สภามหาวิทยาลัยมหิดล
(นายกสภามหาว�ทยาลัย)

คณะกรรมการตรวจสอบ

การบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขประจำมหาว�ทยาลัย

สภาคณาจารย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(หัวหนาสำนักงานสภาฯ / หัวหนาสำนัก)

- สำนักบร�หารกิจการสภา
มหาว�ทยาลัย
- สำนักยุทธศาสตรสภา
มหาว�ทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

(หัวหนาสำนักงานอธิการบดี / ผูอำนวยการ)

- กองกฎหมาย
- กองกายภาพและสิ�งแวดลอม
- กองกิจการนักศึกษา
- กองคลัง
- กองทรัพยากรบุคคล
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองบร�หารการศึกษา
- กองบร�หารงานทั่วไป
- กองบร�หารงานว�จัย
- กองแผนงาน
- กองพัฒนาคุณภาพ
- กองว�เทศสัมพันธ
- ศูนยบร�หารจัดการความเสี่ยง
- ศูนยบร�หารสินทรัพย
- ศูนยตรวจสอบภายใน

- ศูนยจ�ตตปญญาศึกษา
- ศูนยสงเสร�มจร�ยธรรมการว�จัย
- ศูนยบร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
- โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตนครสวรรค
- โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ
- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา
- โรงเร�ยนสาธิตนานาชาติ
มหาว�ทยาลัยมหิดล
- โครงการจัดตั้งศูนยเสร�มสราง
อุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม

คณะ / วิทยาเขต / สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

(รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต / คณบดี / ผูอำนวยการ)

- คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะว�ศวกรรมศาสตร
- คณะว�ทยาศาสตร
- คณะเวชศาสตรเขตรอน
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะสิ�งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
- คณะศิลปศาสตร
- สถาบันว�จัยประชากรและสังคม
- สถาบันแหงชาติเพ�่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
- สถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู
- ว�ทยาลัยการจัดการ
- ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป
- ว�ทยาเขตกาญจนบุร�
- บัณฑิตว�ทยาลัย

สวนงานภายในมหาวิทยาลัย
(คณบดี/ผูอำนวยการ)

- ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- ว�ทยาลัยศาสนศึกษา
- คณะเภสัชศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะสาธารณสุขศาสตร
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกายภาพบำบัด
- สถาบันโภชนาการ
- สถาบันว�จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- สถาบันชีวว�ทยาศาสตรโมเลกุล
- ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
- ว�ทยาลัยนานาชาติ
- ว�ทยาลัยราชสุดา
- หอสมุดและคลังความรูมหาว�ทยาลัยมหิดล
- สถาบันบร�หารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- สถาบันว�ทยาศาสตรการว�เคราะห
และตรวจสารในการกีฬา

กลุมภารกิจ

(ผูอำนวยการ)

- กลุมภารกิจศูนยปฏิบัติการ
ดานชีวว�ทยาศาสตรคอมพ�วเตอร

*** ขอมูล ณ มีนาคม 2563***

คณะเทคนิคการแพทย

บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ จำกัด
ถือหุนโดยคณะเทคนิคการแพทย
100 %

คณบดี
ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาคณะฯ
คณะกรรมการประจำสวนงาน
สภาอาจารย
รองคณบดี
รองคณบดี
ฝายยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ ฝายบริหารและสื่อสารองคกร
อ.ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย

ผศ. ดร.วราภรณ จันทรออน

รองคณบดี
ฝายการศึกษากอนปริญญา
รศ. ดร.วิจิตร วงคล่ำซำ

รองคณบดี
ฝายการศึกษาหลังปริญญา
และวิเทศสัมพันธ
ผศ. ดร.โชติรส พลับพลึง

ผูชวยคณบดี
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู
อ. ดร.ลิขิต ปรียานนท

รองคณบดี
ฝายพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย
รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา

รองคณบดี
ฝายวิจัยและบริการทางวิชาการ
ผศ. ดร.พรลดา นุชนอย

รองคณบดี
ฝายพัฒนาสุขภาวะ
งบประมาณและการคลัง
ผศ. ดร.วิลาสินี สุวรรณจาง

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา
อ. ดร.สินีวัลยา วิชิต

สำนกังานคณบดี

งานยทุธศาสตร และการบรหิารพฒ
ั นาทรพัยากร
หวัหนางาน
นางภทัรานนัท พลูสงวน

งานบรหิารจดัการทวั่ไป
หวัหนางาน
นางกลุธดิา โพธแิ์ดง

งานการศกึษา

รกัษาการหวัหนางาน
รศ. ดร.วจิติร วงคลำ่ซำ

งานคลงัและพสัดุ

หวัหนางาน
นางสาวพชิญาสนิี จติตพิชิญานนัท

งานประชาสมัพนัธ วเิทศสมัพนัธและกจิกรรมพเิศษ
รกัษาการหวัหนางาน
ผศ. ดร.วราภรณ จนัทรออน

งานบรกิารสขุภาพชมุชน

ทปี่รกึษาคณะฯ
ฝายพฒ
ั นางานบรกิารวชิาการ และสขุภาพชมุชน
รศ.พรรณี พเิดช

ภาควชิาเคมคีลนิกิ

สถานเวชศาสตรชนัสตูร

ภาควชิารงัสเีทคนคิ

ศนูยเทคนคิการแพทยและรงัสเีทคนคินานาชาติ

ภาควชิาจลุชวีวทิยาคลนิกิและเทคโนโลยปีระยกุต

ศนูยพฒ
ั นามาตรฐานและการประเมนิผลติภณ
ั ฑ

หวัหนาภาควชิา
รศ. ดร.สรุรีตัน พรธาดาวทิย
หวัหนาภาควชิา
ผศ. ดร.นภาพงษ พงษนภางค
หวัหนาภาควชิา
ผศ. ดร.รงุโรจน เชดิตระกลูเกยีรติ

หวัหนาสถาน
อ. ดร.ธารารตัน ขาวเขยีว
หวัหนาศนูย
ผศ. พญ.สมุนา มสัอดูี

รกัษาการหวัหนาศนูย
ศ. ดร.ฉตัรเฉลมิ อศิรางกรู ณ อยธุยา

ภาควชิาเทคนคิการแพทยชมุชน

ศนูยวจิยัพฒ
ั นานวตักรรม

ภาควชิาจลุทรรศนศาสตรคลนิกิ

ศนูยเหมอืงขอมลูและชวีการแพทยสารสนเทศ

รกัษาการหวัหนาภาควชิา
อ. ดร.เลศิยศ ตรรีตันไพบลูย
หวัหนาภาควชิา
รศ. ดร.ดลนิา ตนัหยง

รกัษาการหวัหนาศนูย
รศ. ดร.กลุชาติ จงัภทัรพงศา

หวัหนาศนูย
รศ. ดร.ชนนิทร นนัทเสนามาตร

อยภูายใตความรวมมอื

ศนูยการแพทยกาญจนาภเิษก
คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล

โครงการจดัตงั้
โรงงานตนแบบ
เพอื่การพฒ
ั นา
ชดุทดสอบ
นำ้ยาและอปุกรณ
ทางการแพทย

โครงการจดัตงั้ศนูยสงเสรมิสขุภาพแบบองครวม

โครงสรางและการบรหิารงานคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัมหดิล

(ขอมลู ณ 16 มนีาคม 2563)

สารบัญ
หน้ า
อภิธานศัพท์
สารบัญภาพ
โครงร่ างองค์ กร
หมวด 1 การนาองค์ กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์กรและการทาประโยชน์ให้ สงั คม
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
หมวด 3 ลูกค้ า
3.1 ความคาดหวังของลูกค้ า
3.2 ความผูกพันของลูกค้ า
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้ อมของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัตกิ าร
6.1 กระบวนการทางาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร
หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้ า
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์

ก

ข-จ
ฉ-ฎ
1lOP-10lOP
1-10
1
9
10-23
10
21
23-36
23
31
37-42
37
41
43-50
43
47
51-63
51
55
64-94
64-75
75-80
80-83
84-90
90-94

อภิธานศัพท์
กก.

