีารวางแผนอตัราก าลงัและความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากร

สายวชิาการเพื่อมุ่งสู่ปณิธราน วสิยัทศัน์ และทศิทางการพฒันาของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ยงัได้
ก าหนดวธิกีารบรหิารบุคลากรเพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายโดยการก ากบัดูแลผ่านตวัชี้วดั
ระดบัองคก์รและระดบับุคคล รวมถงึการพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื ดว้ยการกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพบุคลากร (Development) ควบคู่ไปกบัการจดัท าความก้าวหน้าตามสาย
อาชพี 

ปีงบประมาณ 2560 คณะเทคนิคการแพทย ์มอีตัราก าลงั จ านวน 243 คน และ ปีงบประมาณ 
2561 มอีตัราก าลงั จ านวน 257 คน ดงันี้ 

 
ประเภท ปี 2560 ปี 2561 

สายวิชาการ 86 89 

สายสนับสนุน 157 168 

รวม 243 257 
 
 

 
 
 
 
 
 

สายวิชาการ
35%

สายสนับสนุน
65%

สดัส่วนบคุลากร ปี 2560-2561

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
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อตัราก าลงั ปีงบประมาณ 2560 

 

  าราชการ วิชาการ
3%

  าราชการ สนับสนุน
 %

พนักงานมหาวิทยาลยั 
วิชาการ
2 %

พนักงานมหาวิทยาลยั 
สนับสนุน
1 %

พม  ช ่อส่วนงาน  วิชาการ
1%

พม  ช ่อส่วนงาน  
สนับสนุน
12%

ล กจ างประจ า เงิน
งบประมาณ

3%
ล กจ างประจ า เงินราย ด 

15%
ล กจ างชัว่คราว เงินราย ด 

10%

ล กจ างชัว่คราว เงินวิจยั
2%

อ ัราก าลงั ปีงบประมาณ 2560

 

  

ภาควชิา/ 
หน่วยงาน 

ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พม. (ชื่อส่วนงาน) ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว 
รวม วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน เงิน

งบประมาณ 
เงิน

รายได้ 
เงิน

รายได้ 
เงินทุน
วิจยั 

ส านักงาน
คณบดี 

 7  21  15 3 25 12  83 

ภาควิชาจลุ
ทรรศนศาสตรฯ์ 

2 2 6 1   1 3 1 1 17 

ภาควิชาเคมี
คลินิก 

2 4 8 1    1   16 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาคลินิกฯ 

3 2 10 3 1 3  2 4 1 29 

ภาควิชาเทคนิค
การแพทยฯ์ 

  7 1   1  1  10 

ภาควิชารงัสี
เทคนิค 

1 2 9 3    1 1  17 

สถานเวช
ศาสตรช์นัสูตร 

 3 0 4  6 1 4   18 

ศนูยพ์ฒันา
มาตรฐานฯ 

  1 0  1  1 1  4 

ศนูยเ์ทคนิค
การแพทยฯ์ 

  0 4  3   1  8 

ศนูยวิ์จยั
พฒันา
นวตักรรม 

  19 5 1 1 1  2 3 32 

ศนูยเ์หมือง
ข้อมูลฯ 

  8 0 1      9 

รวม 8 20 68 43 3 29 7 37 23 5 243 
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อตัราก าลงั ปีงบประมาณ 2561 

 

 

  าราชการ วิชาการ
3%

  าราชการ สนับสนุน
 %

พนักงานมหาวิทยาลยั 
วิชาการ
2 %

พนักงานมหาวิทยาลยั 
สนับสนุน
23% พม  ช ่อส่วนงาน  วิชาการ

1%

พม  ช ่อส่วนงาน  
สนับสนุน

 %

ล กจ างประจ า เงิน
งบประมาณ

2%

ล กจ างประจ า เงินราย ด 
16%

ล กจ างชัว่คราว เงินราย ด 
10%ล กจ างชัว่คราว เงินวิจยั

1%

อ ัราก าลงั ปีงบประมาณ 2561

 

ภาควชิา/ 
หน่วยงาน 

ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พม. (ชื่อส่วนงาน) ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว 
รวม วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน เงิน

งบประมาณ 
เงิน

รายได้ 
เงิน

รายได้ 
เงินทุน
วิจยั 

ส านักงาน
คณบดี 

 7  28  9 3 25 14  86 

ภาควิชาจลุ
ทรรศนศาสตรฯ์ 

1 2 7 1  2  2 1 1 17 

ภาควิชาเคมี
คลินิก 

2 4 8 1    1   16 

ภาควิชาจลุ
ชีววิทยาคลินิกฯ 

3 2 12 3 1 4  2 4 1 32 

ภาควิชาเทคนิค
การแพทยฯ์ 

  8 1   1 1 1  12 

ภาควิชารงัสี
เทคนิค 

1 2 11 1    1   16 

สถานเวช
ศาสตรช์นัสูตร 

 3  8  2 1 4 1  19 

ศนูยพ์ฒันา
มาตรฐานฯ 

  1   1  1   3 

ศนูยเ์ทคนิค
การแพทยฯ์ 

   11  1  3 2  17 

ศนูยวิ์จยั
พฒันา
นวตักรรม 

  16 4 1 2 1  4 1 29 

ศนูยเ์หมือง
ข้อมูลฯ 

  9  1      10 

รวม 7 20 72 58 3 21 6 40 27 3 257 
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อตัราก าลงัสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 
 

 

ภาควิชา/หน่วยงาน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อ. นักวิจยั รวม 

ส ำนกังำนคณบด ี    2  2 
ภำควชิำจลุทรรศนศำสตรค์ลนิิก  4 1 3  8 
ภำควชิำเคมคีลนิิก  2 2 6  10 
ภำควชิำจลุชวีวทิยำคลนิิกและเทคโนโลยปีระยกุต์ 2 4 8 4  18 
ภำควชิำเทคนิคกำรแพทยช์มุชน   3 4  7 

ภำควชิำรงัสเีทคนิค   2 8  10 
สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร      0 
ศนูยพ์ฒันำมำตรฐำนและกำรประเมนิผลติภณัฑ ์    1  1 
ศนูยเ์ทคนิคกำรแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคนำนำชำต ิ      0 
ศนูยว์จิยัพฒันำนวตักรรม 2 2 9 7  20 
ศนูยเ์หมอืงขอ้มลูและชวีกำรแพทยส์ำรสนเทศ 1 1 1 5 1 9 

รวม 5 13 26 40 1 85 

หมำยเหตุ ลกูจำ้งชัว่ครำวอำยเุกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ นบัเป็นอำจำรย ์

 
อตัราก าลงัสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 

 
 

ภาควิชา/หน่วยงาน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อ. นักวิจยั รวม 

ส ำนกังำนคณบด ี    2  2 
ภำควชิำจลุทรรศนศำสตรค์ลนิิก  3 1 4  8 
ภำควชิำเคมคีลนิิก  1 3 6  10 
ภำควชิำจลุชวีวทิยำคลนิิกและเทคโนโลยปีระยกุต์ 2 4 8 6  20 
ภำควชิำเทคนิคกำรแพทยช์มุชน   3 5  8 

ภำควชิำรงัสเีทคนิค   3 9  12 
สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร      0 
ศนูยพ์ฒันำมำตรฐำนและกำรประเมนิผลติภณัฑ ์    1  1 
ศนูยเ์ทคนิคกำรแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคนำนำชำต ิ      0 
ศนูยว์จิยัพฒันำนวตักรรม 2 1 9 6  18 
ศนูยเ์หมอืงขอ้มลูและชวีกำรแพทยส์ำรสนเทศ 1 1 1 5 2 10 

รวม 5 10 28 44 2 89 

หมำยเหตุ ลกูจำ้งชัว่ครำวอำยเุกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ นบัเป็นอำจำรย ์
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การพฒันาบุคลากร 
 

คณะฯ สนับสนุนในกำรจดักจิกรรมหรอืโครงกำรทีมุ่่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพในทุกพนัธกจิ
ของคณะฯ ทัง้สำยวชิำกำร สำยสนับสนุน โดยกำรส่งเสรมิให้บุคลำกรเขำ้รบักำรอบรมเพื่อเพิม่พูน
ควำมรู ้ประสบกำรณ์ในหลกัสูตรที่ตรงกบัศกัยภำพที่ต้องกำรพฒันำ ทัง้จำกหน่วยงำนภำยใน และ
ภำยนอกมหำวทิยำลยั เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มศีกัยภำพ มคีวำมพรอ้มในกำรปฏบิตังิำนตำมพนัธกจิ 
ใหบ้รรลุส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยของคณะฯ 
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จ านวนครัง้ องบุคลากรเ  ารบัการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ สมัมนาในประเทศ 
จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน
ครัง้ 

คิดเป็น 
ร อยละ 

จ านวน
ครัง้ 

คิดเป็น
ร อยละ 

ดำ้นกำรศกึษำ 104   18.74 159   15.68 

ดำ้นวจิยั 92   16.58 144   14.20 

ดำ้นสนบัสนุนบรกิำรวชิำกำร 26    4.68 30    2.96 

ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 46    8.29 67    6.61 

ดำ้นกำรพฒันำคณุภำพ 89   16.04 79    7.79 

ดำ้นวชิำกำร 144   25.95 248   24.46 

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเพิม่พนูควำมรูด้ำ้นอืน่ๆ 54    9.73 287   28.30 

รวม 555 100.00 1,014 100.00 

 
ศกัยภาพ องบุคลากรที  ด รบัเชิญให เป็นวิทยากร เ  าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 

ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
อ.ดร.นวลเพญ็  ด ำรงกจิอุดม ประชุมวชิำกำร ครัง้ที ่24 CSIT 

National Academic Congress and 
International RT 

สำธำรณรฐัประชำชนจนี 11-17 ต.ค.59 

รศ.ดร.กุลชำต ิ จงัภทัรพงศำ ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำและท ำควำม
รว่มมอืทำงงำนวจิยั เพื่อสรำ้งเครอืขำ่ย
ทำงกำรวจิยัในระดบันำนำชำต ิ

ฝรัง่เศส 14-23 ต.ค.59 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรสมำคม
รงัสเีทคนิคนำนำชำต ิร่วมประชุมภำ
รงัสเีทคนิคโลกและประชุมวชิำกำรรงัสี
เทคนิคนำนำชำต ิ19th ISRRT World 
Congress 

เกำหลใีต้ 16-23 ต.ค.59 

ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์ ประชุมสมำชกิสภำรงัสเีทคนิคโลก เกำหลใีต้ 17-23 ต.ค.59 

ผศ.ดร.ชนิยำ  ลีปิ้ยะสกุลชยั The Conference "Vaccinology for 
Global Health on Molecular and 
Cellular Biology" 

United Kingdom 23-30 ต.ค.59 

ผศ.ดร.พชันี  ชูทอง The Conference "Vaccinology for 
Global Health on Molecular and 
Cellular Biology" 

United Kingdom 23-30 ต.ค.59 
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ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
อ.สรุภ ี เทยีนกรมิ The 25th Symposium on Institinal 

Flora 
ญี่ปุ่ น 29 ต.ค. –  

5 พ.ย.59 
ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมวชิำกำรประจ ำปี 2016 

ครบรอบ 60 ปี สมำคมรงัสเีทคนิค 
แหง่อนิโดนีเซยี 

อนิโดนีเซยี 2-6 พ.ย.59 

รศ.ดร.สมพนธ ์ วรรณวมิลรกัษ์ ประชุมสำขำ Food Hygiene Quality 
and Safety Control หวัขอ้ Food 
Safety associated with Pesticide 
use on South-East Asian Countries 
- It Effects on Health and Economiy 

สำธำรณรฐัประชำชนจนี 3-6 พ.ย.59 

ผศ.ดร.โชตริส  พลบัพลงึ ประชุม 12 Asia Pacific Alliance for 
Health Leader (APAHL) และ 
สรำ้งควำมรว่มมอืระหวำ่งสถำบนั 
ผลติบณัฑติวทิยำศำสตรส์ชุภำพ 

ออสเตรเลยี 5-13 พ.ย.59 

รศ.ดร.สมพนธ ์ วรรณวมิลรกัษ์ ท ำควำมร่วมมอืทำงงำนวจิยั School 
of Pharmacy, Fourth Military 
Medical University  

สำธำรณรฐัประชำชนจนี 7-10 พ.ย.59 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ On Behalf of University of Medical 
Technology, Yangon visit the 
Medical Radiography 

สหภำพเมยีนมำร ์ 9-11 พ.ย.59 

ผศ.ดร.วไิลรตัน์  นุชประมลู เป็นผูต้รวจประเมนิดำ้นวชิำกำร  
(Technical Assesser) 

บงักลำเทศ 14-18 พ.ย.59 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ วทิยำกรกำรประชุม International 
Radiology Work shop Theory 
concept of diagnostic imaging 
modalities, CT and MRI with 
applications in angiography 

อนิโดนีเซยี 23-27 พ.ย.59 

รศ.พรรณี  พเิดช 
ผศ.ดร.อภลิกัษณ์  วรชำตชิวีนั 

ประชุมวชิำกำรนำนำชำต ิ 
APFCB 2016 Congress 

สำธำรณรฐัจนี (ไตห้วนั) 23-30 พ.ย.59 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ วทิยำกรหลกัสตร National Training 
Course on QA/QC Planer Imaging  

โอมำน 3-8 ธ.ค.59 

ศ.ดร.วรีะพงศ ์ ปรชัชญำสทิธกุิล 
ผศ.ดร.อภลิกัษณ์  วรชำตชิวีนั 
นำงสำวปำรฉิตัร  วจิำรณ์พล 
อ.ดร.ประสทิธิ ์ หมัน่ด ี

ศกึษำดงูำน โรงกำร เทคนิคกำรแพทย์
ชุมชนสูอ่ำเซยีน : ดำ้นวชิำชพีเทคนิค
กำรแพทยใ์นโรงพยำบำลและสขุภำวะ
วถิคีวำมเป็นอยู่ของชำวเวยีดนำม 

เวยีดนำม 7-11 ธ.ค.59 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์
ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์

ประชุมคณะกรรมกำรสอบและ 
ขึน้ทะเบยีนนกัรงัสเีทคนิคเฉพำะทำง
นำนำชำต ิ(IABSRT) 

ญี่ปุ่ น 9-12 ธ.ค.59 

ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์ International Society of 
Radiographer and Radiological 
Technologists : ISRRT 

เวยีดนำม 26-30 ธ.ค.59 
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ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ หลกัสตูรกำรอบรมเรื่อง Training 

Course in computed Tomography 
สำธำรณรฐัแหง่สหภำพ
พมำ่ 

17-19 ก.พ.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมกรรมกำรบรหิำรสมำคมรงัสี
เทคนิคนำนำชำต,ิ International 
Society of Radiographer and 
Radiological Technologists : ISRRT 
และรว่มประชุมวชิำกำร Europe 
Congress of Raiology 

ออสเตรยี 1-6 ม.ีค.60 

ศ.ดร.ฉตัรเฉลมิ   
    อศิรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผศ.ดร.โชตริส  พลบัพลงึ 
อ.ดร.มลธริำ  พรมกณัฑ ์

เขำ้รว่มจดัท ำ Active Recriutment 
เพื่อประชำสมัพนัธห์ลกัสตูรด ำเนินกำร
สอบสมัภำษณ์ผูส้มคัรขอรบัทุน 2017 
Mahidol Postgrade Scholarship 
Program และผูส้มควรเขำ้ศกึษำ 
ในระดบับณัฑติศกึษำ 

เนปำล 22-26 ม.ีค.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ รว่มงำนประชุมวชิำกำรประจ ำปี 
ในโอกำสครบรอบ 50 ปี กำรก่อตัง้
สมำคมรงัสเีทคนิคแหง่ไต้หวนั 

สำธำรณรฐัจนี 
(ไต้หวนั) 

24-28 ม.ีค.60 

ผศ.ดร.ประพมิพรรณ วงศจ์ติรตัน์ ประชุมวชิำกำรและประกวดผลงำน 
ในงำนประชุม 45th International 
Exhibition of Inventions of Geneva 

สหพนัธรฐัสวสิ 28 ม.ีค. –  
3 เม.ย.60 

ผศ.ดร.วไิลรตัน์  นุชประมลู
ผศ.พญ.สมุนำ  มสัอูด ี

เป็นทีป่รกึษำมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร 
ISO 15189 และ ISO 15190 

สำธำรณรฐัแหง่สหภำพ
พมำ่ 

7-9 เม.ย.60 

อ.ดร.คคันำนต ์สรงุบุญม ี ดงูำน ณ Ho Chi Minh City 
University of Technology (HCMUT) 

สำธำรณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนำม 

10-12 เม.ย.60 

รศ.ดร.ชนินทร ์นันทเสนำมำตร ์ ปรกึษำหำรอืเกี่ยวกบักำรวจิยั 
ภำยใตค้วำมรว่มมอืกำรวจิยัและ 
พฒันำ Computation tools และ 
Proteochemometric modelling  

รำชอำณำจกัรสวเีดน 12 เม.ย. –  
11 พ.ค.60 

ผศ.ดร.รตันำ  ลำวงั ประชุมวจิยัระดบันำนำชำตแิละ 
เสนอผลงำนวจิยั 

สำธำรณรฐัอนิโดนีเซยี 20-23 เม.ย.60 

ศ.ดร.พไิลพนัธ ์ พธุวฒันะ ประชุม Regional Meeting on 
Poliovirus Laboratory Containment 

อนิเดยี 24-28 เม.ย.60 

อ.ดร.สมุนำ กลดัสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.อมรำ  อภลิกัษณ์ 

5th International Conference on  
Bio Sensing Technology 

อติำล ี 4-14 พ.ค.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมด ำเนินกำรวำงระบบมำตรฐำน
คณุภำพและควำมปลอดภยัในงำน 
รงัสวีทิยำ 

บรไูน 5-12 พ.ค.60 

ศ.ดร.ฉตัรเฉลมิ   
   อศิรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผศ.ดร.โชตริส  พลบัพลงึ 
ผศ.ดร.รตันำ  ลำวงั 
ผศ.พญ.วไิลรตัน์  นุชประมลู 

เยีย่มและพบปะผูบ้รหิำร Norvice 
Hospital เพื่อประเมนิควำมพรอ้ม 
ของกำรเปิดหลกัสตูรบณัฑติศกึษำ 
เทคนิคกำรแพทย ์และหำรอืควำม
รว่มมอืดำ้นอื่นๆ 

สหพนัธสำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย เนปำล 

10-11 ม.ิย.60 
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ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
ศ.ดร.พไิลพนัธ ์ พธุวฒันะ 
อ.ดร.หทยัรตัน์  เลศิส ำรำญ 

The XIX International Symposium 
on Respiratory viral Infection 

เยอรมนี 21-27 ม.ิย.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์
อ.ดร.นวลเพญ็  ด ำรงกจิอุดม 
ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์

ประชุมวชิำกำรรงัสเีทคนิคภำคพืน้
เอเชยีและออสเตรเลยี ครัง้ที ่21  
Asia Austalasia conference of 
Radiological Technologist (AACRT) 

เขตปกครองพเิศษ
ฮ่องกง 

22-26 ม.ิย.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ Malaysia 1st MRI Safety Conference มำเลเซยี 13-16 ก.ค.60 

ผศ.ดร.กมลรตัน์  โพธิป่ิ์น The 40th Annual Meeting of the 
Japan Nerueoscience Society 

ญี่ปุ่ น 19-24 ก.ค.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ 
ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์

หลกัสตูร Digital Imaging ใหก้บั
สมำคมรงัสเีทคนิคแหง่ชำตอินิโดนีเซยี 
และสมำคมรงัสเีทคนิคนำนำชำติ 

สำธำรณรฐัอนิโดนีเซยี 26-31 ก.ค.60 

อ.ดร.เลศิยศ  ตรรีตันไพบูลย์ อบรมเชงิปฏบิตักิำร IPE changing 
course 2017 

ญี่ปุ่ น 20-27 ส.ค.60 

ผศ.ดร.อมรำ  อภลิกัษณ์ The Conference XIX Euroanalysis 
2017 

รำชอำณำจกัรสวเีดน 26 ส.ค. –  
1 ก.ย.60 

ผศ.ดร.อมรำ  อภลิกัษณ์ Eurosensors 2017 The XXXI edition 
of the conference series 

สำธำรณรฐัฝรัง่เศส 26 ส.ค. – 
1 ก.ย.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ Best practices in Radiology/ 
Medical Imaging and Radiation 
safety Updated recommendations 
on Radiological protection/saety 

สำธำรณรฐัอำหรบั 
เอมเิรต์ 

9-15 ก.ย.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมวชิำกำรประจ ำปี 2560  
สมำคมรงัสเีทคนิคจนี 

สำธำรณรฐัประชำชนจนี 27-30 ก.ย.60 

ผศ.ดร.กุลธดิำ  กติดิ ี ปฏบิตังิำนวจิยั  
ณ Unit of Viral Infections and 
Comparative Pathology University 
of Claude Bernard Lyon 

ฝรัง่เศส 1 ต.ค.- 
1 ธ.ค.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมระดบัภูมภิำคเอเชยี TC 
Workshop to Review self-
assessment results 

จอรแ์ดน 14-20 ต.ค.60 

ผศ.ดร.พรลดำ  นุชน้อย The 79th Annual Meeting of the 
Japanese Society of Hematology 
(JSH) 

ญี่ปุ่ น 18-22 ต.ค.60 

ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์ วทิยำกร The 2017 Macau 
Radiological Technologists' 
Association (MRTA) Continuing 
Professional Development (CPD) 
program 

เขตปกครองพเิศษ 
มำเก๊ำ 

21-23 ต.ค.60 

ผศ.ดร.ชนิยำ  ลีปิ้ยะสกุลชยั หำรอืดำ้นวจิยัภำยใตโ้ครงกำรขอทุน
รว่มสวเีดนไทย 

รำชอำณำจกัรสวเีดน 22-28 ต.ค.60 
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ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
รศ.ดร.กุลชำต ิ จงัภทัรพงศำ ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำกำรท ำงำนวจิยั

ของนกัศกึษำระดบัปรญิญำเอก  
ภำยใตโ้ครงกำรทุนปรญิญำเอก
กำญจนำภเิษก Karolinska Institute 

สำธำรณรฐัสวเีดน 22-30 ต.ค.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ วทิยำกรงำนประชุม The 7th Annual 
Meeting and 2017 TAMRT 
International Forum 

สำธำรณรฐัจนี 
(ไต้หวนั) 

3-5 พ.ย.60 

ศ.ดร.ฉตัรเฉลมิ  
   อศิรำงกูร ณ อยุธยำ 
ศ.ดร.วรีะพงศ ์ ปรชัชญำสทิธกุิล 
ผศ.ดร.โชตริส  พลบัพลงึ 

ประชุม the 5th AASMT Management 
Board Meeting 

เวยีดนำม 10-11 พ.ย.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ วทิยำกรงำนประชุม the 4th Annual 
Conference of South East Asia 
Regional Conference od 
Radiograohers and Radiotechnologist 

สหภำพมำ่ 10-13 พ.ย.60 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ประชุมรงัสวีทิยำสมำคมแหง่อเมรกิำ
เหนือ (Radiological Society of North 
America) 

สหรฐัอเมรกิำ 26 พ.ย. –  
1 ธ.ค.60 

ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์ ประชุมสมำชกิสภำรงัสโีลก สำธำรณรฐัจนี (ไต้หวนั) 7-11 ธ.ค.60 
ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์ ประชุมวชิกำร International 

Conference on Radiation Protection 
in Medicine 

ออสเตรยี 10-16 ธ.ค.60 

ผศ.ดร.โชตริส  พลบัพลงึ 
อ.ดร.มลธริำ  พรมกณัฑ ์

เขำ้รว่มจดัท ำ Active Recruitment  
และ Onsite interview 2018 เพื่อ
ประชำสมัพนัธก์ำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

สำธำรณรฐัอนิโดนีเซยี 4-6 ม.ีค.61 

ผศ.ดร.อมรำ  อภลิกัษณ์ Paper-based acety Icholineerase 
inhibition assay for sensing 
application 

ญี่ปุ่ น 4-7 ม.ีค.61 

ศ.ดร.ฉตัรเฉลมิ   
   อศิรำงกูร ณ อยุธยำ 

โครงกำรหลกัสตูร Strategy and 
Innovation for Businesses in Asia 
(SIBA) 2018 

สหรฐัอเมรกิำ 4-13 ม.ีค.61 

Dr.Aijaz Ahman Malik ปฏบิตังิำนวจิยั ณ Department of 
Nanotechnology University of 
Kashmir และ Department of 
Immunology and Molecular 
Medicine Sher-i-Kashmir Institute  
of Medicine 

อนิเดยี 19 ม.ีค. –  
20 เม.ย.61 

ผศ.ดร.พรลดำ  นุชน้อย ประชุม 2018 Korea socity of 
Hamatology International Conference 
and 59th Annual Meeting  

สำธำรณรฐัเกำหลใีต้ 27 ม.ีค. – 
1 เม.ย.61 
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ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
ผศ.ดร.ชนิยำ  ลีปิ้ยะสกุลชยั
รศ.ดร.พชันี  ชูทอง 

ปรกึษำหำรอืเกี่ยวกบักำรท ำวจิยัภำยใต้
โครงกำรปรญิญำเอกกำญจนำภเิษก 
University of South Florida College 
of Public Health 

สหรฐัอเมรกิำ 19-30 ม.ีค.61 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์
ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์

ประชุมวชิำกำร 20th ISRRT World 
Congress, Trinidad and Tobaga 
Notificaton of Regional and Council 
Meetings to be held 

ตรนิิแดดและโตเบโก 5-17 เม.ย.61 

น.ส.พรรษชล  สมติวิณัฑกุิล 
น.ส.ธญัญำนนัท ์ วรำภพิงศ์ 

ตดิตำมนักศกึษำฝึกงำนและศกึษำ 
ดงูำน ณ University of Santo Tomas  
และ Trinity of Asia University 

สำธำรณรฐัฟิลปิปินส ์ 29 เม.ย. – 
9 พ.ค.61 

อ.ดร.นวลเพญ็  ด ำรงกจิอุดม ประชุมวชิำกำร World Congress on 
Medical Physics and Biomedical 
Engineering 

สำธำรณรฐัเชค็ 3-10 ม.ิย.61 

ผศ.ดร.พรลดำ  นุชน้อย ประชุม One Million Genomes From 
Discovery to Health 

เยอรมนั 3-10 ม.ิย.61 

ผศ.ดร.ชนิยำ  ลีปิ้ยะสกุลชยั หำรอืในกำรขยำยโครงกำรประเมนิ
คณุภำพหอ้งปฏบิตักิำรโดยองคก์ร
ภำยนอก 

กมัพชูำ 18-19 ม.ิย.61 

ผศ.ดร.พรลดำ  นุชน้อย ประชุมสรำ้งควำมร่วมมอืงำนวจิยั 
Molecular blood group analysis 

ฝรัง่เศส 23 ม.ิย. –  
1 ก.ค.61 

ผศ.ดร.รตันำ  ลำวงั เยีย่มชมระบบสำรสนเทศทำง
หอ้งปฏบิตักิำร CHU Grenoble และ 
Caen University Hospital 

ฝรัง่เศส 30 ม.ิย. – 
8 ก.ค.61 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ ศกึษำดงูำนดำ้นกำรจดัหลกัสตูรระดบั
หลงัปรญิญำวชิำชพีเฉพำะทำงดำ้นรงัสี
เทคนิค ในสำขำอลัตรำซำวนด ์

ออสเตรเลยี 3-7 ก.ค.61 

รศ.ดร.กุลชำต ิ จงัภทัรพงศำ บรรยำยในหลกัสตูร  
ปรญิญำเอก เทคนิคกำรแพทย ์ 
ณ University of Santo Tomas 

สำธำรณรฐัฟิลปิปินส ์ 10-15 ก.ค.61 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ วทิยำกร ประชุม Magnetic Resonace 
Imaging workshop Vietnam 
Association of Radiological 
Technologists (VART) 

เวยีดนำม 16-19 ส.ค.61 

ผศ. ดร.วลิำสนีิ  สุวรรณจำ่ง 
ผศ.ดร.ประพมิพรรณ  วงศจ์ติรตัน์ 
อ.ดร.กมลรตัน์  โพธิป่ิ์น 

The Asian-Pacific Society for 
Nerurochemistry 

สำธำรณรฐัประชำชนจนี 26-29 ส.ค.61 

รศ.ดร.พชันี  ชูทอง เยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิำร  
ณ Department immunology, 
National institute of Infectious 
disease (NIID)  

ญี่ปุ่ น 29 ส.ค. – 
3 ก.ย.61 
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ชื อ-นามสกลุ วิทยากร/ ประชุมวิชาการ ประเทศ วนั-เดือน-ปี 
อ.ดร.สนีิวลัยำ  วชิติ ปฎบิตังิำนวจิยั เรื่อง SAMHD 1 

Enhances Chikungunya and Zika 
Virus Replication in Human Skin 
Fibroblasts 

ฝรัง่เศส 2 ก.ย. –  
2 พ.ย.61 

ผศ.ดร.นภำพงษ ์ พงษน์ภำงค์ วทิยำกรประชุม The 2nd 
Iinternational Conference of 
Pharmacy and Health Sciences 
Universiti Kuala Lumpur 

สหพนัธรฐัมำเลเซยี 9-11 ก.ย.61 

อ.ดร.คคันำนต ์ สรงุบุญม ี น ำเสนอผลงำนในงำน 
TECHINNOVATION 2018 

สงิคโปร ์ 17-20 ก.ย.61 

ผศ.ดร.ประพมิพรรณ  วงศจ์ติรตัน์ ปฏบิตังิำนวจิยั Physiological 
adaptations of cones along the 
day/night cycle Institut des 
Neurosciences Cellulaires et 
Integratives 

ฝรัง่เศส 1 ต.ค. – 
30 พ.ย.61 
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การรกัษาพยาบาล และการบริการวิชาการ 
 

คณะเทคนิคกำรแพทย ์ใหบ้รกิำรในกำรดูแลสุขภำพ (Health care service) ไดด้ ำเนินกำรใน
รูปของหน่วยงำน “สถานเวชศาสตรช์ันสูตร”  ที่มุ่งเน้นกำรให้บรกิำรกับผู้ป่วย, และบุคลำกรทำง 
กำรแพทย์ภำยในโรงพยำบำล , รวมทัง้ห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ภำยนอก ปัจจุบนัสถำนเวช
ศำสตร์ชนัสูตร คณะเทคนิคกำรแพทย์ เปิดให้บรกิำรที่ตึกผู้ป่วยนอก บรเิวณชัน้ 4 (OPD ชัน้ 4) 
โรงพยำบำลศริริำช  

 
 

 

 
 

 
และคณะฯ ยงัมหีน่วยงำน “งานบริการสุ ภาพชุมชน” ซึง่เป็นหน่วยบรกิำรเคลื่อนทีต่รวจ

สุขภำพใหก้บัหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน พรอ้มทัง้เป็นทีป่รกึษำดำ้นสุขภำพ ใหก้บัผูเ้ขำ้รบั
บรกิำรอกีดว้ย 
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นอกจำกนี้คณะฯ ยงัมี “ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรงัสีเทคนิคนานาชาติ” ที่ให้บรกิำร
ตรวจทำงเทคนิคกำรแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคดว้ยมำตรฐำนระดบัสำกล เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละฝึกอบรม
ส ำหรบันกัศกึษำ และบุคลำกรทำงวชิำชพีทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรเป็นแมข่ำ่ยทำงหอ้งปฏบิตักิำร
เทคนิคกำรแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคในภูมภิำคเอเชยีอำคเนยใ์นอนำคต ณ ศูนยก์ำรแพทยก์ำญจนำภเิษก 
อกีดว้ย 
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การ ด รบัรองมาตรฐานคณุภาพ องคณะเทคนิคการแพทย ์
 

 
คณะฯ ใชร้ะบบมำตรฐำนคุณภำพในระดบัสำกลเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ในบรกิำรทำงสุขภำพ 

โดยสถำนเวชศำสตรช์นัสูตร และศูนยเ์ทคนิคกำรแพทยแ์ละรงัสเีทคนิคนำนำชำต ิไดร้บักำรรบัรอง
ตำมระบบมำตรฐำน ISO 15189 และ 15190 อย่ำงต่อเนื่องมำจนถงึปัจจุบนั และส่งผลให้กำรด ำเนินกำร
มปีระสทิธภิำพทีด่ ี
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การให บริการการตรวจวินิจฉัยทางห องปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทย์ 
ด วยมาตรฐานระดบัสากล ISO 15189 & 15190 
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ล าดบัที  หน่วยงาน ชื อใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ 
1 ศูนยเ์ทคนิคกำรแพทย์

และรงัสเีทคนิค
นำนำชำต ิ

ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ตำมรำยกำรและวธิทีดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรดำ้น 
ห องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่30 ต.ค.57 – 29 ต.ค.59 

2 ศูนยเ์ทคนิคกำรแพทย์
และรงัสเีทคนิค
นำนำชำต ิ

ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ในดำ้นความปลอดภยั องห องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่30 ต.ค.57 – 29 ต.ค.59 

3 ศูนยเ์ทคนิคกำรแพทย์
และรงัสเีทคนิค
นำนำชำต ิ

ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ตำมรำยกำรและวธิทีดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรดำ้น 
ห องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่21 ม.ีค.60 – 20 ม.ีค.62 

4 ศูนยเ์ทคนิคกำรแพทย์
และรงัสเีทคนิค
นำนำชำต ิ

ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ในดำ้นความปลอดภยั องห องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่21 ม.ีค.60 – 20 ม.ีค.62 

5 สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2007 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ตำมรำยกำรและวธิทีดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรดำ้น 
ห องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่5 ม.ิย.57 – 4 ม.ิย.59 
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ล าดบัที  หน่วยงาน ชื อใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ 
6 สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง

ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ในดำ้นความปลอดภยั องห องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่5 ม.ิย.57 – 4 ม.ิย.59 

7 สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ตำมรำยกำรและวธิทีดสอบทีก่ ำหนดในเอกสำรดำ้นหอ้งปฏบิตักิำร
ทำงกำรแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่5 เม.ย.60 – 4 เม.ย.62 

8 สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิำรทีผ่ำ่นกำรรบัรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003 และขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร
ในดำ้นควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย ์
ชว่งเวลำในกำรถอืใบรบัรองฯ วนัที ่5 เม.ย.60 – 4 เม.ย.62 
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การตรวจทดสอบทางเวชศาสตรช์นัสตูร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
ในปีงบประมำณ 2560 - 2561 มสีถติกิำรตรวจทดสอบทำงเวชศำสตรช์นัสตูร ดงันี้ 
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การตรวจทดสอบทางเวชศาสตร์ชนัสูตร ปีงบประมาณ 2560 - 2561
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บุคลำกรของคณะเทคนิคกำรแพทย ์ไดร้บัเชญิเป็นกรรมกำรวชิำชพี กรรมกำรวชิำกำร 
วทิยำกร และอำจำรยบ์รรยำยพเิศษใหแ้ก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน 

 
การเป็นวิทยากรรบัเชิญบรรยายให แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
 

ภาควิชา/ ศนูย/์ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

 (คน) 
หน่วยงานภายใน 
จ านวน (ครัง้) 

หน่วยงานภายนอก 
จ านวน (ครัง้) 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
ภำควชิำจุลทรรศนศำสตรค์ลนิิก 3 2 2 0 3 2 
ภำควชิำเคมคีลนิิก 6 1 0 0 6 1 
ภำควชิำจุลชวีวทิยำคลนิิกฯ 6 5 1 1 8 4 
ภำควชิำเทคนิคกำรแพทยช์ุมชน 3 5 0 5 14 20 
ภำควชิำรงัสเีทคนิค 6 8 3 2 22 24 
สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร 3 1 0 0 8 5 
ศนูยพ์ฒันำมำตรฐำนและกำรประเมนิผลติภณัฑ ์ 0 1 0 0 0 1 
ศนูยว์จิยัพฒันำนวตักรรม 6 4 2 1 8 3 
ศนูยเ์หมอืงขอ้มลูและชวีกำรแพทยส์ำรสนเทศ 1 1 0 1 10 0 
ส ำนกังำนคณบด ี 4 6 7 4 13 15 

รวม 38 34 15 14 92 75 
 

*  ไม่นบัจ ำนวนบุคลำกรซ ้ำ 

 

การเป็นกรรมการให แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
 

ภาควิชา/ ศนูย/์ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

 (คน) 
หน่วยงานภายใน 
จ านวน (ครัง้) 

หน่วยงานภายนอก 
จ านวน (ครัง้) 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
ภำควชิำจุลทรรศนศำสตรค์ลนิิก 2 3 1 2 1 3 
ภำควชิำเคมคีลนิิก 4 5 0 0 7 8 
ภำควชิำจุลชวีวทิยำคลนิิกฯ 6 4 2 0 11 7 
ภำควชิำเทคนิคกำรแพทยช์ุมชน 4 4 7 3 2 2 
ภำควชิำรงัสเีทคนิค 4 7 3 9 9 10 
สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร 2 3 0 0 2 9 
ศนูยว์จิยัพฒันำนวตักรรม 5 4 2 2 4 4 
ศนูยเ์หมอืงขอ้มลูและชวีกำรแพทยส์ำรสนเทศ 1 1 0 2 3 3 
ส ำนกังำนคณบด ี 5 5 2 4 16 12 

รวม 31 36 17 22 55 58 
 

*  ไม่นบัจ ำนวนบุคลำกรซ ้ำ 
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การเป็นอาจารยพิ์เศษรบัเชิญบรรยายให แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
 

ภาควิชา/ ศนูย/์ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

 (คน) 
หน่วยงานภายใน 
จ านวน (ครัง้) 

หน่วยงานภายนอก 
จ านวน (ครัง้) 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
ภำควชิำจุลทรรศนศำสตรค์ลนิิก 3 4 0 0 4 5 
ภำควชิำจุลชวีวทิยำคลนิิกและเทคโนโลยี
ประยุกต ์

1 1 0 1 1 0 

ภำควชิำรงัสเีทคนิค 4 7 5 4 6 4 
สถำนเวชศำสตรช์นัสตูร 1 1 0 0 1 1 
ศนูยพ์ฒันำมำตรฐำนและกำรประเมนิผลติภณัฑ ์ 1 0 0 0 2 0 
ศนูยว์จิยัพฒันำนวตักรรม 4 3 4 5 0 1 
ศนูยเ์หมอืงขอ้มลูและชวีกำรแพทยส์ำรสนเทศ 2 2 5 7 0 0 