คณะกรรมการ

กระทรวง อว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

กส.

คณะกรรมการประจาส่วนงาน

คณะฯ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ 4+1

โครงการ MTVS

โครงการปริ ญ ญาตรี -โทเร่ ง รั ด วิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
(เทคนิ ค การแพทย์ ) และการจัด การมหาบัณ ฑิ ต (การ
จัดการธุรกิจ)
โครงการเสริมศักยภาพพิเศษ

งานยุทธศาสตร์ ฯ

งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร

จป.
ทีมบริหาร

เจ้ าหน้ าที่ ความปลอดภัยในการทางานวิช าชีพ (Safety
Officer)
คณบดี, รองคณบดี, ผู้ชว่ ยคณบดี

นศ.

นักศึกษา

บริษัท MT INNOTREX

MT INNOTREX Co., Ltd.

ผช.

ผู้ชว่ ย

ผลการสอบใบประกอบฯ

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย IT & KM

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้

ผู้ชว่ ยฯ กิจการ นศ.

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พม.

พนักงานมหาวิทยาลัย

พส.

พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)

ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มม.

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองฯ ฝ่ ายการศึกษาก่อนปริญญา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

รองฯ ฝ่ ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศฯ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริ ญญาและวิเทศสัมพันธ์

รองฯ ฝ่ ายบริหารและสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

รองฯ ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

รองคณบดี ฝ่ ายพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเชิ ง
พาณิชย์
รองฯ ฝ่ ายพัฒนาสุขภาวะ งบปรมาณและการคลัง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง
รองฯ ฝ่ ายพัฒนาสุขภาวะฯ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง

รองฯ ฝ่ ายยุทธศาสตร์ ฯ และพัฒนาคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ
ข

อภิธานศัพท์ (ต่ อ)
รองฯ ฝ่ ายวิจยั และบริการฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการทางวิชาการ

ระบบ MU-ERP

ระบบ Enterprise Resources Planning

ระบบ TCAS
ศกพ.

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์ MTRT นานาชาติ

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

ศูนย์พฒ
ั นามาตรฐานฯ

หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิจยั ฯ

ศูนย์วิจยั พัฒนานวัตกรรม

ศูนย์เหมืองข้ อมูลฯ

ศูนย์เหมืองข้ อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

สถานเวชฯ

สถานเวชศาสตร์ ชนั สูตร

หน.

หัวหน้ า

หน่วย HR

หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้ าหน้ าที่

หน่วย IT

หน่วยข้ อมูลและสารสนเทศ

อ.

อาจารย์

AaaS

Application as a Service

Big Data

ข้ อมูลขนาดใหญ่

CMU – AMS

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

COSHEM

F-club/F&D club

ศูน ย์ บ ริ ห ารความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพ
แวดลัอมในการทางาน
โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
ห้ องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์
Facilitating-club

HIS

Hospital information system

HRD

Human resources development

HRM

Human resources management

JIF

Journal Impact Factor

KKU - AMS

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KRI

Key Risk Indicator

LIS

Laboratory Information System

MM

Master of Management

EQAS

ค

อภิธานศัพท์ (ต่ อ)
MOOC

Massive Open Online Course

MOU

คูค่ วามร่วมมือ

MT

สาขาเทคนิคการแพทย์

MT- CMU

สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MT- KKU

สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MT/RT

เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค

MT+

กลุม่ วิชาเสริมสร้ างศักยภาพพิเศษ

MT-CU

สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MTMU

สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MTVS

รายวิชาเสริมศักยภาพด้ านเทคนิคการสัตวแพทย์

MU

มหาวิทยาลัยมหิดล

MUMT

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

OBE

Outcome-Based Education

PA

Performance agreement

PCR

Polymerase Chain Reaction

PDSA

การขับเคลื่อนการพัฒนาและการเรี ยนรู้

PLOs

Program Learning Outcomes

ROI

Return on investment

RT

สาขารังสีเทคนิค

RT- CMU

สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

RTMU

สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

SA

ความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)

SC

ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)

SDGs
SO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goals)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

SOp

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity)

SPOC

Small Private Online Course

TOR

ข้ อกาหนดของผู้วา่ จ้ าง (Term of Reference)

TQF

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ง

อภิธานศัพท์ (ต่ อ)
TOWS matrix
VMV

เครื่ องมือวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจาก
การวิเคราะห์ SWOT
Vision-Mission-Value

WRS

Well-Rounded Scholar

จ
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โครงสร้ างการบริ หารงานมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้ างและการบริ หารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1ก-1

หลักสูตรและบริการ

1 l OP

1ก-2

2 l OP

1ก-3

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม (และสมรรถนะหลัก ของคณะเทคนิค
การแพทย์ ม.มหิดล
จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา

1ก-4

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพัน ความต้ องการ และความคาดหวังของบุคลากร

3 l OP

1ก-5

สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

4 l OP

1ก-6

กฎระเบียบและข้ อบังคับที่สาคัญ

5 l OP

2ก-1

สถาบันคูเ่ ทียบจาแนกตามระดับการแข่งขัน

6 l OP

1ข-1

7 l OP

1ข-2

ความต้ องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรี ยน ลูกค้ ากลุม่ อื่นและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
คูค่ วามร่วมมือ

2ก-2

แหล่งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่สาคัญ

9 l OP

2ข -1

ความท้ าทายและความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ

9 l OP

2ข -2

โอกาสเชิงกลยุทธ์

1.1-1

การถ่ายทอด VMV สูก่ ารปฏิบตั แิ ละการสร้ างเสริมให้ มีผลการดาเนินการที่ดี

2

1.1-2
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3

1.2-1

8
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กระบวนการจัดทากลยุทธ์โดยใช้ ปัจจัยนาเข้ าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์

2.1-3

ระบบงานและกระบวนการทางานที่สาคัญ

15

2.1-4

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี ้วัดของยุทธศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
พ.ศ. 2561-2565
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16

วิธีการรับฟั งเสียง/การประเมินความพึงพอใจ-ไม่พงึ พอใจ/ความผูกพัน/ความ
ต้ องการ/ความคาดหวัง ข้ อมูลที่ได้ และการนาไปใช้

26

2.1-1

3.1-1
3.1-2

3 l OP

8 l OP

10 l OP
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3.2-1

กระบวนการการจัดการข้ อร้ องเรี ยน

4.1-1
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4.1-2

ตัวชี ้วัดผลการดาเนินการขององค์กรที่สาคัญ
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5.1-1

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขันตอนกระบวนการสรรหาและคั
้
ดเลือกบุคลากรกลุม่ ต่างๆ
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5.1-3
6.1-1

การจัดสภาพแวดล้ อม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ให้ แก่บคุ ลากรของคณะฯ
แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขับเคลื่อนกระบวนการ
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การปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา
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6.1-3