รวม        4     4    
 

*  ไม่นบัจ ำนวนบุคลำกรซ ้ำ 
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ฝึกอบรมภายในคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 - 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

โครงการ/กิจกรรม 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

จ านวน 
ผู เ  าอบรม 

(คน) 
1. อบรมหลกัสตูรเทคนิคกำรแพทยเ์ฉพำะทำง  
   สำขำกำรพฒันำกำรบรกิำรปฐมภมูติ่อเนื่องทตุยิภมู ิ
โดยชวีกำรแพทยส์ำรสนเทศ ส ำหรบันกัเทคนิค
กำรแพทย ์(เทคนิคกำรแพทยช์มุชน) รุน่ที ่1  

20 ม.ิย. – 23 ธ.ค.59 
 

24 

2. อบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “กำรวำงแผนกำรควบคมุ 
   คณุภำพดำ้นเคมคีลนิิกอยำ่งมปีระสทิธภิำพ ครัง้ที ่2” 
   (Quality Planning in Clinical Chemistry) 

15-16 ธ.ค.59 
 

37 

3. โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ 
   และสำธำรณสขุแกบุ่คลำกรทำงกำรแพทย ์ 
   จำกสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  
   (สปป. ลำว) ตำมพระรำชด ำรสิมเดจ็พระเทพ  
   รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีรุน่ที ่19  

14 ก.พ. - 24 ม.ีค.60 5 

4. อบรมหลกัสตูรเทคนิคกำรแพทยเ์ฉพำะทำง  
   สำขำจลุชวีวทิยำคลนิิก แขนงวชิำแบคทเีรยีดือ้ยำ  
   รุน่ที ่1 PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY  
   SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY  
   (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) 

3 ก.ค.60 - 29 ธ.ค.60 37 

5. อบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “สเมยีรเ์ลอืดชว่ยวนิิจฉยัโรค 
   ทำงโลหติวทิยำ” 

17-19 ก.ค.60 27 

6. ฝึกอบรมหลกัสตูร Diagnostic Radiography in  
   Computed Tomography (CT) and Magnetic    
   Resonance Imaging (MRI) 

1 ส.ค.60 - 31 ก.ค.61 6 

7. อบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “Method Verification and  
   Uncertainty” 

10-11 ส.ค.60 39 

8. อบรมเชงิปฏบิตักิำรเพือ่ต่อยอดเสรมิศกัยภำพ 
   ทำงดำ้นชวีสำรสนเทศ ครัง้ที ่1 เพือ่ตดิตำม 
   ควำมกำ้วหน้ำกำรใชอ้งคค์วำมรูใ้นกำรปฏบิตังิำน 
   กบัชมุชน 

9-12 ต.ค.60 24 

9. ฝึกอบรมหลกัสตูร Plaque Reduction Neutralization  
   Test (PRNT) and Foci Reduction Neutralization  
   Test (FRNT) 

27 พ.ย. - 8 ธ.ค.60 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

จ านวน 
ผู เ  าอบรม 

(คน) 
10. โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์
     และสำธำรณสขุแกบุ่คลำกรทำงกำรแพทย ์ 
     จำกสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  
     (สปป. ลำว) ตำมพระรำชด ำรสิมเดจ็พระเทพ  
     รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีรุน่ที ่20  

15 ก.พ. – 22 ม.ีค.61 3 

11. อบรมเชงิปฏบิตักิำร เรือ่ง “กำรวำงแผนกำรควบคมุ 
     คณุภำพดำ้นกำรวเิครำะหท์ำงเคมคีลนิิกอยำ่งม ี
     ประสทิธภิำพ 
     (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)” 

15-16 ม.ีค.61 42 

12. อบรมเชงิปฏบิตักิำรต่อยอดกำรขบัเคลื่อนงำน 
     เทคนิคกำรแพทยช์มุชน ครัง้ที ่2  

22-23 ม.ีค.61 21 

13. อบรมหลกัสตูรกำรตรวจประเมนิคณุภำพ 
     และควำมปลอดภยัทำงรงัสขีองเครือ่งเอกซเรย์ 
     ทำงกำรแพทย ์ใหแ้กบุ่คลำกรจำกสถำบนัเทคโนโลย ี
     นวิเคลยีรแ์หง่ชำต ิ

21-22 พ.ค.61 12 

14. ฝึกอบรมหลกัสตูร analysis Laboratory  
     determination; Vitamins, Ferritin, Folate 

2-4 ก.ค.61 1 

15. ฝึกอบรมหลกัสตูร Digital Imaging and Picture  
     Archiving and Communication System (PACS) 

9-13 ก.ค.61 19 

16. อบรมเชงิปฎบิตักิำรเรือ่ง “Method Verification and  
     Uncertainty” 

12-13 ก.ค.61 59 

17. อบรมหลกัสตูรเทคนิคกำรแพทยเ์ฉพำะทำง  
     สำขำจุลชวีวทิยำคลนิิก แขนงวชิำแบคทเีรยีดือ้ยำ  
     รุน่ที ่2 PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY  
     SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY  
     (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) 

24 ก.ย.61 – 5 เม.ย.62 27 
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หลกัสตูรการศึกษา 
 
คณะเทคนิคกำรแพทย์ มีหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) ดงันี้ 

 ระดบัปริญญาตรี   ม ี2 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 
-   วทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำเทคนิคกำรแพทย ์Bachelor of Science in Medical Technology 

จ ำนวนทีร่บัเขำ้ศกึษำ 100-130 คน/ปีกำรศกึษำ 
-   วทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำรงัสเีทคนิค Bachelor of Science in Radiological Technology 

จ ำนวนทีร่บัเขำ้ศกึษำ 60-80 คน/ปีกำรศกึษำ 

 ระดบัปริญญาโท   ม ี2 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 
-   วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำเทคนิคกำรแพทย ์(หลกัสตูรนำนำชำต)ิ    
  Master of Science in Medical Technology (International Programme)  
 จ ำนวนทีร่บัเขำ้ศกึษำ 10-20 คน/ปีกำรศกึษำ 
-   วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำรงัสเีทคนิค (หลกัสตูรนำนำชำต)ิ   
    Master of Science in Radiological Technology (International Programme) 
  จ ำนวนทีร่บัเขำ้ศกึษำ 5 คน/ปีกำรศกึษำ 

 ระดบัปริญญาเอก   ม ี1 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 
-   ปรชัญำดุษฎบีณัฑติ สำขำเทคนิคกำรแพทย ์(หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
    Doctor of Philosophy in Medical Technology (International Programme) 

แบบ 1  (ท ำวจิยัและศกึษำรำยวชิำตำมควำมเหน็ของอำจำรยท์ีป่รกึษำ) 
       จ ำนวนทีร่บัเขำ้ศกึษำ 1-3 คน/ปีกำรศกึษำ 

แบบ 2  (ศกึษำวชิำบงัคบั วชิำเลอืกและท ำวจิยั) จ ำนวนทีร่บัเขำ้ศกึษำ 5-10 คน/ปีกำรศกึษำ 

 หลกัสตูรพิสิฐวิธาน   “Fast-Track and Combined" Educational Programs:- 
-   ปรญิญำตร ีควบคู่กบั ปรญิญำโท (B.Sc.-M.Sc.)  
-   ปรญิญำตร ีควบคู่กบั ปรญิญำเอก (B.Sc.-Ph.D.) 

 ปรญิญำตร-ีโทเรง่รดั วทิยำศำสตรบณัฑติ (เทคนิคกำรแพทย)์  
Bachelor of Science (Medical Technology)  

 กำรจดักำรมหำบณัฑติ (กำรจดักำรธุรกจิ)  
Master of Management (Business Management) 
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จ านวนนักศึกษา 
 

ในปีกำรศกึษำ 2560 - 2561 มสีถติขิอ้มลูจ ำนวนนักศกึษำ ของแต่ละหลกัสูตร ปีกำรศกึษำ 2560 – 2561  
ดงัต่อไปนี้ 

หลกัสตูร/ สา า 
จ านวนนักศึกษา 
เ  าใหม่ (คน) 

จ านวนนักศึกษา 
ทัง้หมด (คน) 

จ านวนผู ส าเรจ็
การศึกษา (คน) 

ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 
 วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย)์ 101 95 363 353 91 89 
 วท.บ. (รงัสเีทคนิค) 60 60 257 250 50 66 
 วท.ม. (เทคนิคกำรแพทย)์ 6 8 22 18 7 7 
 วท.ม. (รงัสเีทคนิค) 2 2 4  6 0 0 
 ปร.ด. (เทคนิคกำรแพทย)์ 5 6 30 33 8 7 

รวม 174 171 676 660 156 169 
 

 

 

วท.บ. (เทคนิค
กำรแพทย)์

54%
วท.บ. (รงัสเีทคนิค)

38%

วท.ม. (เทคนิค
กำรแพทย)์

3%

วท.ม. (รงัสเีทคนิค)
1%

ปร.ด. (เทคนิค
กำรแพทย)์

4%

จ านวนนักศึกษาทุกหลกัสตูร ปีการศึกษา     

วท.บ. (เทคนิค
กำรแพทย)์

53%

วท.บ. (รงัสี
เทคนิค)
38%

วท.ม. (เทคนิค
กำรแพทย)์

3%
วท.ม. (รงัสี
เทคนิค)
1%

ปร.ด. (เทคนิค
กำรแพทย)์

5%

จ านวนนักศึกษาทุกหลกัสตูร ปีการศึกษา     
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ทุนการศึกษา 

คณะฯ ใชว้ฒันธรรมองคก์ร “ควำมผูกพนัฉันท์ครอบครวั” เป็นฐำนส ำคญัในกระบวนกำรดูแล
นักศกึษำทุกระดบัชัน้ ดว้ยกำรดูแลใหค้วำมช่วยเหลอืนักศกึษำตำมปัญหำเฉพำะบุคคลอยำ่งใกลช้ดิ 
และติดตำมประเมนิผลเพื่อหำวธิแีก้ไขอย่ำงเร่งด่วน  โดยเฉพำะกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำเพื่อ    
แบ่งเบำภำระทำงเศรษฐำนะ โดยใน
กระบวนกำรคัดเลือกนักศึกษำให้
ได้รบัทุนกำรศึกษำ จะมกีำรส่งเสรมิ
กจิกรรมเพื่อปลูกฝังกำรเป็นผูใ้หแ้ละ
ผูร้บัทีด่ ีทัง้นี้เพื่อใหน้กัศกึษำได้เขำ้ใจ
ตนเองและผู้อื่นและรับรู้ว ัตถุประสงค์ 
ของผูใ้หทุ้นกำรศกึษำก่อนกำรสมัภำษณ์
ทุนเพื่อคดัเลอืกนกัศกึษำทีข่ำดแคลน
อยำ่งแทจ้รงิ 

ปีงบประมำณ 2560 - 2561 คณะฯ ได้ด ำเนินกำร
จดัหำแหล่งทุนต่ำงๆ รวมทัง้กำรจดัสรรเงนิรำยได้
คณะฯ เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำในรูปทุนกำรศกึษำ
ให้แก่นักศึกษำทุกระดบั โดยแบ่งประเภทแหล่งทุน
ดงันี้ 

 

 

ทุนการศึกษา 
จ านวน
เงินทุน 
(บาท) 

จ านวน 
ผู รบั
ทุน 

รวม 
(บาท) 

ประจ าปี 2560    
ทุนจากหน่วยงานภายนอก       
ทนุครอบครวัสกลุจฑูะพทุธ ิ(ทนุสง่เสรมิกำรศกึษำ)       2,000  3      6,000  
ทนุครอบครวัสกลุจฑูะพทุธ ิ(ทนุอดุหนุนกำรศกึษำ) 2,000  2 4,000  
ทนุมลูนิธสิมเดจ็พระสงัฆรำช 10,000  1 10,000  
ทนุมลูนิธสิมเดจ็พระสงัฆรำช 5,000  1 5,000  
ทนุสมำคมศษิยเ์กำ่มหำวทิยำลยัมหดิล   2 คำ่เทอม/    

คำ่ครองชพีตำม 
เบกิจำ่ยจรงิ 
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ทุนการศึกษา 
จ านวน
เงินทุน 
(บาท) 

จ านวน 
ผู รบั
ทุน 

รวม 
(บาท) 

ทนุกำรศกึษำมลูนิธชิวน รตันรกัษ์    1 คำ่เทอม/    
คำ่ครองชพีตำม 
เบกิจำ่ยจรงิ 

ทนุมหำวทิยำลยัมหดิล 15,000  6 90,000  
ประจ าปี 2561       

ทนุมหำวทิยำลยัมหดิล 12,000  2 24,000  
ทนุมหำวทิยำลยัมหดิล 10,000  2 20,000  
ทุนคณะเทคนิคการแพทย ์       
ทนุอดุหนุนกำรศกึษำ จำกเงนิรำยไดค้ณะเทคนิคกำรแพทย์ 5,000 1 5,000  
ทุนจากหน่วยงานภายนอก       
ทนุมลูนิธชิว่ยเหลอืนกัเรยีนยำกจน อ ำเภอแกลง  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

      8,000  1 8,000  

ทนุชว่ยเหลอืกำรศกึษำมลูนิธเิทคนิคกำรแพทย์
ศำสตรำจำรยว์กีลู วรีำนุวตัต ์ 

     10,000  2 20,000  

ทนุมหำวทิยำลยัมหดิล      15,000  6 90,000  
ทนุมหำวทิยำลยัมหดิล      10,000  4 40,000  
ทนุมหำวทิยำลยัมหดิล       5,000  2 10,000  
ทุนคณะเทคนิคการแพทย ์       
ทนุสง่เสรมิกำรศกึษำจำกเงนิรำยไดค้ณะเทคนิคกำรแพทย์ 2,000 1    2,000  
ทนุอดุหนุนกำรศกึษำจำกเงนิรำยไดค้ณะเทคนิคกำรแพทย์ 5,000 1    5,000  
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การพฒันานักศึกษาผา่นกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
 

 คณะฯ มกีำรวำงแนวทำงและใหก้ำรสนับสนุนกำรพฒันำ
นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร เพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะ
บณัฑติที่มศีกัยภำพรอบด้ำน (well rounded scholar) ในแต่ละชัน้

ปี  เช่น ปี  1  เน้นกำรท ำงำน
เป็นทมี  ปี 2 เน้นส่งเสรมิภำวะผู้น ำและกำรวเิครำะห์   ปี 3 เน้น
คุณธรรม จรยิธรรมวชิำชพี และจติสำธำรณะ  ปี 4 เน้นศกัยภำพ
ดำ้นวชิำชพี เป็นตน้  

 

กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ปีงบประมาณ 2560 

ล าดบั 
ที  

โครงการ/กิจกรรม วนั-เดือน-ปี 
แหล่งเงิน/ จ านวนเงิน จ านวน

ผู เ  าร่วม 
(คน) แหล่งเงิน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 Bogie99 5 k by MTRT Family 
Mahidol "Running to Healthiness" 

25 กย.59 เงนิรำยไดค้ณะฯ 133,273.97 600 

2 ศกึษำดงูำนฟำรม์โคโร่ฟิลล ์ภำยใต ้
กำรเรยีน ทนรส 210 กำรเรยีนรูเ้พือ่ 
กำรเปลีย่นแปลงส ำหรบันกัรงัสเีทคนิค 
ในหวัขอ้ กำรเรยีนรูธ้รรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

15 ตค.59 เงนิรำยไดค้ณะฯ 13,100.00 70 

3 โครงกำรพฒันำจติ-จรยิธรรมนกัศกึษำ
คณะเทคนิคกำรแพทย ์

28 ก.ค.- 
4 ส.ค.60 

เงนิรำยไดค้ณะฯ 538,062 169 

4 โครงกำรปฐมพยำบำล และกำรชว่ย 
ฟ้ืนคนืชพีเบือ้งตน้ 

5 ส.ค.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 23,800 151 

5 งำนมชัฌมินิเทศนกัศกึษำคณะเทคนิค
กำรแพทย ์ปี 3 (พธิมีอบเสือ้กำวน์) 

9 ส.ค.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 18,895 150 

6 โครงกำรสรำ้งคนด ีมปัีญญำ น ำพำสขุ 
(นกัศกึษำปี 1) 

9-10 ส.ค.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 
กองกจิกำรนกัศกึษำ 

4,400 
38,534.90 

160 

7 กจิกรรมเปิดกลอ้งสอ่งรงัส ี(ตอ้นรบั
นกัศกึษำใหม่) 

11-13 ส.ค.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 
เงนิสโมสรนกัศกึษำ 

35,000 
15,000 

631 

8 กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษำชัน้ปี 1 
คณะเทคนิคกำรแพทย ์ 

17 ส.ค.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 3,125 189 

9 พธิฝึีกซอ้มรบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร 
ปีกำรศกึษำ 2559  

7 ก.ย.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 20,809 180 

10 พธิไีหวค้ร ูมหำวทิยำลยัมหดิล  
(ส ำหรบันกัศกึษำปี 1) และ 
พธิไีหวค้รคูณะเทคนิคกำรแพทย ์
(ส ำหรบันกัศกึษำปี 2-4) 

14 ก.ย.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 11,331 311 

11 กจิกรรมเน่ืองในวนัมหดิล (ออกรบั
บรจิำค และวำงพวงมำลำ) 

22 ก.ย.60 ไม่มคีำ่ใชจ้่ำย 
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กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ปีงบประมาณ 2561 

ล าดบั 
ที  

โครงการ/กิจกรรม วนั-เดือน-ปี 
แหล่งเงิน/ จ านวนเงิน จ านวน

ผู เ  าร่วม 
(คน) แหล่งเงิน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 คำ่ยตน้กลำ้สอ่งแสง (แนะแนววชิำชพี
นกัเรยีนมธัยมปลำย) 

20-23 ต.ค.60 เงนิรำยไดค้ณะฯ 30,000.00 177 

2 งำนมหดิลวชิำกำร 3-4 พ.ย.60 กองกจิกำรนักศกึษำ 
โครงกำรอำเซยีน 

11,400.00 
36,937.50 

300 

3 โครงกำรปลุกพลงับณัฑติจติอำสำ  
สบืสำนเจตนำลกูมหดิล 

1 ม.ิย.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 9,568.00 35 

4 โครงกำรสรำ้งคนด ีมปัีญญำ น ำพำสขุ 
(นกัศกึษำปี 1) 

2-3 ส.ค.61 เงนิสนบัสนุน 
จำกมหำวทิยำลยั 

17,540.00  150 

5 งำนมชัฌมินิเทศนกัศกึษำคณะเทคนิค
กำรแพทย ์ปี 3  

6 ส.ค.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 8,544.50 148 

6 กจิกรรมถอดบทเรยีน โครงกำร
คณุธรรมจรยิธรรมในวชิำชพี  
นกัศกึษำคณะเทคนิคกำรแพทย ์ 
ปีกำรศกึษำ 2561  

  เงนิรำยไดค้ณะฯ 414,034 148 

7 กจิกรรมเปิดกลอ้งสอ่งรงัส ี(ตอ้นรบั
นกัศกึษำใหม่) 

10-13 ส.ค.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 32,760 300 

8 กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษำ 
คณะเทคนิคกำรแพทย ์ 

15 ส.ค.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 3,984 143 

9 กจิกรรมปฐมพยำบำล และกำรชว่ย 
ฟ้ืนคนืชพีเบือ้งตน้ 

25 ส.ค.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 31,444 158 

10 พธิไีหวค้รมูหำวทิยำลยัมหดิล 
(ส ำหรบันกัศกึษำปี 1) 
พธิไีหวค้รคูณะเทคนิคกำรแพทย ์

13 ก.ย.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 11,988 150 

11 ฝึกซอ้มรบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร  
ปีกำรศกึษำ 2560 และถ่ำยรปูหมู่บณัฑติ  

 20 กย.61 เงนิรำยไดค้ณะฯ 21,267 155 

12 กจิกรรมเน่ืองในวนัมหดิล (ออกรบั
บรจิำค และวำงพวงมำลำ)  

24 ก.ย.61 - - 25 
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การวิจยั 
 
จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั องคณะฯ 

 
 

จ ำนวนเงนิทุนสนับสนุนกำรวิจัยที่คณะฯ ได้รบัในแต่ละปี (5 ปีย้อนหลัง) มีค่ำสูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่ 10 ลำ้นบำท  โดยแต่ละปีอำจมกีำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของยอดรวมซึง่เป็นผลมำจำก
ควำมผนัผวนของนโยบำยกำรสนับสนุนทุนวจิยัจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกบัภำพรวมกำร
ได้รบักำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรวจิยัของมหำวทิยำลยั คณะฯ ได้น ำควำมผนัผวนเหล่ำนี้
กลบัมำใช้ในกำรวำงแผนเชงิกลยุทธ์ และปรบักระบวนกำรบรหิำรจดักำรเชงิงบประมำณ ตลอดจน
กำรปรบัเปลี่ยนกลไกกำรผลักดนักำรผลิตผลงำนวิจยั ซึ่งส่งผลลพัธ์ต่อควำมส ำเร็จในกำรผลิต
ผลงำนวจิยัตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรนำนำชำตทิีสู่งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิำพ
และประสทิธผิลทีด่ขีองกำรจดักำรงบประมำณ 
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เงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัจากต่างประเทศ

เงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัจากภาครฐัและเอกชน

เงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัจากเงนิรายไดค้ณะฯ

เงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ
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ผลงานวิจยัตีพิมพ ์

คณะฯ มุ่งพฒันำงำนวจิยัพื้นฐำน งำนวจิยัประยุกต์เพื่อสรำ้งควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรและ
นวตักรรมเพื่อกำรพึ่งพำตนเองและกำรประยุกต์ใช้สู่สงัคม โดยคณะฯ มสีมัฤทธผิลควำมเป็นเลศิ
ทำงกำรวจิยัระดบันำนำชำตใินหลำยทศิทำง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ดำ้นเหมอืงขอ้มลูและสำรสนเทศทำง
สุขภำพ (Data mining & Health informatics) สนองตอบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวสิยัทศัน์มุ่งสู่
กำรเป็นผูน้ ำทำงวชิำชพีเทคนิคกำรแพทย ์และรงัสเีทคนิคในระดบัสำกลทีส่รำ้งสรรคอ์งคค์วำมรู ้และ
นวตักรรมเพื่อกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ และกำรพึง่พำตนเองของสงัคมซึ่งผลงำนเหล่ำนี้ ส่งผลกระทบ
เชงิบวกต่อต ำแหน่งแห่งที่ (Positioning) ของคณะฯ ในกำรเป็นผู้น ำทศิทำงกำรวจิยัที่ไปช่วยเสรมิ
ควำมแขง็แกร่งของมหำวทิยำลยัในกำรเป็น World-class Research University โดยสำมำรถผลติ
จ ำนวนผลงำนวจิยัตพีมิพ์ระดบันำนำชำต ิอนัเป็นผลมำจำกกำรที่คณะฯ ปรบัเปลี่ยนแนวทำงกำร
ผลติผลงำนวจิยัเพื่อให้สอดคล้องกบัทศิทำงควำมสนใจของกลุ่มผู้ใช้งำนวจิยั ตลอดจนทศิทำงกำร
ประเมนิคุณภำพผลงำนวจิยัโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ(Academic peer) ใหม้ำกยิง่ขึน้ และใหค้วำมส ำคญัต่อ
กำรสรำ้งงำนวจิยัทีม่กีำรบรูณำกำรจำกหลำยศำสตร ์(Multidisciplinary)  
 
ผลงานวิจยัตีพิมพ ์ปี 2560 
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ผลงานที  ด รบัรางวลั 

คณาจารย ์บคุลากร ศิษยเ์ก่า และนักศึกษาที  ด รบัรางวลั ปีงบประมาณ 2560 

ชื อ-นามสกลุ รางวลั 

อาจารย ์   
รศ.ดร.ชนินทร ์นนัทเสนำมำตร ์ รบัรำงวลันกัวจิยัทีม่จี ำนวนผลงำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรพมิพ์

สงูสดุในฐำนขอ้มลู web of science ในปี 2557-2558  
(คศ.2014-2015) ชว่งอำย ุ31-40 ปี 

อำจำรย ์ดร.วดิำ ปรชัชญำสทิธกิลุ วทิยำนิพนธด์ ีระดบัปรญิญำเอก สำขำวชิำเทคนิค
กำรแพทย ์(นำนำชำต)ิ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ 
จำกกลุ่มวทิยำศำสตรก์ำยภำพและเทคโนโลย ี

รศ.ดร.กลุชำต ิจงัภทัรพงศำ ผลงำนวจิยัเด่นของนกัศกึษำ คปก.  

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค ์ ด ำรงต ำแหน่ง Editorial Board วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
ปี ค.ศ.2017-2018 โดย IAEA AMPLE 

ผศ.ดร.กนกวรรณ กติตนิิยม รบัรำงวลัจำกกำรรว่มอบรมกำรจดัท ำบทเรยีนออนไลน์ 
แบบ spoc mooc ประเภทเนื้อหำ (หลกัสตูรเทคนิค
กำรแพทย)์ 

ศ.เกยีรตคิณุ ดร.พไิลพรรณ  พธุวฒันะ รำงวลัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 2560 
หมำกกระดำน : หมำกรกุหญงิไทย 

ผศ.ดร.ประพมิพรรณ วงศจ์ติรตัน์ Bronze Medal (เหรยีญทองแดง) ในกำรประกวด
สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมจำกงำน The 45th International 
Exhibition of Inventionsof Geneva เมอืง Geneva 
สมำพนัธรฐัสวสิ  

ผศ.ดร.ชนิยำ  ลีปิ้ยะสกลุชยั รำงวลัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 2560  
แบดมนิตนัหญงิ : รุน่อำย ุ45 ปี 

ผศ.ดร.ชนิยำ  ลีปิ้ยะสกลุชยั รำงวลัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 2560  
แบดมนิตนัหญงิ : รุน่อำย ุ40 ปี 

ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชยีรอนิทร ์ รำงวลัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 
2560  แบดมนิตนัชำยคู ่: รุน่อำย ุ40 ปี 

ผศ.ดร.องักรูำ  สโุภคเวช 
ผศ.ดร.วจิติร วงคล์ ่ำซ ำ 

รำงวลัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 
2560  แบดมนิตนัหญงิคู ่: รุน่อำย ุ45 ปี 

ผศ.ดร.ชนิยำ ลีปิ้ยะสกลุชยั รำงวลัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนัแบดมนิตนั 
ประเภทหญงิคู ่อำย ุ35 ปี พะเยำเกมส ์ 

  

http://www.mt.mahidol.ac.th/


รายงานประจ าปี 2560 - 2561 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

www.mt.mahidol.ac.th  65 

ชื อ-นามสกลุ รางวลั 

อ.ดร.เลศิยศ ตรรีตัน์ไพบลูย ์
ผศ.ดร.ววิฒัน์ โอวศริกิลุ 

ไดร้บัเลอืกใหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นประธำนผูต้รวจประเมนิสว่น
งำนตำมเกณฑ ์EdPEx ประจ ำปี 2559 "NEW LEAD EdPEx 
ASSESSOR โดยไดร้บัมอบเสือ้เบลเซอรแ์ละเกยีรตบิตัร  
เมือ่วนัที ่21 กนัยำยน 2560 

ผศ.ดร.รุง่โรจน์ เชดิตระกลูเกยีรต ิ ไดร้บัเกยีรตบิตัรและของรำงวลัจำกทำ่นอธกิำรบด ีใน
งำนบุ๊คสแ์ฟร ์โอกำสไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นแฟนพนัธแ์ท้
หอ้งสมดุคณะเทคนิคกำรแพทย ์(หอ้งสมดุวกีลูฯ) ประจ ำปี 
2560 และเป็นผูท้ีม่สีถติกิำรยมืหนงัสอืในปรมิำณทีม่ำก และ
มวีนิยัในกำรสง่คนืหนงัสอืตรงตำมก ำหนดอยำ่งดเียีย่ม  

ผศ.ดร.นภำพงศ ์พงษ์นภำงค ์ ไดร้บัเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรวชิำชพี  
สำขำรงัสเีทคนิค (คณะกรรมกำรวชิำชพีสำขำรงัสเีทคนิค 
วำระ 2560-2564) The Radiological Technologist Board 
of Thailand,  Term of 2017-2021  

ศ.ดร.ศภุลกัษณ์ ปรชัชญำสทิธกิลุ ไดร้บัมอบโล่เชดิชเูกยีรต ิในโอกำสไดร้บัรำงวลัศษิยเ์กำ่ผู้
ประสบควำมส ำเรจ็ในหน้ำทีก่ำรงำนระดบัสงู จำกคณะ
วทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

บคุลากร  
นำยอคัรวฒัน์ ออ่นสดทวชียั รำงวลัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ

มหำวทิยำลยัมหดิล  ในประเภทกฬีำขวำ้งจกัรชำย รุน่อำย ุ
35-39 ปี 

นำยอภวิฒัน์  ชืน่ฤทยั รำงวลัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 2560 
แบดมนิตนั ชำยคู ่: รุน่อำย ุ35 ปี 
รำงวลัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 2560  
แบดมนิตนั ชำยคู ่: รุน่อำย ุ45 ปี 

น.ส.สกุญัญำ  ทองเยน็   รำงวลัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำมหำวทิยำลยั 2560  
แบดมนิตนัหญงิคู ่: รุน่อำย ุ35 ปี 

นำยวรพงศ ์บุญอุม้ รองชนะเลศิอนัดบั 1 กำรประกวดภำพถ่ำย มหดิลเกมส ์
2560  ไดร้บัเกยีรตบิตัร พรอ้มเงนิรำงวลั 2,000 บำท  

น.ส.ศริอิร มโนมธัยำ 
นำยวรพงษ์ บุญอุม้ 

รบัรำงวลัจำกกำรรว่มอบรมกำรจดัท ำบทเรยีนออนไลน์ 
แบบ spoc mooc ประเภทเนื้อหำ (หลกัสตูรเทคนิค
กำรแพทย)์ 

นำยอภวิฒัน์ ชืน่ฤทยั 
น.ส.สกุญัญำ  ทองเยน็   

รำงวลัเหรยีญทอง  จำกกำรแขง่ขนัแบดมนิตนั 
ประเภททมีผสม พะเยำเกมส ์ 

น.ส.สกุญัญำ  ทองเยน็   รำงวลัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนัแบดมนิตนัประเภทหญงิคู ่ 
รุน่อำย ุ35 ปี พะเยำเกมส ์ 
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ชื อ-นามสกลุ รางวลั 

นำยเจรญิพร จุลช ู ไดร้บัรำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ในโครงกำรประกวด
ภำพถ่ำย ประจ ำปี 2560 หวัขอ้ “Mahidol 360 องศำ”  
เมือ่วนัที ่13 กนัยำยน 2560 พรอ้มดว้ยเกยีรตบิตัรและ 
เงนิรำงวลั 10,000 บำท  

ศิษยเ์ก่า  
ผศ.ดร.ทนพ.สรำวุธ  ค ำปวน ผลงำนวจิยัดเีด่น กลุ่มมหำวทิยำลยัของรฐั 20 แหง่ 
ศ.ดร.อำนนท ์บุณยะรตัเวช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นรำชบณัฑติประเภทวชิำวทิยำศำสตร์

สขุภำพ สำขำเทคนิคกำรแพทย ์ส ำนกัวทิยำศำสตร ์ตัง้แต่
วนัที ่14 ธนัวำคม 2559 เป็นตน้ไป  ตำมประกำศส ำนกั
นำยกรฐัมนตร ีลงวนัที ่2 มนีำคม 2560 เรือ่งแต่งตัง้รำช
บณัฑติ (ออกเผยแพร ่มใีจควำมโดยสรปุว่ำ มพีระบรมรำช
โองกำรโปรดเกลำ้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้บุคคลเป็นรำช
บณัฑติ จ ำนวน 8 รำย) 

ผศ.ดร.จ ำรสั พรอ้มมำศ Bronze Medal (เหรยีญทองแดง) ในกำรประกวด
สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมจำกงำน The 45th International 
Exhibition of Inventionsof Geneva เมอืง Geneva 
สมำพนัธรฐัสวสิ  

ศ.พเิศษ พลตรหีญงิ ดร.ทนพญ. 
  ออ้ยทพิย ์ณ ถลำง  

นกัเทคนิคกำรแพทยด์เีด่น 

นำยวสอุนนัต ์ทองด ี ไดร้บัรำงวลัชนะเลศิ กำรน ำเสนอผลงำน ORAL 
PRESENTATION กลุ่มงำนวจิยัสภำบนั (R2R)  
เรือ่ง กำรพฒันำระบบบรหิำรควำมเสีย่งในงำนเทคนิค
กำรแพทย ์โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชปัว อ.ปัว  
จ.น่ำน ระดบัจงัหวดั เมือ่วนัที ่28 มกรำคม 2559  
ไดร้บัรำงวลัผลงำนวจิยัดเีด่นในงำนประชมุวชิำกำร
กระทรวงสำธำรณสขุประจ ำปี 2560 “สำธำรณสขุไทย 
ใตร้ม่พระบำรมกีำ้วสู ่100 ปีไทยแลนด ์4.0 “ 
เมือ่วนัที ่8 กนัยำยน 2560 

นักศึกษา 

นำยเธยีรรตัน์ ตัง้ไชยครี ี ผลงำนวจิยัเด่นของนกัศกึษำ คปก.  
น.ส.วรำล ี เรอืนค ำ ไดร้บัรำงวลัเกยีรตบิตัรจำกกำรน ำเสนอผลงำนประเภท

โปสเตอร ์เรือ่ง“Neuroprotective effects of α-
mangostinon human neuronal cells under oxidative 
stress” จำกงำนประชมุวชิำกำร The 1st APACPH 
Bangkok Region Conference and the 8th International 
Public Health Conference: toward Achieving 
Sustainable Development Goals 2030 
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น.ส.ปนิชำ อรวุรลภย ์ ไดร้บัรำงวลั เกยีรตบิตัร จำกกำรน ำเสนอผลงำนประเภท
โปสเตอร ์เรือ่ง “DECIPHERING IMMUNE RESPONSE 
AGAINST DosR EPITOPES OF Mycobacterium 
Tuberculosis AMONG LATENT TUBERCULOSIS 
INDIVIDUALS BY HIGH-CONTENT PEPTIDE 
MICROARRY CHIPS” จำกงำนประชมุวชิำกำร The 1st 
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th 
International Public HealthConference : toward 
Achieving Sustainable Development Goals 2030 

นำยณฐัภทัร อนุวงศเ์จรญิ  
5637268 MTMT/D 

ไดร้บัรำงวลัเกยีรตยิศแกผู่ส้ ำเรจ็กำรศกึษำทีม่ผีลกำรศกึษำ
ดเียีย่ม "DEAN LIST" ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 เมือ่วนัที ่
31 ก.ค.2561 

น.ส.ปัญรษำ สงิหค์ ำมำ ไดร้บัรำงวลัคณุธรรมจรยิธรรมดเีด่นมลูนิธเิทคนิคกำรแพทย ์
ศำสตรำจำรยว์กีลู วรีำนุวตัติ ์จำกสภำคณบดสีถำบนัผลติ
บณัฑติเทคนิคกำรแพทยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่11 
ตุลำคม 2560  

นำยสรุพศั ศรนีวล ไดร้บัรำงวลัผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม ชัน้ปีที ่1 กลุ่ม
วทิยำศำสตร ์จำกมลูนิธ ิศำสตรำจำรย ์ดร.แถบ นลีะนธิ ิ 
เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิำยน 2560 

นำยวสอุนนัต(์พชิติ) ทองด ี  
MT รุน่ที ่47    

ไดร้บัรำงวลัชนะเลศิดเีด่น ประเภท นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์: 
สำขำเภสชักรรมและกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค,วทิยำศำสตร์
กำรแพทย ์ในงำนประชมุวชิำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ
ประจ ำปี 2560  
ไดร้บัรำงวลับุคลำกรดเีด่นดำ้นสำธำรณสขุ ในกำรประชมุ
วชิำกำร กำรพฒันำโรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำช ครัง้ที ่20 
ประจ ำปี 2560 

นำยแทนไท พลวฒัน์ 
น.ส.พชัรมน สขุประเสรฐิ 
นำยจุตพิล แซ่ลี ้
น.ส.สพุชิชำ สำยทอง 

ไดร้บัรำงวลัที ่3 เวทเีสวนำแลกเปลีย่นประสบกำรณ์  
ทนุ Backpack" แบกเป้เทชที" ณ ประเทศอนิโดนีเชยี 
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คณาจารย ์บคุลากร ศิษยเ์ก่า และนักศึกษาที  ด รบัรางวลั ปีงบประมาณ 2561 

ชื อ-นามสกลุ รางวลั 

อาจารย ์   
ผศ.พญ.วไิลรตัน์  นุชประมลู ไดร้บัโล่เกยีรตคิณุยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใินฐำนะนำยกสมำคม

ผูป้กครองและคร ูประจ ำพทุธศกัรำช 2560 จำกสภำ
ผูป้กครองและครแูหง่ประเทศไทย    

ศ.ดร.ศภุลกัษณ์ ปรชัชญำสทิธกิลุ ไดร้บัโล่เชดิชเูกยีรต ิรำงวลับคุคลผูท้ ำคณุประโยชน์ใหค้ณะ
วทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

ศ.ดร.วรีะพงศ ์ปรชัชญำสทิธกิลุ ไดร้บัมอบโล่เชดิชเูกยีรต ิในโอกำสไดร้บัรำงวลับุคคลผูท้ ำ
คณุประโยชน์ใหค้ณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

ศ.ดร.วรีะพงศ ์ปรชัชญำสทิธกิลุ 
ผศ.ดร.อมรำ  อภลิกัษณ์  

ได้รบัรำงวลัประกำศเกยีรตคิุณผลงำนประดษิฐ์คดิคน้ 
ประจ ำปี 2561 จำกสภำวจิยัแห่งชำติ : ผลงำนเรื่อง"
เซน็เซอรก์ระดำษรว่มกบัอนุภำคควอนตมัดอทส ำหรบักำร
ตรวจวดัสำรเคมกี ำจดัแมลง"จำกจ ำนวนผลงำน 51 ผลงำน 
ในสำขำวชิำกำรต่ำงๆ รวม 8 สำขำ  

ผศ.ดร.นภำพงษ์  พงคน์ภำงค ์ รำงวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรต-ิเสนอใหไ้ดร้บัต ำแหน่ง Adjunct 
Faculty จำกมหำวทิยำลยัโมแนช ประเทศออสเตรเลยี  