ระบบงานและกระบวนการหลัก
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ศิลปะของบัณฑิต RT (ข)
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตระดับ ป.ตรี
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โครงร่ างองค์ กร
1. ลักษณะองค์ กร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็ นสถาบันการศึกษาแห่งแรกใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา สังกัดภายใต้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นองค์กรระดับอุดมศึกษาในกากับของรัฐที่ดาเนินการโดยไม่
มุง่ หวังกาไร คณะฯได้ รับการยอมรับในฐานะสถาบันชันน
้ าที่มีความเป็ นเลิศทางการศึกษา การวิจยั และการบริ การ
ทางวิชาการและบริการสุขภาพ ดาเนินการด้ วยปณิธาน “สถาบันชันน
้ า มุง่ พัฒนาเพื่อสังคม”
ก. สภาพแวดล้ อมขององค์ กร
(1) ผลิตภัณฑ์
คณะฯมีผลิตภัณฑ์หลักได้ แก่ หลักสูตรการศึกษาทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษารวม 5 หลักสูตร
ผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานบริ การวิชาการที่สาคัญ คือ บริ การ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค บริการสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ
และการฝึ กอบรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยส่งมอบหลักสูตรและบริ การให้ แก่นกั ศึกษาและ
ลูกค้ ากลุม่ อื่นด้ วยกระบวนการมาตรฐานและการกากับดูแลของคณะฯ
ภาพที่ 1ก-1 หลักสูตรและบริการ
ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของ
หลักสูตรและบริการ
หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ /บริการหลักต่ อ
ความสาเร็จของคณะฯ
ด้ านการศึกษา
 มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีศก
ั ยภาพรอบ
-หลักสูตรระดับป.ตรี
ด้ าน (มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ ) สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิด
 วท.บ. (รั งสีเทคนิค)
สร้ างสรรค์ มีความเป็ นผู้นาและทางาน
เป็ นทีมได้ และมุ่งช่วยเหลือผู้อื่นและ
รับผิดชอบต่อสังคม) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
"Smart in Lab, Strong in Community"
(เทคนิคการแพทย์) และ“Strong in
Practice, Smart in Profession” (รังสี
เทคนิค) เป็ นที่ยอมรับและความต้ องการ
ของตลาดแรงงานและตลาดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
 หลักสูตรได้ รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 วท.ม. (เทคนิค
 มุ่ง เน้ น การผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี
การแพทย์ นานาชาติ)
บัณฑิตที่สร้ างความเป็ นเลิศทางเทคนิค
 วท.ม. (รั งสีเทคนิค
การแพทย์ / รั ง สี เ ทคนิ ค /วิ ท ยาศาสตร์
นานาชาติ)
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
 ปร.ด. (เทคนิค
มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น แ ล ะ
การแพทย์ นานาชาติ)
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชันน
้ าทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

1 l OP

กลไกการส่ งมอบ
 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ เน้ น Outcomebased Education (OBE) และ
วิธีการสอนที่ม่งุ เน้ นผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้เชิงกว้ างและเชิงลึกทาง
วิชาชีพ
 การพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะ
ของ นศ.ผ่านกระบวนการทังใน-นอก
้
ชันเรี
้ ยนและกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
 บูรณาการข้ ามศาสตร์ เพื่อสร้ างเสริ ม
ศักยภาพพิเศษตามความสนใจ และ
สนองต่อความต้ องการของสังคม

 จัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย

ผลลัพธ์
ภาพที่ 7.1-1 (ก,ข)
ภาพที่ 7.1-2 (ก,ข)
ภาพที่ 7.1-3

ภาพที่ 7.1-4 (ก,ข)
เน้ นการเรี ยนรู้จากการวิเคราะห์ สร้ าง ภาพที่ 7.1-5 (ก,ข)
ประสบการณ์การสังเคราะห์ความคิด ภาพที่ 7.1-6
เพื่อแก้ ปัญหา การทาวิจัยและสร้ าง
นวัตกรรม สร้ างประสบการณ์ เรี ยนรู้
ร่วมกับนักวิชาการในระดับสากล

หลักสูตรและบริการ
ด้ านการวิจัย
 ผลงานวิจย
ั ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ด้ านบริการสุขภาพ
 บริ การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้ องปฏิบตั ิการเทคนิค
การแพทย์และรังสีเทคนิค
 บริ การสุขภาพชุมชนและ
การสร้ างเสริ มสุขภาพ
เคลื่อนที่

ด้ านบริการวิชาการ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท า ง วิ ช า ชี พ
เทคนิ ค การแพทย์ และรั ง สี
เทคนิค

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของ
หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ /บริการหลักต่ อ
ความสาเร็จของคณะฯ
 ผลงานวิจย
ั ที่ตีพิมพ์ ได้ รับการอ้ างอิงสูง
แ ล ะ เ ป็ น ผู้ น า ที่ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น
โดยเฉพาะด้ าน Data mining & Health
informatics ในระดับสากล
 ผลงานวิ จัย สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่ อ การพัฒ นาทางวิ ช าชี พ และวงการ
แพทย์ เพื่อสร้ างคุณูปการแก่สงั คม และ
การพึง่ พาตนเองของประเทศ





กลไกการส่ งมอบ

ผลลัพธ์



น าเสนอ/เผยแพร่ ผลงานวิ จั ย /
นวั ต กรรมใ นรู ปแบบต่ า ง ๆ ใ น
วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ
ทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล
การน าไปใช้ ประโยชน์ และการ
จาหน่ายเชิงพาณิชย์
 ส่ ง มอบผลงานวิ จัย เพื่ อ น าไปใช้ ใ น
ก า ร ข ย า ย ผ ล สู่ ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการจัดการศึกษา การวิจัย
ต่ อ ยอด รวมทั ง้ การพั ฒ นาการ
บริ การทางวิชาการ และบริ การทาง
สุขภาพ
 เผยแพร่ องค์ความรู้ และทรัพย์สิน
ทางปั ญญาสูส่ าธารณะเพื่อการ
พัฒนาสังคมและการพึง่ พาตนเอง

ภาพที่ 7.1-10 (ก,ข)
ภาพที่ 7.1-12
ภาพที่ 7.1-13
ภาพที่ 7.1-14

งานบริ การวิชาการและบริ การสุขภาพมี
คุณภาพระดับสากล เป็ นที่ยอมรับ สร้ าง
ผลกระทบเชิงบวกด้ านการสร้ างเสริ ม
สุขภาพให้ กบั ชุมชน สังคม
ขยายบทบาทของวิชาชีพจากการบริ การ
แบบตังรั้ บสูก่ ารบริ การเชิงรุก โดยมุ่งเน้ น
การสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่ชมุ ชน/สังคม
ในวงกว้ าง



การให้ บริ การการตรวจวิเคราะห์ทาง ภาพที่ 7.1-15
ห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์
ภาพที่ 7.1-17 (ก,ข)
เพื่อการวินิจฉัย ติดตามการรักษา
และประเมินภาวะสุขภาพ พร้ อมกับ
การสื่อสารถ่ายทอดความรู้เพื่อให้
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ดูแลสร้ างเสริ มสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวให้ ดีได้ อย่างต่อเนื่อง

สร้ างบทบาทการนาและการส่งเสริ ม
ความรู้ทางวิชาการให้ แก่บคุ ลากร
MT/RT และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทัง้
ในและต่างประเทศ



เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของบุคลากรทาง
MT/RT และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ภาพที่ 7.1-16 (ก-ง)

(2)วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะฯ ตังปณิ
้ ธานในการเป็ น “สถาบันชัน้ นามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The
leading institute developing for the betterment of society)” ดังนัน้ แผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ. 2561-2565
จึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยม วัฒนธรรมองค์ กร และสมรรถนะหลัก ดังภาพที่ 1ก-2
ภาพที่ 1ก-2

วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ค่านิยม (Core Value) และ
สมรรถนะหลัก (Core competencies) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
วัฒนธรรมองค์ กร
(Organization Culture)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การ เป็ นผู้นาทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ในระดับ
สากลที่สร้ างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพและการพึง่ พาตนเองของสังคม
ผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพรอบด้ านและสมรรถนะสูงทางวิชาชีพ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการใช้ ประโยชน์ใน
ประเทศและนานาชาติ บูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการดูแลสร้ างเสริ มสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในสังคม
การมุ่งสูค่ วามสาเร็จขององค์กร ด้ วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว
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MAHIDOL (M= Mastery, A= Altruism, H= Harmony, I= Integrity, D= Determination, O= Originality,
L= Leadership)
1. ศักยภาพในการผลิตงานวิจยั ที่โดดเด่นระดับสากลทางด้ าน Data mining & Health informatics
2. การเป็ นผู้นาในการจัดการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
3. ศักยภาพการให้ บริ การทางวิชาชีพเชิงรุกเพื่อบูรณาการภาพรวมการมีสขุ ภาพดีแก่ประชาชน กลุม่ ประชากร องค์กร
และหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้ างขวาง

ค่ านิยม (Core Value)

สมรรถนะหลัก

(3) บุคลากร ปี งบประมาณ 2562-2563 มีบุคลากร 258 คน จาแนกเป็ นสายวิชาการ 88 คน และสาย
สนับสนุน 170 คน โดยสายวิ ชาการมี คุณวุฒิ ป.เอก ร้ อยละ 96.59 ทัง้ นี ้ คณะฯ ก าหนดสัดส่วนคุณวุฒิสาย
วิชาการที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพ คือ เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ต่อคุณวุฒิอื่นๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ขยายศักยภาพงานทางวิชาชีพในกรอบร้ อยละไม่เกิน 70:30 (สัดส่วนปั จจุบนั คือ 87.64:12.36) สายสนับสนุน
ส่วนใหญ่มีคณ
ุ วุฒิ ป.ตรี ร้ อยละ 64.12 (ภาพที่ 1ก-3) โดยสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ มีข้อกาหนดเพิ่มเติม คือ
ต้ องมีคณ
ุ วุฒิตรงตามสายงาน และ/หรื อมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบุคลากรทุกกลุม่ ต้ องจัดทาข้ อตกลงการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance agreement; PA) กับผู้บงั คับบัญชาเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนา และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ในปี 2562 คณะฯ ได้ สารวจปั จจัยความผูกพัน ความต้ องการ ความคาดหวังของ
บุคลากร ดังภาพที่ 1ก-4
ภาพที่ 1ก-3 จานวนบุคลากรจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา (ข้ อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563)
ระดับการศึกษา
สายวิชาการ

ระดับการศึกษา

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

รวม

ศาสตราจารย์

5

-

5

วิชาชีพเฉพาะ

5

รองศาสตราจารย์

10

-

10

บริ หารจัดการทัว่ ไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

33

1

34

อาจารย์

35

2

37

นักวิจยั

2

-

2

รวม

85

3

88

96.59

3.41

100.00

ร้ อยละ

ภาพที่ 1ก-4
ประเด็น
ความ
ผูกพัน

ความ
ต้ องการ

สายสนับสนุน

ต่ากว่ า
ปริญญา

รวม

45

-

50

11

64

45

120

รวม

16

109

45

170

ร้ อยละ

9.41

64.12

26.47

100.00

ปริญญา ปริญญา
โท
ตรี

8
8

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพัน ความต้ องการ และความคาดหวังของบุคลากร
ปั จจัยที่ส่งผล (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
ผลลัพธ์
สายสนับสนุน
ภาพที่
1. คณะฯ มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
7.3-2(ข), 2. มีความมัน่ คงในการทางาน
7.3-8
3. บรรยากาศในการทางาน

สายวิชาการ
1. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา
2. มีความก้ าวหน้ าในการทางาน
3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. สภาพแวดล้ อมองค์ ก รและบรรยากาศการ ภาพที่
ทางานที่ดี
7.3-2 (ข),
2. สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
7.3-8
3. ความก้ าวหน้ าในสายงานและความมัน่ คงใน
งาน
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ผลลัพธ์
ภาพที่
7.3-8,
7.3-13

1. สภาพแวดล้ อ มองค์ ก รและบรรยากาศการ ภาพที่
ทางานที่ดี
7.3-8,
2. โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อการทางาน
7.3-12(ก)
3. สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ปั จจัยที่ส่งผล (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
สายวิชาการ
ผลลัพธ์
สายสนับสนุน
ผลลัพธ์
ความ 1. บรรยากาศที่เสริ มสร้ างความสุข “องค์การแห่ง ภาพที่
1. บรรยากาศที่เสริ มสร้ างความสุข “องค์การแห่ง ภาพที่
คาดหวัง การเรี ยนรู้”
7.3-9,
การเรี ยนรู้”
7.3-9,
2. คณะฯ มีการบริ หารจัดการองค์การที่ดีและเป็ น 7.4-4 (ก) 2. สัม พัน ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานและ 7.4-4 (ก)
องค์กรชันน
้ า
ผู้บงั คับบัญชา
3. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
3. คณะฯ มีการบริ หารจัดการองค์การที่ดีและเป็ น
ผู้บงั คับบัญชา
องค์กรชันน
้ า
ประเด็น

(4) สินทรัพย์ คณะฯ มีสถานที่ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน (ภาพที่ 1ก-5)
ภาพที่ 1ก-5

สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

สถานที่ปฏิบตั งิ านและพืน้ ที่การใช้ งาน
1. สถานที่ที่ปฏิบตั ิงาน
- ภายใน รพ.ศิริราช 2 แห่ง คือ อาคารคณะฯ และสถานเวชศาสตร์
ชันสูตร (ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 4)
- วิทยาเขตศาลายา 2 แห่ง คือ อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การแพทย์ และศูนย์ MTRT นานาชาติ ภายในศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก
2. ห้ องปฏิบตั ิการการเรี ยนการสอนและห้ องปฏิบตั ิการวิจยั 59 ห้ อง
3. ห้ องประชุม Auditorium ขนาด 300 ที่นงั่ 1 ห้ อง และห้ องประชุม
ขนาด 10-50 ที่นงั่ 9 ห้ อง
4. ห้ องปฏิบตั ิการบริ การทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 4 units
5. ห้ องสานักงานคณบดี ภาควิชา ห้ องพักอาจารย์และอื่นๆ
6. ห้ องสมุดที่มีสิ่งที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และสืบค้ นข้ อมูล ทางวิชาชีพและ
ทัว่ ไป
7. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่ อง
8. ห้ องอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific
Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for
Advanced Medical Imaging Informatics

เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
1. เครื่ องมือทางด้ านรังสีเทคนิคที่พร้ อมใช้ งานด้ านการเรี ยนการสอน
และบริ การวิชาการ ได้ แก่ เครื่ องเอกซเรย์จาลองอัจฉริ ยะที่สร้ างและ
พัฒนาขึ ้นโดยคณาจารย์ภาควิชารังสีฯ เพื่อใช้ สอน นศ. RT ซึง่ เป็ นแห่ง
เดียวในประเทศ เครื่ องมือด้ านรังสีวินิจฉัยและเครื่ องมือด้ านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กช. กาหนด
2. เครื่ องมือประจาห้ องปฏิบตั ิการทาง MT สาหรับ นศ.ที่มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์กาหนด
3. ระบบ Information technology ทางด้ าน bioinformatics และ data
mining, Laboratory Information System (LIS) ทังส่
้ วนที่คณะฯ
พัฒนาเอง และโปรแกรมสาเร็ จรูป, imaging technology, ระบบ
Enterprise Resources Planning (MU-ERP) ระบบ LAN และ
Wireless LAN (MU-WiFi) และ Software ที่ถกู กฎหมาย จานวน
มากกว่า 20 รายการ
4. เครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติที่ทนั สมัยสาหรับงานบริ การทาง MT
5. รถเอ็กซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่สาหรับงานบริ การตรวจสุขภาพชุมชน
6. เครื่ องมือครุภณ
ั ฑ์สาหรับการทาวิจยั ขันสู
้ ง เช่น Confocal laser
scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture facilities,
LC-/GC-Mass spectrometer, และ Chemiluminescence imaging
system

ข้ อกาหนดพิเศษด้ านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรของคณะฯ
คณะฯ ใช้ ข้อกาหนดด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 15190
ส าหรั บ ผู้ที่ ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบริ ก ารทางเทคนิ ค การแพทย์ แ ละการใช้ อุป กรณ์ วัด รั ง สี ป ระจ าบุค คลส าหรั บ ผู้ที่
ปฏิบตั ิงานด้ านบริการทางรังสีเทคนิค ให้ ใช้ ข้อกาหนดตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน
(5) สภาพแวดล้ อมด้ านกฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ คณะฯด าเนิ น การภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และข้ อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติ มม. รวมถึง
กฎระเบียบ ข้ อบังคับภายนอกที่เกี่ยวข้ องที่สาคัญ ได้ แก่
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ภาพที่ 1ก-6 กฎระเบียบและข้ อบังคับที่สาคัญ
กลุ่ม
ด้ านการศึกษา