ผศ.ดร.ประพมิพรรณ วงศจ์ติรตัน์ ไดร้บัรำงวลัในวนันกัประดษิฐ”์ ประจ ำปี 2561 (Thailand 
Inventors’ Day 2018) ระหว่ำงวนัที ่2-6 กมุภำพนัธ ์2561  

อ.ดร.เลศิยศ ตรรีตันไพบลูย ์ รำงวลัคณุภำพแหง่ชำต ิเพือ่ท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจประเมนิ
องคก์รทีส่มคัรขอรบัรำงวลัคณุภำพแหง่ชำต ิภำยใตเ้กณฑ์
รำงวลัคณุภำพแหง่ชำต ิ

รศ.พรรณี  พเิดช  ไดร้บัมอบโลแ่ละใบประกำศเกยีรตคิณุในกำรคดัเลอืกเป็น
ศษิยเ์กำ่ดเีด่น  ประเภทงำนบรกิำร จำกสมำคมศษิยเ์กำ่
บณัฑติวทิยำลยั ม.มหดิล ในงำนประชมุใหญ่สำมญั 
ประจ ำปี 2560 

รศ.พรรณี พเิดช รบัพระรำชทำนเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์ 
ชัน้ที ่6 เหรยีญทองดเิรกคณุำภรณ์มอีกัษรยอ่ว่ำ ร.ท.ภ.  
ในงำน "รำชอสิรยิำภรณ์ คณุำกร กำรให ้ไมส่ิน้สดุ ประจ ำปี 
2561" ในฐำนะผูม้จีติศรทัธำทีไ่ดร้ว่มบรจิำคเงนิใหก้บัมลูนิธิ
รำมำธบิด ีในพระรำชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร ีเพือ่ชว่ยเหลอืกจิกำรของคณะ
แพทยศำสตร ์โรงพยำบำลรำมำธบิด ีใหส้ำมำรถรกัษำผูป่้วย
และใหบ้รกิำรสงัคมไดอ้ยำ่งคล่องตวัและมปีระสทิธภิำพมำก
ยิง่ขึน้  
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ผศ.ดร.ประพมิพรรณ วงศจ์ติรตัน์ 
อ.ดร.วชินนัท ์แยม้กมล 
อ.ดร.เนตนินัท ์บุญญกลู 

ไดร้บัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในประเภททมี กฬีำจงูกนัรนั รุน่อำย ุ30-34 ปี 

อ.ดร.วชินนัท ์แยม้กมล ไดร้บัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล 
ในประเภท open หญงิคู ่กฬีำจงูกนัรนั รุน่อำย ุ35-39 ปี 

ผศ.ดร.ชนิยำ ลิม้ปิยะสกลุชยั ไดร้บัเหรยีญเงนิจำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในประเภทกฬีำแบดมนิตนั อำย ุ45 ปีประเภท คูผ่สม 

ผศ.ดร.พรลดำ นุชน้อย 
อ.ดร.ปวเรศ ออ่นทอง 

ไดร้บัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในกฬีำเทนนิสไมจ่ ำกดัอำย ุประเภทคูผ่สม 

ผศ.ดร.ชนิยำ ลิม้ปิยะสกลุชยั ไดร้บัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในประเภทกฬีำแบดมนิตนั หญงิคู่ 

ผศ.ดร.ชนิยำ ลิม้ปิยะสกลุชยั ได้รบัเหรยีญทองแดงจำกกำรแข่งขนักฬีำบุคลำกร 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) ครัง้ที ่37 
กฬีำแบดมนิตนั อำย ุ40 ปีประเภท หญงิคู ่และ 
เหรยีญทองแดงหญงิคู ่อำย ุ45 ปี 

บคุลากร 
น.ส.เสวกิลุ ชสูงัข ์ 
นำยอคัรวฒัน์ ออ่นสดทวชียั 

ไดร้บัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในประเภททมี กฬีำจงูกนัรนั รุน่อำย ุ30-34 ปี 

น.ส.เสวกิลุ ชสูงัข ์ ไดร้บัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล 
ในประเภท open หญงิคู ่กฬีำจงูกนัรนั รุน่อำย ุ35-39 ปี 

น.ส.สกุญัญำ ทองเยน็ ไดร้บัเหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในประเภทกฬีำแบดมนิตนั รุน่อำย ุ35 ปีขึน้ไป  
ประเภท หญงิคู ่

นำยอภวิฒัน์ ชืน่ฤทยั ไดร้บัเหรยีญเงนิ จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  
ในประเภทกฬีำแบดมนิตนั อำย ุ45 ปีประเภท คูผ่สม 

นำยอคัรวฒัน์ ออ่นสดทวชียั ไดร้บัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ในประเภทกฬีำ
กรฑีำประเภททุม่น ้ำหนกัชำย รุน่อำย ุ35-39 ปี  
ไดร้บัเหรยีญเงนิ จำกกำรแขง่งขนั ในประเภทกฬีำ 
พุง่แหลนชำย รุน่ อำย ุ35-39 ปี 

นำยนุกลู ยวงใย ไดร้บัเหรยีญทอง จำกกำรแขง่งขนั ในประเภทกฬีำ      
สนุกเกอรแ์ละบลิเลยีด ไมจ่ ำกดัอำย ุประเภทสนุกเกอร ์
ชำยเดีย่ว มอื1 

นำยวชัรพงศ ์ศริกิลุพนัธ ์ ไดร้บัรำงวลัประกำศเกยีรตคิุณผูท้ีส่ำมำรถเลกิสบูบุหรี ่
ไดส้ ำเรจ็ จำกโครงกำร The Hero 2 : No.Smoking 
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น.ส.สกุญัญำ ทองเยน็ ไดร้บัเหรยีญเงนิจำกกำรแขง่ขนักฬีำบุคลำกร 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) ครัง้ที ่37 
กฬีำแบดมนิตนั อำย ุ35 ปี ประเภทหญงิคู ่และเหรยีญ
ทองแดงหญงิคู ่อำย ุ40 ปี และประเภททมี 

นำยอภวิฒัน์ ชืน่ฤทยั เหรยีญทองแดงจำกกำรแขง่ขนักฬีำบุคลำกร 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) ครัง้ที ่37 
กฬีำแบดมนิตนั ประเภททมี 

ศิษยเ์ก่า   
ศำสตรำจำรยเ์กยีรตคิณุ นพ.ประเสรฐิ 
ทองเจรญิ (รำชบณัฑติ) 

ไดร้บัมอบรำงวลัและเกยีรตบิตัร รำงวลันกักำรสำธำรณสขุ
ดเีด่น ประเภทวชิำกำร 

ศำสตรำจำรยเ์กยีรตคิณุ นพ.ประเสรฐิ 
ทองเจรญิ (รำชบณัฑติ) 

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นผูอ้ทุศิตนดำ้นงำนป้องกนัควบคมุโรค  
เพือ่ขอรบัเหรยีญเชดิชเูกยีรต ิ"ขนุประเมนิวมิลเวชช"์ 
ประจ ำปี 2561 

อ.ดร.ขนษิฐำ ศรนีวล  มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทรม์อบรำงวลั เนื่องในวนั
สถำปนำมหำวทิยำลยั ประจ ำปี 2560 โดยเป็นนกัวจิยั 
ทีไ่ดร้บัรำงวลัจำกกำรน ำเสนอผลงำนระดบัชำต ิประจ ำปี 
2560 จำกกำรประกวดผลงำนทำงวชิำกำรประเภท oral 
presentation อนัดบัที ่3 เรือ่ง miR-144 controls anti-oxidant 
production in K562 cell line 

นำยจริดนยั สำระส ำคญั รบัรำงวลัวทิยำนิพนธด์ ีระดบัปรญิญำเอกในงำนปฐมนิเทศ
นกัศกึษำ ระดบับณัฑติศกึษำ ม.มหดิล ประจ ำปี 2561  
(มกีำรมอบรำงวลัวทิยำนิพนธด์เีด่น ประจ ำปี 2560)  
เมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม 2561 ณ อำคำรมหดิลสทิธำคำร  
ม.มหดิล ศำลำยำ 

นำยจริดนยั สำระส ำคญั รบัรำงวลัรองชนะเลศิกำรน ำเสนอผลงำนวจิยัประเภทโปสเตอร์
งำนประชมุวชิำกำรสมำคมโรคสมองเสือ่มแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่7 ประจ ำปี 2561 ณ โรงแรมตะวนันำ ถ.สรุวิงศ ์กทม. 

นำยวสอุนนัต ์ทองด ี นกัเทคนิคกำรแพทยด์เีด่น ประจ ำปี 2561 รบัมอบรำงวลัใน
งำนประชมุวชิำกำรเทคนิคกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสขุ 
ประจ ำปี 2561 วนัที ่2-3 สงิหำคม ณ โรงแรมสรุยี ์แกรนด ์
แอนด ์คอนเวนชัน่ เซนเตอร ์จ.อบุลรำชธำนี 

นำยนิเวศน์ ประยรูเธยีร รำงวลัมหดิลทยำกร ประจ ำปี 2560 เป็นผูม้จีรยิธรรม 
คณุธรรม ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรประกอบวชิำชพีเป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไปทัง้ในระดบัประเทศและระดบันำนำชำต ิ
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ชื อ-นามสกลุ รางวลั 

ผศ.ดร.นภำพงษ์ พงษ์นภำงค ์ รำงวลัศษิยเ์กำ่ดเีดน่ รร.สงิหบ์ุร ีผูส้รำ้งชือ่เสยีงและ
เกยีรตยิศอนัดแีกส่งัคมและประเทศชำต ิประจ ำปี 2561 

นำยนิเวศน์ ประยรูเธยีร รำงวลัมหดิลทยำกร เพือ่เป็นกำรยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ 
เนื่องในวนัพระรำชทำนนำมมหดิล 130 ปี และ 
ครบรอบ 49 ปี มหำวทิยลยัมหดิล ประจ ำปี 2561   

รศ.ดร.สมชำย สนัตวิฒันกลุ ไดร้บัรำงวลัผลงำนวจิยัดเีด่นของสกอ. จำกกำรประกวด
ผลงำนวจิยัและนวตักรรมดเีดน่ โครงกำรวจิยัและพฒันำ
ภำครฐัรว่มเอกชนในเชงิพำณชิย ์ประจ ำปี 2561 "โครงกำร
กำรพฒันำต่อยอดนวตักรรมไบโอเซนเซอรแ์บบแถบสี
ส ำหรบักำรตรวจเชือ้วณัโรคทีด่ือ้ยำต่อ isoniazid (INH) และ 
rifampicin (RMP) สูผ่ลติภณัฑเ์ชงิพำณิชย ์"มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

นักศึกษา   
นำยนรำวุฒ ิสวุรรณงั เหรยีญทองแดง จำกกำรแขง่ขนักฬีำ ม.มหดิล  

ในประเภททมี กฬีำจงูกนัรนั รุน่อำย ุ30-34ปี 
น.ส.วรำล ีเรอืนค ำ ผำ่นกำรพจิำรณำเพือ่รบัรำงวลัวทิยำนิพนธด์เีด่นและ 

ในกำรน ำเสนอผลงำนวจิยัแบบปำกเปลำ่เพือ่ขอรบัรำงวลั
วทิยำนิพนธด์เีด่น ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

น.ส.ศริลิกัษณ์ ชำ้งรบ 
น.ส.ปิยวรรณ  คชหย ู

ไดร้บัรำงวลั Travel bursary จำกงำนประชมุ Awaji 
International Forum on Infection and Immunity   
(AIFII 17), 6th floor, Shin-Osaka Grand Bldg., 
Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka,Japan 

น.ส.สรินิำรถ ชเูมยีน รบัรำงวลันกัคดิสิง่ประดษิฐร์ุน่ใหม ่ประจ ำปี 2561 "รำงวลั
ชนะเลศิ" จำกผลงำน ชดุตรวจจโินไทป์หมูเ่ลอืดระบบ ABO 
สภำวจิยัแหง่ชำต:ิ 

น.ส.เป่ียมศริ ิสวยัษร 5636326 
MTMT/D 

กำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำยดเีด่น ในงำนประฃุม     
วฃิำกำร RGJ-Ph.D. Conge\ress 19 "INNOVATION 
CHALLENGES TOWARD THA\ILAND 4.0 Research 
Inspiration, Connectivity and Transformation" เรือ่ง 
Antigen-presenting cell charwacteristics of human 
gamma delta T lymphocytes in chronic myeloid leukemia  

นำยอ ำพลพรต  วงษ์เป่ียม รำงวลัผลงำนประดษิฐค์ดิคน้ ประจ ำปี 2561 จำกจ ำนวน
ผลงำน 51 ผลงำน ในสำขำวชิำกำรต่ำงๆ รวม 8 สำขำ 
รำงวลัระดบัด ีผลงำนเรือ่ง" เครือ่งก ำเนิดรงัสเีอกซเ์สมอืน
จรงิพรอ้มระบบหยดุกำรหมนุโรแตตงิแอโนด"จำกสภำวจิยั
แหง่ชำต:ิ 
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รางวลัระดบัหน่วยงานที  ด รบั ปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 

คณะกรรมการ รางวลั 

คณะกรรมกำรจดักำรพลงังำน 
คณะเทคนิคกำรแพทย ์

รำงวลัควำมเป็นเลศิดำ้นกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้
พลงังำนดเีด่น Excellence Energy Efficiency MU 
ENERGY AWARDS 2017  และ รำงวลัรองชนะเลศิ  
อนัดบั 3 กำรประกวดกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร 
อยำ่งมปีระสทิธภิำพภำยในมหำวทิยำลยัมหดิล  
โดยรบัโล่ประกำศเกยีรตคิณุพรอ้มเงนิรำงวลั  

คณะกรรมกำรจดักำรพลงังำน 
คณะเทคนิคกำรแพทย ์

รำงวลัควำมเป็นเลศิดำ้นกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้
พลงังำนดเีด่น Excellence Energy Efficiency MU 
ENERGY AWARDS 2018 โดยไดร้บัใบประกำศเกยีรตคิณุ 
ประเภทพลงังำนสรำ้งสรรค ์(สว่นงำน) ทีม่รีะดบัคะแนนผำ่น
เกณฑก์ำรประกวด ในรปูแบบโปสเตอร ์ 
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งบประมาณคณะฯ 
 

 
ในปีงบประมำณ 2560 - 2561 คณะเทคนิคกำรแพทย ์มหำวทิยำลยัมหดิล ไดร้บัจดัสรรเงนิ

งบประมำณแผ่นดนิ  และตัง้งบเงนิรำยไดค้ณะฯ โดยมรีำยละเอยีดตำมผลผลติของภำรกจิต่ำงๆ ของ
คณะฯ ดงันี้ 

งบประมาณที  ด รบัจดัสรร ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

เงินราย ด 
 4%

เงินแผ่นดิน
4 %

 
 
 

งบประมาณที  ด รบัจดัสรร ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

เงินราย ด 
4 %

เงินแผ่นดิน
 4%
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รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 
 

เงินราย ด 
4 %

เงินแผ่นดิน
  %

 
 
 

รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

เงินราย ด 
3 %

เงินแผ่นดิน
 4%
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ส่วนท่ี 3 ผลสมัฤทธ์ิตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณะเทคนิคการแพทย ์
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพรอบด้านด้วยคณุลกัษณะทาง 
                           วิชาชีพระดบัสากล 

การพฒันาบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพรอบด้านด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ Outcome-based 
Education 

“การถอืประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกจิที่หนึ่ง” พระราชปณิธาน
ของสมเดจ็พระราชบดิาที่นักศึกษามหาวทิยาลยัมหดิลถือเป็นแนวปฏบิตั ิคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหดิลไดด้ าเนินการตามพระราชปณิธาน ดว้ยการปลกูฝังใหน้ักศกึษาไดเ้ขา้ถงึพระราช
ปณิธานดงักล่าวผ่านการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ อนัส่งผลให้นักศกึษาสามารถพฒันาตนเองและ
เสรมิคุณลกัษณะให้เป็นบัณฑิตที่มศีักยภาพรอบด้าน (well rounded scholar) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน   
กลยทุธห์ลกัตามเป้าประสงคย์ทุธศาสตรก์ารผลติบณัฑติของคณะเทคนิคการแพทย์ 

ดงันัน้ การพฒันาศกัยภาพนักศกึษาให้มคีุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ คอืให้เป็นคนด ี   
มคีุณธรรม จรยิธรรม มทีกัษะในการด าเนินชวีติ รวมถงึการมจีติส านึกรบัผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สงัคมและโลก  มปัีญญา คือ การมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชพีของตนเอง มทีกัษะทัง้
ทฤษฎ ีและปฏบิตั ิสามารถน าความรู ้ความสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม
โดยรวม น าพาสุข คือ สามารถดูแลตนเองทัง้ร่างกายและจติใจจนสามารถสร้างความสุขในการ
ด าเนินชวีติของตนเองและพร้อมเผชญิกบัความกดดนัและปัญหาได้ โดยมจีติใจที่ตัง้มัน่ พรอ้มเปิด
กวา้ง ยอมรบัความแตกต่างทีห่ลากหลาย 

คณะเทคนิคการแพทย ์มุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบที่
หลากหลายบนหลกัการ Outcome-based Education เพื่อพฒันาบณัฑติทีม่ศีกัยภาพรอบดา้น โดยมี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คอื “Smart in Laboratory, Strong in Community” ส าหรบับณัฑติเทคนิค
การแพทย ์และ “Strong in Practice, Smart in Profession” ส าหรบับณัฑติรงัสเีทคนิค 

 

 

                    
                    
                

Smart in Laboratory, Strong in Community                     
                 
                

Strong in Practice, Smart in Profession
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คณะเทคนิคการแพทย ์จดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่หลากหลาย เพื่อเสรมิสรา้งให้นักศกึษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มรีากฐานที่แขง็แรงทัง้ร่างกาย จติใจ และมคีวามมัน่คง  ในการด าเนินชวีติ
ของตนเอง ครอบครวั สามารถพฒันาตนเองและเสรมิคุณลกัษณะ
ให้เป็นบัณฑิตที่มศีักยภาพรอบด้าน (well rounded scholar) 
โดยการฝึกให้นักศึกษามทีกัษะในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
รูจ้กัการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นบนความแตกต่างทีห่ลากหลาย และ
การพฒันาภาวะผู้น า ทกัษะการพูด การคดิ การฟัง การอ่าน 
การเขยีนให้นักศึกษาได้รูจ้กัตนเองและผู้อื่นอย่างลกึซึ้ง  การ
เห็นคุณค่าและเชื่อมัน่ในตนเอง และสิง่ส าคญัคอื การฝึกทกัษะชวีติและการเรยีนรูก้ารด าเนินชวีิต
อยา่งมคีวามสุขและเป็นบณัฑติทีม่ศีกัยภาพรอบดา้นพรอ้มรบัใชส้งัคมต่อไป อาทิ 

นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 จาก Faculty 
of Pharmacy, University of Santo Tomas ได้เข้า
รบัการศึกษาและฝึกปฎิบตัิทางด้านการเพาะเลี้ยง
เชื้อมาลาเรยี, การตรวจวนิิจฉัยมาลาเรยีด้วยเทคนิค 
Real-Time PCR และการตรวจหาระดบัแอนตบิอดี้
ด้วยเทคนิค ELISA ระหว่างวนัที่ 15 มกราคม 2560 
– 21 มกราคม 2560 