กฎระเบียบ/ข้ อบังคับ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
2548/2558
 ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ.
2548/2558
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2561
 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค
ด้ านวิจยั
 แนวทางปฏิบต
ั ิจรรยบรรณนักวิจยั พ.ศ.2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
 จรรยาบรรณการวิจย
ั ในคน สภาวิจยั แห่งชาติ
 จรรยาบรรณในสัตว์ทดลอง สภาวิจย
ั แห่งชาติ
ด้ า น บ ริ ก า ร  มาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการ ISO 15189, ISO 15190
วิ ช า ก า ร แ ล ะ  พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
บริ การสุขภาพ
อาชี วอ น ามั ย  พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554
ความปลอดภัย  มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยทางห้ องปฏิบตั ิการวิจยั
และสิ่งแวดล้ อม  พ.ร.บ.เชื ้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2557
ด้ านบริ หาร
จัดการ (การ
พัฒนาคุณภาพ
การบริ หารงาน
บุคคล
งบประมาณ
การคลังและ
พัสดุ)

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่
รองคณบดีฝ่าย
7.1-18
การศึกษาก่อน
ปริ ญญา
รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาหลัง
ปริ ญญาฯ

หัวข้ อ
รองคณบดีฝ่าย
7.4 ก (4) วิจยั ฯ
ภาพที่
7.1-15
ภาพที่
7.3-7

ระเบีย บ/แนวปฏิ บัติ ของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานการตรวจเงิ น ภาพที่
แผ่นดิน และมหาวิทยาลัยมหิดล
7.4-5,
 พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ.2562
7.4-6
 พ.ร.บ. ว่าด้ วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559
 พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2559
 พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ของ
ก.พ.อ และ ก.พ.



หน.ศูนย์ MTRT
นานาชาติ
หน.สถานเวชฯ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาสุขภาวะฯ
รองคณบดีฝ่าย
บริ หารฯ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาสุขภาวะฯ
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

1ข ความสัมพันธ์ ระดับองค์ กร
(1) โครงสร้ างองค์ กรและระบบการกากับดูแล
คณะฯ เป็ น 1 ใน 32 คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นของ ม.มหิดล (ภาพที่ 1 ในบทนา) โดย
คณะฯ มีการจัดโครงสร้ างและการบริ หารงานเป็ น 5 ภาควิชา 2 หน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา (สถานเวชศาสตร์
ชันสูตรและสานักงานคณบดี) และหน่วยงานระดับเดียวกับภาควิชาที่เรี ยกว่า ศูนย์ 4 ศูนย์ และโครงการจัดตัง้
ศูนย์อีก 2 หน่วยงานและ 1 บริษัท (ภาพที่ 2 ในบทนา)
คณบดีและคณะกรรมการประจาส่วนงาน (กส.) ที่ประกอบด้ ว ย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ า
ภาควิชา หัวหน้ าสถานเวชศาสตร์ ชนั สูตร หัวหน้ าศูนย์ และกรรมการประจาส่วนงานจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
กากับดูแล ติดตามการบริ หารงานของคณะฯ หน่วยงานระดับภาควิชา ศูนย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ รับ
มอบหมาย ให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิการที่กาหนด ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และหลักการ
บริ หารจัดการภายใต้ ธรรมาภิบาล ตามที่กล่าวในหมวดที่ 1 มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
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คณบดีโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารทุกระดับโดย
คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อความโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
(2) ลูกค้ า และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
คณะฯ แบ่งกลุ่มผู้เรี ยน ลูกค้ ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามพันธกิจ (ภาพที่ 1ข-1) จากการสารวจ
ความต้ องการและความคาดหวัง ของกลุ่มลูกค้ า/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียปรากฏข้ อ มูลดังแสดงในภาพที่ 1ข-1 และ
เพื่อให้ การดาเนินการพันธกิจบรรลุเป้าหมาย คณะฯ จึงกาหนดบทบาทและความสาคัญต่อองค์กรของผู้ส่งมอบ/
คู่ความร่ วมมือที่สาคัญ (ภาพที่ 1ข-2) และใช้ กลไกในการสื่อสารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย และคู่ความร่ วมมือกลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการตามความเหมาะสม เช่น การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (E-mail,
Facebook, LINE) การประชุมร่วมกัน การใช้ เอกสารอย่างเป็ นทางการ โทรศัพท์ Website ของคณะฯ การพบปะ
พูดคุยโดยตรง ฯลฯ
2. สถานการณ์ ขององค์ กร
ก. สภาพแวดล้ อมด้ านการแข่ งขัน
(1) ลาดับในการแข่ งขัน คณะฯ เป็ นสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคที่มีความ
เก่าแก่ที่สดุ ทังในระดั
้
บประเทศ (ปั จจุบนั มีสถาบันผลิตบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจานวน 15
และ 11 แห่ง ตามลาดับ) และระดับอาเซียน (มีสถาบันที่มีพนั ธกิจคล้ ายกันอยู่มากกว่า 200 แห่ง) โดยคณะฯ เป็ น
สถาบันเดียวในระดับอาเซียนที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ตงั ้ แต่ระดับ ป.ตรี ถึง ป.เอก
ในขณะที่ในระดับอาเซียนส่วนใหญ่เป็ นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่ต่ากว่าระดับ ป.ตรี หรื อเป็ นหลักสูตรป.ตรี ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพในระดับนานาชาติ คณะฯ
จัดอยู่ในลาดับต้ นๆ ของภูมิภาคอาเซียน และเหนือกว่าสถาบันอื่นๆ จานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยคณะฯ กาหนดคู่เทียบด้ านการศึกษาและการวิจยั ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก ดังภาพที่ 2ก-1
ภาพที่ 2ก-1 สถาบันคูเ่ ทียบจาแนกตามระดับการแข่งขัน
ระดับการแข่ งขัน
ระดับประเทศ
(ด้ านการศึกษา/ วิจยั /
บริ การวิชาการ)
ระดับอาเซียน
(ด้ านวิจยั )
ระดับโลก
(ด้ านวิจยั )

สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Department of Medical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
- Department of Laboratory Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle สหรัฐอเมริ กา
- Department of Health Sciences, School of Medicine, Kyushu University ประเทศญี่ปนุ่
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ภาพที่ 1ข-1

ความต้ องการและความคาดหวังที่สาคัญของผู้เรี ยน ลูกค้ ากลุม่ อื่นและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

พันธกิจ
ด้ านการศึกษา

ผู้เรี ยนและลูกค้ ากลุ่มอื่น


ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สาคัญ

ความต้ องการและความคาดหวังที่สาคัญ

ผู้เรี ยน (นศ.ปั จจุบนั )
- ระดับ ป.ตรี

 ได้ เรี ยนในหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานและตอบสนองความต้ องการของสังคม

- ระดับบัณฑิตศึกษา

 มีทน
ุ การศึกษา/การสนับสนุนให้ ได้ รับประสบการณ์ในต่างประเทศ

 สอบขึ ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะได้
 ได้ งานทา/ศึกษาต่อได้ ทน
ั ทีหลังสาเร็จการศึกษา

 มีอาจารย์ให้ คาปรึ กษาแนะแนวแก่ นศ. ที่มีปัญหา มีสว
่ นร่วมดูแล นศ. และติดต่ออาจารย์ได้ สะดวก
 มีโอกาสได้ รับประสบการณ์ ทาวิจย
ั /นาเสนอผลงานในต่างประเทศ `(สาหรับ นศ.ระดับ ป.เอก)


ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

 สภาเทคนิคการแพทย์ และกก.