 
คณะเทคนิคการแพทย์จดัพธิมีอบ
ประกาศนียบตัรใหแ้ก่นกัศกึษาแลกเปลีย่น
จาก University of Santo Tomas เมือ่วนัที ่ 
3 กุมภาพนัธ ์2560 
 

 
พธิปิีดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบตัรแก่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The College of Medical 
Technology,Trinity University of Asia สาธารณรัฐ
ฟิลปิปินส ์

 
การฝึกปฏบิตักิารเรยีนรูสู้่ชุมชน ลงส ารวจพืน้ที ่
ณ ชุมชนคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม ตามโครงการฝึกปฏบิตักิารเรยีนรูชุ้มชน 
ปีการศกึษา 2559 เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2560 
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เปิดกลอ้ง ส่องรงัส ี(รบัน้องประชุมเชยีร)์
ประจ าปี 2560 

ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่คณะเทคนิคการแพทย ์
ประจ าปีการศกึษา 2560 

มชัฌมินิเทศ “พธิมีอบเสือ้กาวน์” แก่นกัศกึษา
สาขาเทคนิคการแพทย ์และสาขารงัสเีทคนิค 

ชัน้ปีที ่3 ประจ าปีการศกึษา 2560 

ปัจฉิมเทศนกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 
วนัพุธที ่31 พฤษภาคม 2560 

 
กจิกรรม Job Fair ประจ าปีการศกึษา 2559 

 

 
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้บันกัศกึษา 

เรือ่ง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคนืชพี
เบือ้งตน้” วนัที ่5 สงิหาคม 2560 

 
มหดิลวชิาการเปิดบา้นมหดิล ประจ าปี 2560 
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 นอกเหนือไปจากศกัยภาพทางวชิาการและวชิาชพีแล้วนัน้ นักศึกษาของคณะฯ ยงัได้รบั
รางวลัดีเด่น และรองอันดบั 2 รางวลัคุณธรรมจรยิธรรมดเีด่นระดบัประเทศ ประจ าปี 2560 และ 
2561 

 
 
การบริหารจดัการหลกัสตูร 

ส าหรบัการบรหิารจดัการหลกัสูตรให้มคีวามทนัสมยัและมคีุณภาพนัน้ คณะฯ สามารถ
ปรบัปรุงหลักสูตร และได้รบัการรบัรองครบถ้วน ทัง้ 5 หลักสูตร โดยมุ่งเน้น Outcome-based 
education และการยกระดบัมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาระดบัอาเซยีน (AUN-QA) โดย
หลกัสูตร วท.บ. (รงัสเีทคนิค) ไดร้บัการตรวจประเมนิในระดบัมหาวทิยาลยั และไดร้บัการสนับสนุน
เพื่อยื่นขอการรบัรองจากระดับอาเซียนในปี 2563 ในทางคู่ขนาน อีก 4 หลักสูตรอยู่ระหว่าง
เตรยีมการขอรบัการประเมนิจากมหาวทิยาลยั 
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การปรบัปรงุหลกัสตูรและการพฒันาการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

 เพื่อเป็นการยกระดบัการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ให้ทนัต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลย ีมศีักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาประเทศ      
มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาศักยภาพของตนเองและบริบทของการท างานใหม่ได้
ตลอดเวลา รวมถงึเป็นหลกัสูตรทีม่ลีกัษณะตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพของการ
จดัการศึกษาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดงันัน้ในช่วงปีที่ 2561    
ทีผ่่านมาคณะเทคนิคการแพทยม์กีารด าเนินงานส าคญั ดงันี้ 

1. การด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ และ หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์  

2. การปรบัการจดัการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ และ หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ 

ให้เป็นลกัษณะของ block course ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถโฟกัสแต่ละวิชาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มโีอกาสเลอืกเรยีน

รายวชิาทีส่นใจไดม้ากขึน้ 

3. เตรยีมความพรอ้มของหลกัสตูรบณัฑติศกึษาในการไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล 

โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน AUN-QA 

4. เตรยีมการด าเนินการในการจดัท าของหลกัสตูรบณัฑติศกึษา (วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

เทคนิคการแพทย์ หลกัสูตรไทย ภาคพิเศษ) เพื่อให้มคีวามหลากหลาย และมคีวาม

ยดืหยุน่ ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มคนท างาน 

นอกจากนี้ในปี 2561 คณะฯ ยงัได้ด าเนินการจดัสรรทุนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่นักศึกษา
บณัฑติศกึษา คดิเป็นงบประมาณทัง้สิน้ 5,239,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mt.mahidol.ac.th/


รายงานประจ าปี 2560 - 2561 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

www.mt.mahidol.ac.th  80 

การพฒันาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาให้มีคุณลกัษณะตาม Global 
Citizens และ Global Talents 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้มกีารด าเนินการที่หลากหลายเพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรสาย
วชิาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ให้มีคุณลกัษณะตาม Global citizens และ Global talents 
รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาให้มีโอกาสได้ไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ทัง้ในด้านวชิาการ วชิาชพี วฒันธรรม ภาษา ชวีติความเป็นอยู่ กบัสถาบนัใน
ต่างประเทศ ผ่านการด าเนินการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. การส่ งนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการฝึกงาน               

ณ ต่างประเทศ (Partial Scholarships) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะและ

ประสบการณ์ทางวชิาชพีในสถาบนัคู่ความรว่มมอืในต่างประเทศ ทัง้สิน้ 16 คน จ าแนก

เป็นนักศกึษาสาขาเทคนิคการแพทย ์10 คน และนักศกึษาสาขารงัสเีทคนิค 6 คน โดย

ไดท้ าการส่งนกัศกึษาไปยงัสถาบนัชัน้น าในต่างประเทศทัง้สิน้ 4 สถาบนั ดงันี้ 
นักศึกษา ชัน้ปี จ านวน (คน) สถาบนั ประเทศ 

เทคนิคการแพทย ์ 4 4 University of 
Santo Tomas 
(UST) 

สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์ 

เทคนิคการแพทย ์ 4 4 Trinity University 
of Asia (TUA) 

สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์

เทคนิคการแพทย ์ 4 2 University of 
Medicine and 
Pharmacy (UMP) 

สาธารณรฐั
สงัคมนิยม
เวยีดนาม  

รงัสเีทคนิค  4 6 Seoul National 
University (SNU)  

สาธารณรฐั
เกาหล ี 

 

2. การส่งนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 4 คน เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการ

เดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว ัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก        

ณ ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในการเปิดมุมมอง

ของนกัศกึษาในเรือ่งของความหลายหลายทางวฒันธรรม ภาษา ชวีติความเป็นอยู ่ของ

ประเทศต่างๆ 

3. การส่งนักศกึษาระดบับณัฑติศึกษา จ านวน 1 คน เขา้ร่วมโครงการทุนสนับสนุนการ

เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ส าหรบั

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ  Université  de Bretagne Occidentale ประเทศ

สาธารณรฐัฝรัง่เศส โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดมุมมอง ประสบการณ์ของ

นักศกึษาในเรื่องของวชิาการและวจิยั และเป็นการสนับสนุน International collaboration 

and connectivity ดว้ยการสรา้งความรว่มมอืดา้นวจิยักบัสถาบนัชัน้น าในต่างประเทศ 
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4. การส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการ

เคลื่อนยา้ยบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนเพื่อสรา้งความเป็นนานาชาต ิโดยมี

วัตถุประสงค์ในแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และสร้างความร่วมมือในสายงานเดียวกัน กับ

บุคลากรในสถาบนัคู่ความร่วมมอืในต่างประเทศ โดยในปี 2561 คณะฯ ได้มกีารส่ง

บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 1 คน ต าแหน่งอาจารย์ ไปยงั Université  de Bretagne 

Occidentale ประเทศสาธารณรฐัฝรัง่เศส และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 2 คน ใน

ต าแหน่งนักวเิทศสมัพนัธ์และนักทรพัยากรบุคคล ไปยงั University of Santo Tomas 

(UST) และ Trinity University of Asia (TUA) ณ ประเทศสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mt.mahidol.ac.th/


รายงานประจ าปี 2560 - 2561 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

www.mt.mahidol.ac.th  82 

นอกจากการส่งบุคลากรและนักศกึษาไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ณ สถาบนัในต่างประเทศแล้ว 
คณะฯ ยงัได้มีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการรบับุคลากร และนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างวชิาการและวชิาชพี เช่นกนั ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัคณะฯ กบัสถาบนัต่างๆ รวมถงึการสรา้งบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ใหก้บับุคลากร และนกัศกึษาของคณะฯ โดยในปี 2561 คณะฯ ไดร้บับุคลากร และนักศกึษาต่างชาต ิ
ทัง้สิน้ 54 คน เพื่อเขา้รว่มโครงการต่างๆ ดงันี้ 
 

บุคลากร/
นักศึกษา 

ประเทศ จ านวน (คน) โครงการ ระยะเวลา 

Carl Von 
Ossietzky 
University 

สหพนัธส์าธารณรฐั
เยอรมน ี

1 Research Exchange 1 มกราคม – 31 
พฤษภาคม 2561 

University of 
Santo Tomas 
(UST) 

สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์

5 MT Professional 
Apprenticeship 

15 มกราคม - 9 
กุมภาพนัธ ์2561 

University of 
Santo Tomas 
(UST) 

สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์

7 Research Exchange 18 - 25 
กุมภาพนัธ ์2561 

Trinity University 
of Asia (TUA) 

สาธารณรฐั
ฟิลปิปินส ์

5 MT Professional 
Apprenticeship 

21 พฤษภาคม - 
15 มถุินายน 
2561 

Monash 
University 

ออสเตรเลยี 2 RT Professional 
Apprenticeship 

11 กรกฎาคม - 3 
สงิหาคม 2561 

University of 
Medicine and 
Pharmacy (UMP) 

สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม 

3 MT Professional 
Apprenticeship 

8 สงิหาคม – 6 
กนัยายน 2561 

บุคลากรทาง
การแพทย ์

ราชอาณาจกัร
ภูฏาน 

6 ฝึกอบรมหลกัสตูร 
Diagnostic Radiography in 
Computed Tomography 
(CT) and Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) 

1 สงิหาคม 2560 - 
31 กรกฎาคม 
2561 

บุคลากรทาง
การแพทย ์

อนิเดยี  2 ฝึกอบรมหลกัสตูร Plaque 
Reduction Neutralization 
Test (PRNT) and Foci 
Reduction Neutralization 
Test (FRNT) 

27 พฤศจกิายน -8 
ธนัวาคม 2560 
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บุคลากร/
นักศึกษา 

ประเทศ จ านวน (คน) โครงการ ระยะเวลา 

บุคลากรทาง
การแพทย ์ 

สาธารณรฐั
ประชาธปิไตย
ประชาชนลาว   

3 ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
ส าหรบับุคลากรทาง
การแพทย ์หลกัสตูรเทคนิค
การแพทย ์ตามพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
สยามบรมราชกมุาร ี 

15 มกราคม –  
22 มนีาคม 2561 

บุคลากรทาง
การแพทย ์

สาธารณรฐัสงัคม
นิยมประชาธปิไตย
ศรลีงักา 

1 ฝึกอบรมหลกัสตูร analysis 
Laboratory determination; 
Vitamins, Ferritin, Folate 

2-4 กรกฎาคม 
2561 

Health 
Polytechnic of 
Semarang 

สาธารณรฐั
อนิโดนีเซยี  

19 ฝึกอบรมหลกัสตูร Digital 
Imaging and Picture 
Archiving and 
Communication System 
(PACS) 

9-13 กรกฎาคม 
2561 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mt.mahidol.ac.th/


รายงานประจ าปี 2560 - 2561 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

www.mt.mahidol.ac.th  84 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  สร้างความเป็นเลิศทางการวิจยั และพฒันานวตักรรม 
                           เพ่ือประยกุตใ์ช้สู่สงัคม และการพ่ึงพาตนเอง 

 
คณะฯ ก าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศทางการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

ประยุกต์ใช้สู่สงัคม และการพึ่งพาตนเองเป็นแนวทางด าเนินงานหลกัตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดย
คณะฯ มพีฒันาการด้านการวจิยัอย่างต่อเนื่อง ได้เตรยีมความพร้อมทางการวจิยั โดยการจดัหา
อุปกรณ์  เครื่องมือ เงินทุน ตลอดจนการคัดเลือกและบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถ            
เพื่อขบัเคลื่อนงานวจิยัในมติต่ิางๆ ดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
 

 
 

ซึง่ส่งผลท าให้ในปี พ.ศ. 2561 คณะฯ มผีลงานวจิยัตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ จ านวน 72 
เรื่อง ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ และมสีดัส่วนผลงานวจิยัตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากร
จ านวน 0.83 เรื่อง/คน/ปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย อันเป็นผลมาจากการที่คณะฯ 
ปรบัเปลี่ยนแนวทางการผลิตผลงานวิจยัเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางความสนใจของกลุ่มผู้อ่าน 
ตลอดจนทศิทางการประเมนิคุณภาพผลงานวจิยัโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ(Academic peer) ใหม้ากยิง่ขึน้  
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และให้ความส าคัญต่อการสร้างงานวจิยัที่มีการบูรณาการจากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) ซึ่ง
สามารถแสดงภาพความส าเรจ็ได้จากข้อมูลในหลายมติิ คอื ผลการวเิคราะห์จากจ านวนครัง้การถูก
น าไปใช้อ้างอิงในบทความปรทิศัน์และบทความวจิยัจากนักวจิยัทัว่โลก ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ       
h-index ของคณะฯ อยา่งต่อเนื่องทุกปี ซึง่ปัจจุบนั คณะฯ มคี่า h-index เท่ากบั 46 และมจี านวนอา้งองิ
ปี ค.ศ. 2018 ที ่1,082 ครัง้ 
 

 
 
 ในปี 2561 ทางคณะฯ มคีณาจารย์ที่มผีลงานวจิยัตีพิมพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติติด
อนัดบั 1 ใน 100 ของมหาวทิยาลยัมหดิล (Top-100 author) จากฐานขอ้มลู SciVal จ านวน 6 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วรีะพงศ ์ปรชัชญาสทิธกุิล  อนัดบัที ่16 ของมหาวทิยาลยัมหดิล 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร ์นนัทเสนามาตร์  อนัดบัที ่19 ของมหาวทิยาลยัมหดิล 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภลิกัษณ์ วรชาตชิวีนั  อนัดบัที ่75 ของมหาวทิยาลยัมหดิล 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรเฉลมิ อศิรางกูร ณ อยธุยา อนัดบัที ่85 ของมหาวทิยาลยัมหดิล 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุภาลกัษณ์ ปรชัชญาสทิธกุิล  อนัดบัที ่89 ของมหาวทิยาลยัมหดิล 

6. ศาสตราจารย ์ดร.พไิลพนัธ ์พุธวฒันะ   อนัดบัที ่99 ของมหาวทิยาลยัมหดิล 
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คณะฯ สามารถสร้างนวัตกรรมที่ได้ร ับการยอมรับในระดับสากล ( Internationalized 
recognition) โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน Data mining & Health informatics เพื่อขยายผลไปสู่การน า 
Big data (ข้อมูลขนาดใหญ่ ) มาใช้ประโยชน์ ที่มีการบูรณาการ Competencies ต่างๆ เช่น 
Pharmacology, Organic Chemistry, Computer-Aided Molecular Design, Phytochemistry, Drug 
discovery, Pharmaceutical Design และ Health informatics เมื่ อท าการขยายผลการศึกษ า
เปรยีบเทียบข้อมูลกับสถาบันอื่นๆ โดยการติดตามประเมินผลผ่านฐานข้อมูล Scopus เพื่อให้
สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูของคณะฯ กบัสถาบนัอื่นๆ ในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ พบว่า คณะฯ ยงัคงเป็น
ผู้น าในงานวจิยัในทศิทางนี้โดยเป็นล าดบัที่ 1 ของไทย และ 12 ของโลก และยงัสามารถขยายผล
ความเชี่ยวชาญไปสู่การพัฒนาซอฟท์แวร์และฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่และให้ผู้สนใจจากทัว่โลก
สามารถเขา้มาใชไ้ดอ้ยา่งแพรห่ลายอกีดว้ย 
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นอกเหนือไปจากการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วนั ้น ทางคณะฯ ยังให้
ความส าคญักับการต่อยอดขยายผลงานวจิยั (Translational research) และการพัฒนานวตักรรม
ตามทศิทางยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยอยู่ระหว่างการจดัตัง้ Pilot plant เพื่อการผลติชุด
ตรวจวนิิจฉัย และนวตักรรมทางการแพทย ์และสุขภาพ โดยมกีารลงนาม MOU กบับรษิทั KEEEN 
จ ากดั และก าลงัเจรจาความรว่มมอืกบับรษิทั BIS Group, บรษิทั กบิไทย จ ากดั, บรษิทั โปรเฟสชัน่
แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั, บรษิทั แปซฟิิก ไบโอเทค จ ากดั และบรษิทั ซ ีเมดกิ 
จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทชัน้น าในวงการเครื่องมอืแพทย์ และวทิยาศาสตร ์เพื่อร่วมกันวจิยั และพฒันา
ผลงานวจิยัออกสู่เชงิพาณิชย ์ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางของมหาวทิยาลยั และประเทศไทย ในการเพิม่
คุณค่าแก่ผลติภณัฑโ์ดยอาศยัฐานของวทิยาศาสตร ์และนวตักรรม 
 
 

 
  

                                     ICT     LAT 
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 ในปี 2561 ทางคณะฯ ประชุมหารอืแนวทางความร่วมมอืทางวชิาการและการวจิยัร่วมกบั
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และบรษิทั Daikin ประเทศญี่ปุ่ น ในการวจิยัและพฒันา
ประเมนิประสทิธภิาพของเครื่องฟอกอากาศในการลดการปนเป้ือนของเชื้อไวรสัก่อโรค โดยได้รบั
อนุมตังิบประมาณจากทางบรษิทัญีปุ่่ นประมาณ 5 ลา้นเยน ซึง่การด าเนินการในลกัษณะนี้สนองตอบ
ต่อการขยายผลตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิลสู่การเป็น Entrepreneurial University 
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รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้การ

ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ประยกุตใ์ชสู้่สงัคมและการพึง่พาตนเอง อาท ิ
 

 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
คณ าจารย์ จ าก  Health Polytechnic of 
Semarang MoH, Indonesia  
 
 
 
 

 
 
 
คณะเทคนิคการแพทย ์ใหก้ารอบรมระยะสัน้ใน
หวัขอ้ “Plaque Reduction Neutralization Test 
(PRNT) and Foci Reduction Neutralization Test 
(FRNT) against Dengue Virus” แก่บุคลากรทาง
การแพทยจ์ากประเทศอนิเดยี วนัที ่8 ธนัวาคม 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 
จากประเทศฝรัง่เศส บรรยาย ในหวัข้อ
เรื่ อ ง  Multi hollow particles preparation 
for therapy and theranostic applications 
เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 
 
 

 
Prof. Dr.Goran Jovanovic จาก  School 
of Chemical, Biological and Environmental 
USA Engineering (CBEE), Oregon State 
University, เขา้ร่วมหารอืความรว่มมอืทาง
วชิาการและงานวจิยั เมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์
2560 
 