วิชาชีพรังสีเทคนิค
 สกอ
 สถาบันที่มีความร่ วมมือ
 ผู้ใช้ /ผู้อ่านผลงานวิจย
ั



ได้ บณ
ั ฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ การวิจยั และเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและ
สังคม มีความคิดสร้ างสรรค์ พัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นได้

ได้ บณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตามข้ อกาหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ / กก.วิชาชีพรังสีเทคนิค
หลักสูตรผ่านการรับรองสถาบันตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
 หลักสูตรผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
 ได้ ผลงานวิจย
ั ตามเวลาที่กาหนด มีมาตรฐาน และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติได้
 ได้ ผลงานวิจย
ั ที่ใช้ เป็ นฐานในการนาไปต่อยอดสูก่ ารประยุกต์ใช้ จริ งเพื่อการพึง่ พาตนเองของ
ประเทศ และการสร้ างผลกระทบเชิงนโยบายในมิติตา่ งๆ



ด้ านการวิจัย

ผู้สนับสนุน/ผู้ให้ ทนุ ทาการวิจยั

ด้ านการบริการวิชาการ

ผู้เข้ าอบรมทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และรังสีเทคนิค ทังในและ
้
ต่างประเทศ

 ได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนางาน

ด้ านบริการสุขภาพ

ผู้ใช้ บริ การ ที่มารับบริ การตรวจ
วิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเทคนิค
การแพทย์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้
บริ การสุขภาพชุมชนและการสร้ าง
เสริ มสุขภาพเคลื่อนที่

 ผลการวิเคราะห์ถก
ู ต้ อง และทันเวลา


บริ การที่เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

 คาแนะนาที่ถก
ู ต้ อง สามารถนาไปปฏิบตั ิเพื่อการดูแลและสร้ างเสริ มสุขภาพได้
 บริ การที่เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

 „ผลการวิเคราะห์ถก
ู ต้ อง
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ภาพที่ 1ข-2 คูค่ วามร่วมมือ
พันธกิจ
ด้ านการศึกษา
ระดับ ป.ตรี

คู่ความร่ วมมือ
แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานของ นศ. ซึง่ หมาย
รวม ทังในและต่
้
างประเทศ

-

-

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

-

-

บัณฑิตวิทยาลัย

-

-

วิทยาลัยการจัดการ

-

-

ระดับบัณฑิตศึกษา

-

สถาบันที่มีความร่ วมมือในการจัดการ
เรี ยนการสอน และวิจยั ทังในและ
้
ต่างประเทศ

-

-

ด้ านการบริการ
สุขภาพ

-

-

ห้ องปฏิบตั ิการที่ให้ บริ การรายการ
ทดสอบที่นอกเหนือจากที่คณะฯ เปิ ด
ให้ บริ การ
หน่วยงานทางสุขภาพ ได้ แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศิริราช
กาญจนา)

-

บทบาทและความสาคัญต่ อองค์ กร
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้/ร่ วมจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นผู้สอนและควบคุมดูแลการฝึ กงานเพื่อให้ นศ. ได้ รับ
ประสบการณ์ตรงจากการทางานในสถานการณ์จริ ง
แหล่งแลกเปลี่ยน นศ.ทางด้ านวิชาการและด้ านศิลปวัฒนธรรม
เป็ นผู้ประสานงานในการรับ นศ. และ กากับดูแลการจัด
การศึกษาให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
เป็ นผู้รับผิดชอบ และคัดเลือก นศ. เข้ าโครงการหลักสูตร
4+1
แหล่งทุน แหล่งทาวิจยั แหล่งศึกษาดูงาน อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
แหล่งแลกเปลี่ยน นศ. และคณาจารย์
ร่วมผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นผู้ดาเนินการการทดสอบทางห้ องปฏิบตั ิการที่
นอกเหนือจากที่ทางคณะฯ เปิ ดให้ บริ การอยู่

-

ร่วมให้ บริ การทางสุขภาพ

-

บทบาทและความสาคัญต่ อองค์ กร
ทาวิจยั ร่ วม/สนับสนุนทุนวิจยั

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
- นศ. ได้ รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตรงจากการทางานในสถานการณ์จริ ง
- แหล่งฝึ กปฏิบต
ั ิงานต้ องมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
นศ. ได้ รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

-

สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและดาเนินการด้ านการรับ นศ.
ใหม่ กิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- นศ. ที่สาเร็ จการศึกษา หลักสูตร ป.ตรี MT ควบ ป.โท MM
-

สนับสนุนให้ เกิดผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ระดับสากล
- คณาจารย์ บุคลากรและ นศ. ได้ รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กบ
ั
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

-

-

-

การใช้ วิธีการทดสอบที่เหมาะสม ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189
ISO15190
ร่วมให้ บริ การทางสุขภาพ และ/หรื อการรายงานผลทางสุขภาพแก่ผ้ ปู ่ วย
ผู้มารับบริ การตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด

ภาพที่ 1ข-3 พันธมิตร /ผู้สง่ มอบ
พันธกิจ
ด้ านการวิจัย
พันธกิจ
ด้ านการบริการ
สุขภาพ/วิจัย

-

-

พันธมิตร
สถาบันที่มี MOU
ผู้ส่งมอบ
บริ ษัทจาหน่ายเครื่ องมือ/อุปกรณ์/น ้ายาที่
ใช้ ในงานบริ การ

-

บทบาทและความสาคัญต่ อองค์ กร
จัดส่งเครื่ องมือ /อุปกรณ์และน ้ายาที่มีคณ
ุ ภาพตรงตาม
คุณลักษณะที่กาหนด
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-

-

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ร่วมผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
ข้ อกาหนดที่สาคัญ
จัดส่งเครื่ องมือ/อุปกรณ์และน ้ายาที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามคุณลักษณะที่กาหนดและ
ตรงเวลา และรับผิดชอบต่อบริ การหลังการขาย

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่ งขัน 1) การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน เป็ นโอกาสที่คณะฯ
จะขยายบทบาทนาในระดับสากล คณะฯ จึงสร้ าง/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ดงั กล่าว รวมทังเข้
้ า
ไปช่วยเป็ นพี่เลี ้ยงและที่ปรึ กษาในการพัฒนาทางวิชาการและการวิจยั ตลอดจนการร่ วมพัฒนาบุคลากรให้ แก่
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่ร้ องขอทังในและนอกภู
้
มิภาคอาเซียน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย ลาว ภูฎาน 2)
การพัฒนาวิทยาการด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์อย่างก้ าวกระโดดในยุค Disruptive world ส่งผล
ให้ คณะฯ มีโอกาสในการสร้ างนวัตกรรมด้ านการวิจยั ให้ เป็ นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่เน้ นการพึ่งพาตนเอง โดย
สร้ างความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีต่างๆ
บนรากฐานสมรรถนะหลักของคณะฯ โดยคานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี ชัน้ สูง ในการตรวจวิเคราะห์ สารตกค้ างและจุลชี พก่อ โรคในผลิตภัณฑ์ อาหารและ
สิ่งแวดล้ อม การนานวัตกรรมชุดตรวจทดสอบ (Diagnostic devices) ไปประยุกต์ใช้ ในประเทศและการจาหน่าย
เชิงพาณิชย์ การขยายผลงานวิจยั ด้ านเชื ้อดื ้อยาในลักษณะการต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพในเขตสุขภาพ
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ถือเป็ นความรับผิดชอบที่คณะฯ มีต่อสังคมวงกว้ างและการพัฒนางานทางวิชาการเพื่อตอบ
โจทย์เชิงนโยบายระดับประเทศ
(3)แหล่ งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ คณะฯ มีแหล่งข้ อมูลสาคัญที่ใช้ เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบในการประเมิน
ตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 2ก-2
ภาพที่ 2ก-2 แหล่งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่สาคัญ
แหล่ งที่มาสาคัญของข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
- สกอ., ทปอ.
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั (สกว.)
- ฐานข้ อมูลวิจย
ั ต่างๆ เช่น Scopus/ISI
- สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และ
รังสีเทคนิค
- สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- คณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค

-

-

-

ตัวชีว้ ัดที่ใช้ ค่าเปรียบเทียบเหล่ านี ้
ส่วนแบ่งการตลาดของบัณฑิต/บริ การต่างๆ
ผลการสอบขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้มีใบประกอบ
วิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ
ผลงานวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ citation
index / h-index
ผลการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ

ข้ อจากัดในการหาข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
- ตัวชี ้วัดที่มีการวิเคราะห์จากฐานที่
ต่างกัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- ลักษณะการดาเนินการที่ต่างกัน หรื อมี
ลักษณะเฉพาะตัว

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ภาพที่ 2ข -1 ความท้ าทายและความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ ท่ สี าคัญ

ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์

SC1 ความก้ าวหน้ าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ ว (Disruptive technology)
SC2 กระบวนการบริ หารจัดการด้ านการจัดการศึกษาเพื่อ
การเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียนและ 21st Century
SC3 การเตรี ยมบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานเชิงกล
ยุทธ์ให้ สอดคล้ องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก
SC4 การเตรี ยมพร้ อมรับเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมสู่
สังคมผู้สงู อายุและประชากรวัยศึกษาลดลง

SA1 คณะฯ มีความสามารถด้ านการวิจยั ในระดับสากลตามนโยบายของ
ม.มหิดลที่ม่งุ สูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ชันน
้ าระดับโลก
SA2 คณะฯ มีคณาจารย์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีผ้ ทู ี่มีคณ
ุ วุฒิ ระดับ ป.เอก ในสัดส่วนที่สงู และมีบคุ ลากรสาย
วิชาชีพ ที่มีความชานาญ มีประสบการณ์สงู
SA3 คณะฯ มีงานบริ การสุขภาพและบริ การวิชาการที่เป็ นแหล่งรายได้
SA4 คณะฯมีคคู่ วามร่วมมือที่หลากหลายทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่ตอบสนองได้ ใน
ทุกพันธกิจ
SA5 คณะฯ มีปัจจัยเกื ้อหนุนทางด้ านครุภณ
ั ฑ์ และสถานที่ ที่พร้ อมสาหรับทุก
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ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ ท่ สี าคัญ
SC5 นโยบายทางด้ านสาธารณสุขของประเทศ ที่ม่งุ เน้ น
การส่งเสริ มสุขภาพเชิงรุก

ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์
พันธกิจ

ภาพ 2ข -2 โอกาสเชิงกลยุทธ์
SOp1 แนวโน้ ม (Trend) ความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพระดับปั จเจกและระดับกลุ่มประชากร เชิงนโยบาย
และสร้ างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ
SOp2 นโยบายการศึก ษาการปฏิรูปการเรี ยนรู้ และจั ดหลักสูตรที่ เกิ ดจากการบูรณาการข้ ามศาสตร์ และ
ตอบสนองต่อความต้ องการของสังคม รวมถึงการส่งต่อประสบการณ์ เพื่อการสร้ างเสริ มศักยภาพ
ทางการวิจยั ให้ แก่บณ
ั ฑิตอย่างต่อเนื่อง
SOp3 การบูรณาการศาสตร์ ทางวิชาชีพร่ วมกับการให้ บริ การวิชาการและบริ การสุขภาพในมิติใหม่ๆ โดยใช้
สารสนเทศทางสุขภาพมาสูก่ ารวิเคราะห์และบูรณาการในทุกพันธกิจ
SOp4 การพัฒนาทรั พยากรบุคคลเพื่ อรองรั บกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ / การแข่ง ขัน ทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน
SOp5 คูค่ วามร่วมมือในทุกพันธกิจทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่ทางการ
ค. ระบบปรั บปรุ งผลการดาเนิ นการ คณะฯ ใช้ เกณฑ์ EdPEx/TQA และเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ การประกัน
คุณภาพระดับคณะฯ ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับหลักสูตร ใช้ เกณฑ์ AUN-QA, TQF, CHE-QA online
และเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ นอกจากนี ้ พันธกิจการบริ การวิชาการและบริ การสุขภาพ ยังใช้ ระบบ ISO 15189 และ
ISO 15190 ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้ บริ การทางเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพรังสีเทคนิค โดยจะมีการตรวจประเมินคุณภาพตามระดับดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี สาหรับการปรับปรุ ง
กระบวนการต่างๆ มีการนาหลักการของ PDSA, Cost control มาใช้

10 l OP

หมวด 1 การนาองค์ กร
1.1 การนาองค์ กรโดยผู้นาระดับสูง
1.1 ก. วิสัยทัศน์ และค่ านิยม
1.1 ก. (1) กาหนดวิสัยทัศน์ และค่ านิยม ผู้นำระดับสูงให้ ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรกำหนด
Vision-Mission-Value และค่ำ นิ ย ม M-A-H-I-D-O-L และใช้ วัฒ นธรรมองค์ ก ร “มุ่ง สู่ค วำมส ำเร็ จ ขององค์ ก รด้ ว ย
สมรรถนะและพลังควำมผูกพันธ์ ฉันท์ครอบครัว ” โดยมี กำรทบทวน VMV ทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง (ภำพที่ 1.1-1) โดยคณบดี ทีมบริ หำรคณะฯ และงำนยุทธศำสตร์ ฯ ได้ ทบทวน VMV ร่วมกับข้ อมูลนำเข้ ำ
คือ ควำมต้ องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ ำ คู่ควำมร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สมรรถนะหลัก ควำมเสี่ ยงระดับองค์กร Benchmarking และสัมฤทธิ ผลในแต่ละปี ที่ผ่ำนมำ โดยทีม บริ หำรประชุม
ร่วมกับ กส. และบุคลำกรกลุ่มต่ำงๆ นำผลจำกกำรทบทวนมำร่วมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฉบับปั จจุบนั พ.ศ.2561-2565
และแผนปฏิบตั ิกำร ตัวชี ้วัดเป้ำหมำยในแต่ละปี (ภำพที่ 2.1-1 และภำพที่ 2.1-2) โดยคณบดีถ่ำยทอด VMV แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบตั ิกำร แก่บคุ ลำกรทังหมดด้
้
วยวิธีที่เป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร ทังด้
้ วยตัวเองและมอบหมำยให้ ทีม
บริ หำรและหัวหน้ ำหน่วยงำนทุก ระดับเป็ น ผู้สื่ อสำร คณบดีสื่ อสำรด้ วยตนเองผ่ำนกำรจัด สัม มนำเชิ งปฏิ บัติก ำร
ประจำปี คณบดีและทีมบริ หำรสื่อสำรกับนักศึกษำในกำรสอบคัดเลือกนักศึกษำใหม่ เพื่อเผยแพร่วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และค่ำนิยม พร้ อมทัง้ สร้ ำงควำมผูกพัน อี กทัง้ มอบหมำยให้ รองคณบดี ผช.คณบดีฝ่ ำยต่ำงๆ หัวหน้ ำหน่วยงำนที่
เกี่ ยวข้ อง สื่ อสำรกับคู่ควำมร่ วมมื อ ลูกค้ ำที่ ส ำคัญ ผ่ำนกำรประชุม ร่ วมกันและช่องทำงอื่ นๆ (ภำพที่ 3.1-2) จำก
ผลลัพธ์กำรสื่อสำรแก่บคุ ลำกร ลูกค้ ำ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและคูค่ วำมร่วมมือในทุกพันธกิจ แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภำพ
ที่ดีของกำรปรับปรุ งกระบวนกำรและนำไปใช้ (ภำพที่ 7.4-2) นอกจำกนี ้ผู้นำระดับสูงมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตน
ตำมค่ำนิยม M-A-H-I-D-O-L (ภำพที่ 1ก-2OP) เช่น ค่ำนิยม L (Leadership, ใฝ่ ใจเป็ นผู้นำ) แสดงกำรเป็ นผู้นำของ
วิชำชีพในสภำวกำรณ์ ฉุกเฉินของประเทศ ได้ แก่ ดำเนินกำรตรวจคัดกรองและสอบสวนโรค (Active Case Finding)
และกำรตรวจวิเครำะห์ เชื อ้ COVID 19 เชิ ง รุ ก ค่ำนิ ย ม D (Determination, แน่ว แน่ท ำ กล้ ำตัด สิ น ใจ) โดยก ำหนด
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ ตำ่ งๆ ทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้
เช่น TQA และ AUN-QA ค่ำนิยม H (Harmony, กลมกลืน
กับสรรพสิ่ง) คณบดีผลักดันให้ เกิดกำรบูรณำกำรในกำรทำงำน กำรยกย่องและให้ กำลังใจแก่บุคลำกร เพื่อ เกิดพลัง
ควำมสำมัคคีตอ่ กำรพัฒนำงำน และค่ำนิยม I (Integrity, มัน่ คงยิ่งในคุณธรรม) คณบดีมีนโยบำยงดให้ ของต่ำงตอบ
แทน (No Gift Policy) แสดงให้ เห็นถึงคุณธรรมและสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
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ภาพที่ 1.1-1 กำรถ่ำยทอด VMV สูก่ ำรปฏิบตั ิและกำรสร้ ำงเสริ มให้ มีผลกำรดำเนินกำรที่ดี