 

 
 
ตอ้นรบั Prof. Seiji Mori, Ph.D.  ใน
โอกาสตดิตามการท างานโครงการวจิยั 
เรือ่ง “การศกึษาผลของผกัคราดหวั
แหวน (Spilanthes acmellal Murr.)   
ต่อภาวะเครยีดเรือ้รงัทีเ่หนี่ยวน าใหเ้กดิ
ความบกพรอ่งทางการเรยีนรู:้ ศกึษาโดย
การทดลองรว่มกบัการสรา้งแบบจ าลอง
ทางคอมพวิเตอร”์ เมือ่วนัที ่17 
กุมภาพนัธ ์2560  
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ให้การอบรมระยะสัน้ในหวัข้อ “Plaque 
Reduction Neutralization Test (PRNT) 
and Foci Reduction Neutralization 
Test (FRNT)  against Dengue Virus” 
แก่บุคลากรทางการแพทย์จากประเทศ
อนิเดยี วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 
 

 
น าเสนอผลงานการวจิยัของคณะฯ แก่
นายกรฐัมนตร ี: โครงการวจิยัผกัและผลไมท้ี่
ปลอดภยั : การตรวจรบัรองเกษตรและอาหาร
ปลอดภยัจากสารตกคา้งยาฆา่แมลงในกลุ่ม 
ภาคกลาง เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2560 
 
 

ต้อนรับ 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
หารอืเกี่ยวกบัแนวทางการสรา้งความร่วมมอื
การท าวจิยั โครงการวจิยัร่วมไทย - ฝรัง่เศส 
ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2560 
 

คณาจารยจ์ากภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์ 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อหารอืแนวทาง
ความรว่มมอืในการสรา้งงานวจิยั เมือ่วนัที ่
24 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท Daikin Industries, Ltd. ประเทศ
ญี่ปุ่ น ศกึษาดูงานเพื่อแลกเปลีย่นความรู้
ทางดา้นวชิาการ และงานวจิยั 
 
 
 
 

 
Prof.  Dr.Goran Jovanovic จ า ก  School of 
Chemical, Biological and Environmental USA 
Engineering (CBEE), Oregon State University, 
เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวจิยั เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2560 
 

 
 
 ต้ อ น รั บ  Dr. Lech Ignatowicz and 
Dr.Beston Hamasur, from Biopromic, 
Sweden เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 
 
 
 

 
ใหก้ารตอ้นรบั Dean, College of Medical 
Technology, Trinity University of Asia  
วนัที ่13 กนัยายน 2560 
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ผลงานวิจยัเด่นของนักศึกษา คปก. ในงาน

ประชุมวชิาการ ครัง้ที่ 18 เรื่องการพฒันาชุด

ตรวจวนิิจฉัยยนีผดิปกติของโรคด้วยอนุภาค

แมเ่หลก็นาโน 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย ์ม.มหดิล ผลติอุปกรณ์ตรวจวดั

สารฆ่าแมลงแบบรูผ้ลเรว็ ราคาประหยดั ทีส่ามารถ

ตรวจสอบไดด้ว้ยตวัเอง 

 

 

สารสกัดมังคุดป้องกันอัลไซเมอร์ การศึกษา  

วจิยัเพื่อน าไปสู่การรกัษาโรคอลัไซเมอร ์โดย

ความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ 

และบรษิัทเอเชยีแอนด์แปซฟิิก ควอลติี้เทรด 

จ ากดั 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3  ยกระดบัวิชาชีพสู่การเป็นผู้น าทางบริการวิชาการและ 
                           การสร้างเสริมสขุภาพ 

 
 ช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา คณะฯ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากมายทัง้งานบรกิารวชิาการและงาน
บรกิารสุขภาพ โดยอาศยัพื้นฐานองค์ความรูท้างวชิาชพีเทคนิคการแพทย์และรงัสเีทคนิค รวมถึง
ศกัยภาพของคณะฯ ของบุคลากรและเครื่องมอืต่างๆ ทีค่ณะฯ ไดน้ าเขา้มาใชเ้พื่อเสรมิใหง้านบรกิาร
วชิาการและงานบรกิารสุขภาพพฒันาขึน้อยา่งเป็นรปูธรรมชดัเจน 
 
การให้บริการทางสขุภาพแก่ประชาชน 

 ภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัที่รุนแรงด้านงานบรกิารสุขภาพ ท าให้คณะฯ ตลอด 2-3 ปี    
ทีผ่่านมาต้องมกีารปรบัตวัค่อนขา้งมาก ดว้ยเหตุนี้ คณะฯ จงึไดม้กีารลงทุนน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย
พฒันาโครงสรา้งระบบขอ้มลูสารสนเทศของงานบรกิารสุขภาพ เพื่อการบรหิารจดัการขอ้มลูทางดา้น
สุขภาพ ข้อมูลฐานลูกค้า การรบั-ส่งตวัอย่าง/ผลการวเิคราะห์ การบรหิารจดัการขอ้มูลแบบ Data 
Center ช่วยลดขัน้ตอนต่างๆ ท าใหข้อ้มลูสามารถเชื่อมโยงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถตดิตาม
และประมวลผลต่างๆ ไดอ้ย่างสมบรูณ์ขึน้ นอกจากนี้ ประชาชนยงัสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยทีางดา้น
การสื่อสารไดง้า่ยและรวดเรว็ขึน้ ท าใหค้ณะฯ จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการสื่อสารกบัประชาชนรวมถงึ
ลกูคา้ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Application รวมถงึ Line Ad เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัคอื
การเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดใ้กลช้ดิขึน้ 

ในทางคู่ขนาน คณะฯ เร่งด าเนินการขยายศักยภาพการให้บริการทางสุขภาพร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ อาท ิการลงนาม MOU ร่วมกบั ศูนยก์ารแพทย์กาญจนาภเิษก คณะแพทยศาสตร์   
ศริริาชพยาบาล และการเจรจาการใหบ้รกิารของสถานเวชฯ ร่วมกบัศริริาช รวมถงึการขยายบรกิาร
รว่มกบัโรงพยาบาลราชวถิ ีรวมถงึภาคเอกชน คอื บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์
คอรป์ จ ากดั 

 
                          (MOU)                                        
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 จากปัจจยัภายนอกที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  ทิศทางของโลกที่ประชาชนหันมาให้
ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ คณะฯ จงึเล็งเหน็ถงึโอกาสในการขยาย
ขอบเขตของงานบรกิารสุขภาพในอกีมติหินึ่ง คอืการจดัตัง้ “โครงการจดัตัง้ศูนยส์่งเสรมิสุขภาพแบบ
องคร์วม หรอื MUMT Holistic Health & Wellness Centre” ในปี 2560 เพื่อเป็นการดูแลทัง้สุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางใจใหก้บัประชาชน โดยการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic Health) เป็น
แนวคิดใหม่ตามองค์การอนามยัโลก (World Health Organization) ที่กล่าวถึงสุขภาพ (Health) 
หมายถงึ ความสมบูรณ์ของร่างกาย จติใจ สงัคม และในบางกรณีรวมถงึจติวญิญาณดว้ย เพื่อมาใช้
ในการสรา้งสมดุล (balancing) และใหค้วามส าคญักบัการเชื่อมโยงองคป์ระกอบในมติต่ิางๆ เหล่านี้
เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหม้นุษยม์สีุขภาพและคุณภาพชวีติทีด่ ีหรอืเรยีกว่า การมสีุขภาวะทีด่ ี(Well-being) 
กล่าวคอื สุขภาพดไีมไ่ดห้มายถงึเพยีงแค่การปราศจากโรคภยัเท่านัน้ แต่หมายถงึ การด ารงอยูใ่นสุข
ภาวะทีด่ ีดงันัน้ จงึมุ่งเน้นทีก่ารป้องกนั (Preventive healing) มากกว่าการรกัษา (Curative healing) 
โดยหลกัคดิทีส่ าคญัทีค่ณะฯ น ามาใชก้ารสรา้งเสรมิสุขภาพตามแนวคดิทางวชิาชพีเทคนิคการแพทย ์
“สุขภาพด ี(กาย และจติ) เป็นเรื่องทีจ่บัต้องไดส้ าหรบัทุกคน…สุขภาพดสีามารถเหน็ได้ตัง้แต่ระดบั
โมเลกุลทีอ่ยู่ภายในร่างกายของแต่ละบุคคล…สุขภาพดจีะเกดิขึน้ไดต้้องมาจากความตระหนักรูแ้ละ
ความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล” ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวจิยัและพฒันาการบรกิารด้าน 
Holistic Health & Wellness Centre น าไปสู่การพฒันารูปแบบการดูแลสร้างเสรมิสุขภาพแนวใหม่
ให้แก่ประเทศไทย เพื่อรองรบัการให้บรกิารตรวจประเมนิสถานะทางสุขภาพทางกายและจติใจ 
(Mindfulness) การให้บรกิารดูแลสร้างเสรมิสุขภาพแบบองค์รวม และการให้ค าปรกึษาเพื่อการมี
สุขภาพและคุณภาพชวีติทีด่ ี(Well-being) 

ในปีที่ผ่านมา ทางคณะฯ เร่งด าเนินการขยายศักยภาพการให้บรกิารทางสุขภาพในมิติ
สุขภาพแบบองค์รวมบนฐานการพฒันางานวจิยัและวชิาการ เพื่อเปิดให้บรกิารแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ 
โดยไดน้ าทกัษะการปฏบิตัทิางเทคนิคการแพทย ์คอืการตรวจสุขภาพ มาใชป้ระกอบร่วมกบัการการ
ตรวจวดัคลื่นสญัญาณไฟฟ้าสมองและกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหผู้้เขา้รบับรกิารได้เลอืกน าไปใชใ้นการ
ดูแลสร้างเสรมิสุขภาพตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป เช่น Music spa, Soul relaxation, Art 
relaxation และ Body relaxation ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โครงการดงักล่าวไดร้บัการตอบรบั
จากประชาชนในหลายภาคส่วนเป็นอย่างด ีอาท ิหน่วยงานเอกชนต่างๆ มลูนิธเิต้าเต๋อซิน่ซ ีรวมถงึ
ขยายผลความมอืกบัแหล่งท่องเทีย่วชัน้น า อาท ิสวนสามพราน (บรษิทั สามพราน รเิวอรไ์ซด ์จ ากดั) 
ในการร่วมบูรณาการการส่งเสรมิชวีติความเป็นอยู่ ทัง้ในมติสิงัคม สุขภาพ และสิง่แวดล้อม เพื่อให้
ผูผ้ลติและผู้บรโิภคมสีุขภาพที่ปลอดภยัและแขง็แรง นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาการเปลีย่นแปลงของ
สารเมตาบอไลต์ (metabolites) จากปัสสาวะ ในการตดิตามการการบรโิภคอาหารจากวถิธีรรมชาต ิ
ซึง่นับว่าเป็นทางเลอืกหนึ่งทีส่ามารถช่วยเสรมิสรา้งสุขภาพใหม้สีุขภาวะทีด่แีละ ลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค ดงันัน้ การศึกษาเชงิลกึในระดบัโมเลกุลและการศกึษาความสมัพนัธ์ของการบรโิภค
อาหารอินทรีย์ดงักล่าวจงึมคีวามส าคญัและเป็นแนวทางในการส่งเสรมิสุขภาวะที่ดีอย่างยัง่ยืน 
รองรบัการขยายงาน Health & Wellness tourism เป็นต้น ดว้ยผลความส าเรจ็อนัเป็นรปูธรรมท าให้
ในปี 2562 นี้ คณะฯ ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลยัมหดิล จ านวน       5 ล้านบาท 
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เพื่อให้คณะฯ น าองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสรมิสุขภาพแบบองค์รวมมาใช้กับกลุ่ม
ประชากรผูสู้งอายุและกลุ่มบุคคลก่อนวยัเกษยีณในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม
ในการกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายอุยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 
 

 

http://www.mt.mahidol.ac.th/


รายงานประจ าปี 2560 - 2561 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

www.mt.mahidol.ac.th  97 

 นอกเหนือไปจากการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่กลุ่มลูกคา้กลุ่มต่างๆ แลว้นัน้ ทางคณะฯ ยงัมี
การจดักิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ในหวัขอ้เรื่อง “จติผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้” ให้กบั
นักศกึษาคณะเทคนิคการแพทย ์โดยมจีุดมุ่งหมายที่ส าคญัในการส่งต่อกระบวนการและนวตักรรม
ทางสุขภาพให้แก่นักศกึษาเพื่อเตมิเตม็ศกัยภาพการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
อกีดว้ย 
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คณะฯ ยงัพฒันาความร่วมมอืทางวชิาการและการวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวทิยาลยั (มจร.) เพื่อการขยายผลไปสู่การวเิคราะห์และการพฒันาจติและปัญญาตามหลกัทาง
พุทธศาสนา โดยได้มกีารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืและการพฒันางานวจิยัร่วมกนัจนมี
ผลงานน าเสนอในเวทวีชิาการระดบัชาต ิ
 

 
 
การบรูณาการกระบวนการท างานเพ่ือการพฒันาเกษตรและอาหารปลอดภยัแบบครบห่วง
โซ่คณุค่า 

 บรบิทที่ส าคญัอกีด้านหนึ่งซึ่งถอืได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์เดมิๆ ของวชิาชพี
เทคนิคการแพทยท์ีส่มัพนัธ์กบัห้องปฏบิตักิารทางการแพทย ์มาเป็นการน าศกัยภาพหรอืความเป็น
เลิศด้านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการมาพัฒนาต่อยอดจนเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางใน
ประเทศ นัน่กค็อื โครงการการวเิคราะหส์ารเคมตีกคา้งยาฆ่าแมลงในผลติภณัฑอ์าหาร ระยะแรกเริม่
ขึน้จากโครงการศกึษาวจิยัผกัและผลไมท้ี่ปลอดภยัเพื่อครวัโลก หลงัจากการเผยแพร่ผลงานวจิยัสู่
สาธารณชนในปี 2559 ส่งผลท าให้เกดิการตื่นตวัอย่างมากในสงัคมวงกว้างและยงัส่งผลกระทบใน
เชิงนโยบายของประเทศอีกด้วย ท าให้คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับประเทศ อาทิ การเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมโครงการร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ “นครปฐม: โมเดลต้นแบบจงัหวดัเกษตรและอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล 
และการส่งเสรมิสุขภาพดสี าหรบัประชาชน”  รวมถงึการไดร้บังบประมาณสนบัสนุนเป็นเวลา 3 ปี 
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ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 จนถงึปัจจบุนั ในการขบัเคลื่อนภายใต ้“โครงการ: การตรวจรบัรองเกษตรและ
อาหารปลอดภยัจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง” โดยมฐีานคดิที่ส าคญั คอื การบูรณา
การแนวคดิการตรวจรบัรองผลผลติเกษตรปลอดภยั (ซึ่งหมายถงึ ผกั-ผลไมท้ี่มปีรมิาณสารตกค้าง
หรอืการปนเป้ือนจากสารก าจดัศตัรูพชื เชื้อก่อโรค โลหะหนัก และสารอื่นๆ ในปรมิาณที่ต ่ากว่า
มาตรฐานความปลอดภยัที่ก าหนดส าหรบัผู้บรโิภค หรอืกล่าวได้ว่า เป็นระดบัที่ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผู้บรโิภค) โดยการสุ่มตรวจและควบคุมคุณภาพผลผลติตัง้แต่แปลงปลูก จนถงึการสุ่ม
ตรวจผลผลติทีถู่กเกบ็เกีย่ว คดัแยก และบรรจุ ท าใหส้ามารถควบคุม ตรวจตดิตาม และรบัรองผลว่า
ปลอดภยัตัง้แต่แปลงปลูกจนถงึมอืผูบ้รโิภคได ้ซึง่ในช่วงปีพ.ศ. 2560 เกษตรกรในโครงการสามารถ
ส่งผลผลติเขา้สู่โรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม และโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขรวมทัง้หมด 
9 แห่ง ซึ่งเป็นการน าร่องในการขยายผลเชิงนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพไปสู่พื้นที่ภาคกลาง 8 
จงัหวดั โดยมโีรงพยาบาลในเขตสุขภาพที ่5 จ านวน 66 โรงพยาบาลเขา้รว่มโครงการ 
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นอกจากน้ี ผลสมัฤทธิจ์ากโครงการดงักล่าวท าใหเ้กดิเครอืข่ายเกษตรกรทีเ่ขม้แขง็ทีม่าร่วม

ขบัเคลื่อนการท าเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมยีาฆ่าแมลงกว่า 200 ราย ซึ่งได้รบัการรบัรอง
ผลผลติภายใต้มาตรฐานการรบัรองเกษตรปลอดภยัทีค่ณะฯ ไดส้รา้งขึน้ในชื่อ “MUMT Recommended” 
โดยผลผลติจากโครงการและเครอืข่ายเกษตรกร
ที่ผ่านการรบัรองจากคณะฯ จะมีมูลค่าเพิ่ม
สงูขึน้ และสามารถน าผลผลติขายใหก้บับรษิทั
คู่ความร่วมมอืกบัคณะฯ ไดแ้ก่ บรษิทับางจาก
รเีทล และบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์
จ ากัด นับเป็นอีกก้าวของความส าเร็จของ
โครงการฯ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้าง
ความปลอดภยัและลดความเสีย่งทางสุขภาพ
แก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต ตลอดจนการสร้าง
ความมัน่คงทางอาหารให้แก่ประเทศไทย ภายใต้ฐานคดิ “Food Safety and Food Security” อนึ่ง 
ผลสมัฤทธิก์ารด าเนินโครงการดงักล่าว ได้ถูกน ากราบเรยีนท่านนายกรฐัมนตร ี(พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) และได้ถูกขยายผลไปสู่การพัฒนาโครงการ “Green Army, Green Farmer เพื่อ
ประเทศชาตแิละประชาชน” ณ มณฑลทหารบกที่ 17 จงัหวดักาญจนบุรเีพื่อให้สอดรบักบันโยบาย
รฐับาลในการส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่การพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรกรรมยัง่ยนื 5 ล้านไร่ใน
การยกระดบัสุขภาพและคุณภาพชวีติให้แก่ประชาชนและการส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวาม

                                                                          
          8                                      2561)
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มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายรฐับาลและยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
และรองรบันโยบายการขบัเคลื่อนไปสู่ Food Innopolis และรองรบัทศิทาง Thailand 4.0 อกีดว้ย 
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การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 

จากรากฐานเดมิทางวชิาการทีเ่ขม้แขง็ของคณะฯ ท าใหช้่วงเวลาทีผ่่านมาคณะฯ ไดร้บัความ
ไว้วางใจจากทัง้หน่วยงานภายในประเทศและทัง้หน่วยงานจากต่างประเทศ ใหเ้ป็นแหล่งฝึกอบรม/
ฝึกงานให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์มากมาย อาทิ โครงการที่คณะฯ ร่วมมอืกับ
กระทรวงสาธารณสุขและสภาเทคนิคการแพทย์ โดยได้เปิดโครงการการอบรมหลกัสูตรเทคนิค
การแพทย์เฉพาะทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่ องทุติยภูมิโดยชีวการแพทย์
สารสนเทศ ในปี 2559 และโครงการการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุล
ชวีวทิยาคลนิิก แขนงวชิาแบคทเีรยีดื้อยา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในปี 2560-2561 ท าให้บุคลากรทาง
สาขาวชิาชพีเทคนิคการแพทยจ์ากทัว่ประเทศกว่า 100 คน สามารถน าองค์ความรูท้ี่ได้รบักลบัไป
พฒันาหน่วยงานและชุมชนไดต่้อไป 

 

 
  

                                      16          
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-Drug resistance
-Identification
-Surveillance
-Data analysis
-Quality
-RDU
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ในปี 2560 สมาคมไวรสัวทิยา (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมอืไทย-สหรฐั ด้าน
สาธารณสุข (Thailand-U.S. CDC Collaboration; TUC) และคณะฯ ได้จัดประชุมวิชาการและ     
การฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other  
respiratory viruses: 
molecular diagnosis, 
virus isolation and 
immunological assays” 
เพื่อเพิม่พูนความรู ้และ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของ
บุคลากรในหอ้งปฏบิตักิาร
เพื่อรองรบัการระบาด
ของโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ และใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดฝึ้กปฏบิตักิารจรงิท าใหส้ามารถทราบ
ถึงเทคนิคต่างๆ ในการตรวจวนิิจฉัยเชื้อไวรสัไข้หวดัใหญ่ และไวรสัก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 
นอกจากนี้ ยงัมโีครงการการอบรมในหลกัสูตรเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรบั
บุคลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตามพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึง่คณะฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมมาอยา่งต่อเนื่องเป็นรุน่ที ่20 แลว้ใน
ปี 2561 

 ส าหรบัการพฒันาบุคลากรทางวชิาชพีรงัสเีทคนิคนัน้ ในปี 2560-2561 ทีผ่่านมา ทางคณะฯ 
ไดร้บัความไวว้างใจจากประเทศต่างๆ ในภมูภิาคอาเซยีนในการจดัฝึกอบรมในหลายหลกัสตูร โดยมี
ผูส้นใจเขา้รว่มเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง 

 

International training center 
for Radiological Technologists
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บรบิททีส่ าคญัของงานบรกิารวชิาการทีค่ณะฯ มมีาอย่างยาวนานอกีส่วนหนึ่ง คอื โครงการ
ประเมนิคุณภาพทางห้องปฏบิตักิารโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment Programs) 
ซึ่งก่อตัง้ขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 โดยในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ปรบัเปลี่ยนระบบการ
บรหิารจดัการมาอยูภ่ายใต้ศูนยพ์ฒันามาตรฐานและประเมนิผลติภณัฑ ์ประกอบกบัการสนับสนุนใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกและ
การบรกิารต่อลูกค้าที่ดขี ึ้น การสนับสนุนการพฒันาผลงานวิจยัเพื่อต่อยอดไปใช้เป็นวตัถุควบคุม 
(Control material) ในโครงการประเมนิคุณภาพต่างๆ การจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาเครื่องมอื
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นการผลติตวัอย่าง สุดทา้ยคอืการสนับสนุนการพฒันาบุคคลากรเพื่อการ
พฒันาโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอก ให้ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 17043 ผลจากการด าเนินการท าให้จ านวนโครงการประเมนิคุณภาพเพิม่ขึน้จาก 8 
โครงการ เป็น 12 โครงการ จ านวนสมาชกิโครงการเพิม่ขึน้กว่า 2 เท่าภายในระยะเวลาเพยีง 3 ปี 
จาก 1,561 ราย เป็นประมาณ 3,000 ราย ในปัจจบุนั ครอบคลุมทัว่ประเทศ และต่างประเทศบางส่วน 
โดยวางเป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อการขยายตลาดในระดบัอาเซยีนต่อไป 
 

 
 
 

นอกจากนัน้ ทางคณะฯ ได้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการช่วย 
ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ในการวเิคราะห์และสรา้งมาตรฐานราคาการตรวจ
ทางห้องปฏบิตักิารที่เหมาะสมกบักลุ่มประชากร รวมถงึการเบกิจ่าย ณ สถานพยาบาลของรฐัและ
เอกชน ซึ่งในปี 2561 คณะฯ ได้ส่งมอบงาน Phase I (ซึ่งได้รบัสนับสนุนเงนิทุนประมาณ 800,000 
บาท) และจะมกีารวางแผนและท าสญัญาใน Phase II ต่อไป 

รวมถงึการน าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี ขยายผลต่อยอดความรูใ้ห้กบั
หน่วยงาน/องคก์รต่าง ๆ อาท ิ
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คณะเทคนิคการแพทย์ จดัการอบรมเชิง

ปฎิบัติการ เรื่องการวางแผนการควบคุม

คุณภาพดา้นเคมคีลนิิกอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค รั ้ง ที่  2 ( Quality Planning in Clinical 

Chemistry)  เมื่ อวันที่  15 –16 ธันวาคม 

2559 

 

 
คณะเทคนิคการแพทย์จัดการฝึกอบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ส า ห รับ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แพทย์ จ า ก
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 
19 ระหว่างวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ – 29 มนีาคม 
2560 
 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมเชิง
ปฏบิตักิารเรื่อง สเมยีรเ์ลอืดช่วยวนิิจฉยัโรค
ทางโลหติวทิยา เมื่อวนัที ่17-19 กรกฎาคม 
2560 

 

 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมหลกัสูตรเทคนิคการแพทยเ์ฉพาะทาง 
สาขาจลุชวีวทิยาคลนิิก แขนงวชิาแบคทเีรยีดือ้ยา 

รุน่ที ่1 
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คณะเทคนิคการแพทย ์จดัสมัมนาแนวทางการพฒันาเขตเกษตรและอาหารปลอดภยัในพืน้ที ่

8 จงัหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข  จงัหวดันครปฐม  มหาวทิยาลยัมหดิล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขบัเคลื่อน

นโยบายและด าเนินโครงการ นครปฐม: โมเดลต้นแบบจงัหวดัเกษตรและอาหารปลอดภยั เมือ่วนัที ่6 

ธนัวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ จดักจิกรรมเวทถีอดบทเรยีนการขบัเคลื่อนเกษตรปลอดภยั ซึง่เป็น

ความร่วมมอืระหว่างภาควชิาการ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน เมื่อวนัที่ 1 

เมษายน 2560 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4  สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการสู่ความเป็นองคก์ร 
         แห่งนวตักรรม และความยัง่ยืน 

 
 จากการนําเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจดัการเพื่อนําพาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยัง่ยืนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2555 ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
พัฒนาในทุกมิติผ่านการวิเคราะห์ 
ทบทวน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลทําให้คะแนนการตรวจประเมิน
สามารถก้าวกระโดดจากประมาณ 
250 คะแนนในปี  2558 มาเ ป็น
มากกว่า 350 คะแนนในปี 2560  
นอกจากนัน้ ทางคณะฯ สามารถนํา
หลักการของ EdPEx มากําหนดเป็น
ฐานคิดการวิเคราะห์และเชื่อมโยงพนัธกิจและข้อกําหนดตามเกณฑ์หมวดต่าง  ๆตัง้แต่หมวด 1-7 ใน
รูปแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารจดัการองค์กร (ดังแสดงในภาพด้านล่าง) 
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 จากสัมฤทธิผลการดําเนินงานในหลายมิติ ส่งผลให้คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยและรัฐบาลมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จาก 95.74 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2559 เป็นประมาณ 142.26 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2561 
 

 
 

 ในปีงบประมาณ 2561 ทางคณะฯ ได้รับงบสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย 24.75 ล้านบาท 
ในการปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศิริราช ชัน้ 4, 5 และระบบวิศวกรรมหลัก 
และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณ อีก 28 ล้านบาท เพือ่ปรับปรุง ชัน้ 6, 7 และ 10 
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ปรบัปรงุกระบวนการทาํงานโดยการบริหารแบบลีน (LEAN management) 

 คณะฯ ขบัเคล่ือนองค์กรตามยุทธศาสตร์ที ่4 “สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม และความยัง่ยืน” โดยอาศัยกรอบแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
TQA/EdPEx โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์ปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพฒันา เพื่อปรับปรุง และพฒันากระบวนการ
ทํางานของคณะฯ ให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียที่ไม่
จําเป็น โดยใช้กระบวนการบริหารแบบลีน (LEAN management) มาประยุกต์ใช้ โดยให้บุคลากรทุก
ระดับโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นกําลังสําคัญต่อการขบัเคล่ือนการจดัการองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ ได้ร่วมเรียนรู้ และนําไปสู่การปฏบิติัผ่านการจดัทํา workshop วิเคราะห์รายละเอียด
ระบบที่ดําเนินการอยู่ ค้นหาการดําเนินการที่เกิดการสูญเปล่าทัง้เวลา โอกาส และทรัพยากร 
ตลอดจนร่วมวางระบบงานที่เน้นการสร้างคุณค่าของแต่ละงาน ซึ่งบุคลากรมีความตัง้ใจในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการ และพนัธกิจของคณะฯ โดยได้มีการ
ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเน่ือง อาท ิระบบการเบิก-จ่ายพสัดุให้มีความคล่องตัวและถูกต้องตาม
ระเบียบ การเวียนเอกสาร การจดัการยานพาหนะและอาคารสถานที ่เป็นต้น 
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การประหยดัพลงังาน และอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม (Green and Eco Faculty) 

 คณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสําคัญต่อการจดัการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้อย่างประหยดั 
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยทีมุ่่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชงินิเวศน์ (Eco University) โดยคณะฯ มีมาตรการหลากหลายด้านเพื่อขบัเคล่ือนการ
ดําเนินการ อาท ิการติดตัง้ระบบพลังงานแสงอาทติย์ การติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัการใช้กระแสไฟฟ้า
แบบเรียลไทม์เพื่อบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้หลอดไฟ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยดัพลังงาน การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประหยดัพลังงาน เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัจดัมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การจดัสวน และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มร่ืน และผลิตออกซเิจนทัง้ในอาคาร และบริเวณรอบ
อาคาร การจดักิจกรรมขวดแลกไข่ การคัดแยกขยะ และลดการใช้น้ําประปาโดยการใช้น้ําทิง้ทีผ่่าน
การบําบดัในการลดต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ทําให้คณะฯ สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้กระแสไฟฟ้า และทรัพยากรอ่ืน  ๆไม่ให้เพิม่ข้ึน ขณะที่คณะฯ มีการขยาย
การดําเนินงานของพนัธกิจต่าง  ๆทัง้งานวิจยั และงานบริการวิชาการ จนทําให้ได้รับรางวลัความเป็น
เลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีเด่น (Excellence Energy Efficiency MU Energy 
Awards 2017) และเป็นหน่ึงส่วนงานสําคัญที่ขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย และ 1 ใน 100 ของโลก จากการจดัอันดับของ UI Green 
Metric World University Ranking ติดต่อกัน ในปี 2017 และ 2018 
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การดาํเนินงานด้านการพฒันาสวสัดิภาพและความปลอดภยั 

คณะฯ ได้ดําเนินการทบทวนกระบวนการการดําเนินงานที่ผ่านมา ผ่านการประชุม
คณะกรรมการจดัการและความปลอดภยั ทัง้น้ีเพื่อให้การทํางาน การจดัการเรียนการสอน การ
ปฏบิติัการวิจยั การใช้เคร่ืองมือและห้องปฏบิติัการเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในด้านต่าง  ๆเช่น ความปลอดภัยทางกายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม และอาชวีอนามัย ความปลอดภยัทางเคมี ความปลอดภยัทางชวีภาพ ความปลอดภยั
ทางรังสี การบริหารจดัการเคร่ืองมือ และกรรมการความปลอดภยัห้องปฏิบติันักศึกษา ได้ร่วม
วางแผนแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานความปลอดภยั ทัง้น้ีคณะฯ ได้
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการทํางาน ทัง้ในระดับบริหารและ
หวัหน้างานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ห้องปฏบิติัการทางชวีภาพ ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้รับการพจิารณาจากมหาวิทยาลัยมหดิลให้เป็นห้องปฏบิติัการต้นแบบ 

 นอกจากน้ี เพือ่เป็นการเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน คณะฯ ได้ทบทวนแผนป้องกันและ
ระงบัอัคคีภยั พร้อมทัง้ให้มีการซกัซ้อมและอพยพเม่ือเกิดอัคคีภยั ทัง้น้ีเพื่อเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงบัอัคคีภยัให้มีมาตรฐานไปในทศิทางเดียวกัน ลดการสูญเสียในชวิีตและทรัพย์สิน 
โดยในปี 2561 มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในการฝึกซ้อมถึง 409 คน โดยมีการประเมินการ
ซกัซ้อมดังกล่าวโดยศูนย์บริหารความปลอดภยัอาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
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การพฒันาการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจยั กบัสถาบนัในต่างประเทศ 

 เพื่อเป็นสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบนัในต่างประเทศ  ในปี 2561 คณะฯ 
ได้มีการสร้างเครือข่าย และลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบนัชัน้นําในต่างประเทศ รวมทัง้ส้ิน 
4 ฉบบั 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 ญ่ีปุ่น  

3) The Universite de Bretagne Occidentale สาธารณรัฐฝรัง่เศส  

4) Department of Imaging Diagnostic Poltekkes Kemenkes Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
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การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรบัการขบัเคล่ือนพนัธกิจด้านต่างๆ 
ด้านการบริหารจดัการความเส่ียงด้านสารสนเทศ 

หน่วยสารสนเทศได้มีการดําเนินการเพือ่บริหารจดัการความเส่ียงโดยคํานึงถงึประเด็นหลัก 
ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์และคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 

๏ ได้มีการจดัซือ้ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายใหม่เพื่อให้สามารถรองรับระบบสารสนเทศ

สําหรับห้องปฏบิติัการได้ 

๏ มีการติดตัง้และใช้งานระบบ virtual machine เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้

สะดวก กู้คืนระบบได้ง่ายและลดความเส่ียงจากการถูกคุกคาม 

๏ มีการติดตัง้และทดลองใช้งานระบบสารสนเทศบนระบบ cloud computer เช่นระบบ

เว็บไซต์ ระบบ MIS เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจดัซื้อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ราคาแพงและมีระบบการสํารองข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

๏ จดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพามาทดแทนคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะในห้องเรียน 

ห้องประชุม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้สะดวกเม่ือเกิดปัญหาไวรัส หรือ

ต้องการซ่อมบํารุง 

๏ มีการจดัทําห้องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเป็นสัดส่วนทัง้สองวิทยาเขต 

2. ด้านการบริหารจดัการบุคลากร 

๏ มีการอบรมเคร่ืองมือโดยผู้ช่วยคณบดีฯ เพือ่เพิม่ทกัษะการพฒันาโปรแกรม และการ

ทํางานเป็นทมี เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาระบบต่าง  ๆแทนกันได้ พฒันาโปรแกรม

ร่วมกันได้มากข้ึน 

๏ มีการจดัการอบรมการใช้งานโปรแกรมพืน้ฐานกบับุคลากรเพือ่ลดภาระการทํางาน

ของฝ่ายสารสนเทศ 

๏ มีการเพิม่เจ้าหน้าทีเ่พือ่แบ่งเบาภาระงานและรองรบับทบาทของหน่วยสารสนเทศที่

มากข้ึน 

3. ด้านนโยบาย 

๏ มีการประชุมเพือ่ทบทวนจดัทําแผนและนโยบายด้านการจดัการความเส่ียง 

๏ มีการจดัทํานโยบายการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร 
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ด้านการเรียนการสอน 

หน่วยสารสนเทศได้ให้ความสําคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนจึงได้
ดําเนินการดังน้ี 

1. ด้านบุคลากร 

๏ มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อรับภาระงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๏ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมอบรมทําโครงการกบัทางอาจารย์ของคณะฯ เพื่อพฒันา

ทกัษะ 

๏ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีร่่วมเป็นกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอนด้วย e-learning 

2. ด้านอุปกรณ์สารสนเทศ 

๏ ติดตัง้ตัวขยายสัญญาณ wifi เพิม่ในชัน้ทีมี่การเรียนการสอนบรรยายและปฏบิติั 

๏ จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศทันสมัยเช่น electronic board, infrared microphone, 

กล้องวิดีโอและอ่ืน  ๆสําหรับ smart classroom เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน 

๏ มีการจดัซื้อคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะสําหรับการเรียนการสอนในห้องคอมพวิเตอร์

เพิม่ 50 เคร่ือง พร้อมติดตัง้เคร่ืองฉายแบบติดเพดาน เพื่อรองรับการเรียนการสอน

ทางด้านคอมพวิเตอร์และการฝึกอบรมระยะสัน้ 

๏ มีการปรับเปล่ียนทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในห้องเรียนด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์

แบบพกพาเพื่อให้เกิดการใช้งานคอมพวิเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนได้มากข้ึน 

3. การพฒันาระบบ 

๏ พฒันาระบบการจองห้องเรียนแบบอัตโนมัติออนไลน์ กําลังอยู่ในช่วงทดลองใช้กับ

งานการฝ่ายศึกษา 

๏ พัฒนาระบบการแสกนชื่อเข้าห้องเรียนด้วย QR Code ด้วย mobile app เพื่อ

ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาและสร้างเสริมวินัย ปัจจุบนักําลังทดลองใช้กับ

รายวิชาปรสิตวิทยา คอมพิวเตอร์ เทคนิคการแพทย์ชุมชนและ transformative 

learning 
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ด้านงานบริการสขุภาพ 

1) พฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจําปีของหน่วยบริการสุขภาพ

ชุมชนแบบออนไลน์ เร่ิมมีแผนการทดลองใช้งานจริงวนัที ่1 เมษายน 2562 

2) พฒันาระบบเก็บข้อมูลแปลงเกษตรและผลการตรวจส่ิงปนเป้ือนจากผลผลิตทางการเกษตร 

3) ดําเนินการทดสอบ พฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการสุขภาพทีส่ถานเวช

ศาสตร์ชนัสูตร 

ด้านระบบฐานข้อมลูเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ 

1) พฒันาระบบฐานข้อมูลตัวชีว้ดัทีเ่ชื่อมโยงตัวชีว้ดักับยุทธศาสตร์ และเพือ่การติดตามตรวจสอบ

การเก็บข้อมูลตัวชีว้ดั 

2) พฒันาระบบคลังข้อมูลทุนวิจยั 

3) พฒันาระบบเว็บไซต์ใหม่ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนเจ้าหน้าทีเ่ข้าอบรมการทํา 

Search Engine Optimization และอ่ืน  ๆเพือ่เพิม่ ranking ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 



 

 

 

คณะผูจ้ดัท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2560 - 2561 
 

 

 

.. ท่ีปรึกษำ .. 

ศาสตราจารย ์ดร. ฉตัรเฉลมิ  อศิรางกูร ณ อยุธยา                
คณบดคีณะเทคนิคการแพทย ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ธนาวุฒ ิ ตนัตมิงคลวฒัน์       
รองคณบดฝ่ีายบรหิาร นโยบาย และวจิยั 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วราภรณ์  จนัทรอ์อ่น   
ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายสื่อสารองคก์รและบรบิทตอ่สงัคม 

 

 

.. จดัท ำโดย .. 
งานยุทธศาสตร ์และการบรหิารพฒันาทรพัยากร 

 

 

.. ออกแบบปก .. 

หน่วยโสตทศันศกึษา 

 

 