1.1 ก. (2) การส่ งเสริมการประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัตอิ ย่ างมีจริยธรรม
คณบดีและทีมบริ หำรมีควำมมุ่งมัน่ ต่อกำรประพฤติปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่ำงตำมกฎหมำยและจริ ยธรรมในกำร
บริหำรงำน โดยมีกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้ วยหลักธรรมำภิบำล 11 ข้ อ ประกอบด้ วย หลักนิติธรรม คุณธรรม ควำม
โปร่ งใส กำรมีส่วนร่ วม ควำมรับผิดชอบ ควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิผล กำรกระจำยอำนำจ ควำมเสมอภำค มุ่งเน้ นฉันทำ
มติและหลักกำรตอบสนอง เป็ นประจำทุกปี จำกผลกำรประเมินร่ วมกับกำรทบทวนกระบวนกำรจึงกำหนดนโยบำย
และแนวทำงปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรบริ หำรงำนด้ วยหลักธรรมำภิบำลเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ วยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส และเป็ นแนวปฏิบตั ิควบคูก่ ับข้ อบังคับ ประกำศและหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ของมหำวิทยำลัยมหิดล และ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบตั ิไปยังบุคลำกรทุกกลุ่ม ผู้บริ หำรระดับสูงให้ ควำมสำคัญในกำรประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎหมำยใน
กำรตอบสนองต่อกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ และเกณฑ์ มำตรฐำน ด้ ำนกำรศึกษำ กำรวิจยั กำรบริ กำรวิชำกำร
ด้ ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน และข้ อบังคับด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรงบประมำณ
พัสดุ บัญชีและกำรเงิน เช่น กำรตอบสนองต่อกระบวนกำรตรวจสอบภำยในทังด้
้ ำนกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบตั ิกำร
นอกจำกนี ้คณบดีและผู้บริ หำรระดับสูงเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติตนในกำรทำงำนวิจยั ในคน เช่น ยื่นพิจำรณำขอ
กำรรับรองจริยธรรมกำรวิจยั ในคน กำรแสดงควำมไม่มี ส่วนได้ ส่วนเสียในกำรตรวจประเมินกำรรับรองของกองควบคุม
เครื่ องมือแพทย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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1.1 ข. การสื่ อสาร คณบดีและทีม บริ หำรเลือกวิธีกำรสื่อสำรในลักษณะสื่อสำรทำงเดียวและสื่อสำรสองทำง กับ
บุคลำกร นักศึกษำ ลูกค้ ำกลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และคู่ควำมร่ วมมือ เพื่อนำสู่กำรปฏิบตั ิและสร้ ำงควำมผูกพัน
โดยพิจ ำรณำให้ เหมำะสมกับกลุ่ม เป้ำหมำย โดยเน้ นกำรสื่อสำรสองทำงไปยัง (1) กลุ่ม ผู้บริ หำร ผ่ำนกำรประชุม
ผู้บริ หำรเป็ นประจำทุก 2 สัปดำห์ในกำรติดตำมควำมคืบหน้ ำและร่ วมหำรื อ ระบบกำรทำงำน กำรประชุม กส. กำร
ประชุม แผนงบประมำณ กำรท ำ PA ระดับ ส่วนงำน เพื่ อ กำรตัด สิ น ใจที่ ส ำคัญ ในกำรเปลี่ ย นแปลงหรื อ ขยำยผล
ทิศทำงกำรดำเนินงำนของคณะฯ (2) กลุ่มบุคลำกร ผ่ำนกำรสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรประจำปี กำรทำ PAรำยบุคคล กำร
ประชุมภำควิชำ/ ศูนย์/ หน่วยงำน กิจกรรมแลกเปลี่ยน/จัดกำรควำมรู้ กำรพูดคุยรำยบุคคล สื่อประชำสัมพันธ์ และสื่อ
สัง คมออนไลน์ เพื่ อ ให้ ทรำบถึ ง VMV ผลกำรด ำเนิ น งำน กลยุ ท ธ์ ระเบี ย บข้ อ ปฏิ บัติ ข องคณะฯ (ภำพที่ 1.1-2)
(3) กลุ่มผู้เรี ยน ลูกค้ ำกลุ่มอื่น คู่ควำมร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และคูค่ วำมร่วมมือหลัก ผ่ำนกำรประชุมร่วมกันและ
ช่องทำงอื่นๆ (ภำพที่ 3.1-2) เพื่อสื่อสำรถึงควำมต้ องกำร/ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจในกำรรับบริ กำรและคุณภำพ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี กำรก ำหนดนโยบำยเพื่ อสร้ ำงควำมผูก พันระหว่ำงลูกค้ ำกับ สถำบัน โดยเน้ น ให้ มี ก ำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์และสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ คูค่ วำมร่วมมือ/ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
และปรับระบบกำรบริ หำรจัด กำรให้ มีผ้ รู ับผิดชอบกำกับดูแลในกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ/ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียในทุกพันธกิจ เพื่อให้ เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด (ภำพที่ 3.1-1 และ ภำพที่ 3.1-2) ข้ อมูลที่วิเครำะห์ถกู นำเสนอในที่
ประชุมกส./ ที่ประชุมแต่ละพันธกิจตำมระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินกำรให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
ภาพที่ 1.1-2 ช่องทำงสือ่ สำรของกลุม่ ผู้บริ หำรและบุคลำกรกลุม่ ต่ำงๆ




1 ครัง้ /เดือน
1 ครัง้ /ปี







1 ครัง้ /ปี











2 ครัง้ /เดือน









ประชุมแผนงบประมำณ



2 ครัง้ /ปี

Group line MUMT



เป็ นปั จจุบนั

Group line กส.



เป็ นปั จจุบนั



Group line ทีมบริ หำร



เป็ นปั จจุบนั



















คณบดี





คณบดี
คณบดีและทีมบริ หำร /
หน.ภำค/ศูนย์
คณบดี และรองฯ ฝ่ ำยบริ หำรและ
สื่อสำรองค์กร
รองฯ ฝ่ ำยบริ หำรและสื่อสำร
องค์กร
คณบดี





คณบดี และรองคณบดีฝ่ำยต่ำงๆ





คณบดี และรองฯ ฝ่ ำยบริ หำรและ
สื่อสำรองค์กร








ทางเดียว
หนังสือเวียน



เมื่อมีกรณี



สื่อสิง่ พิมพ์



เมื่อมีกรณี
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คณบดีและทีมบริ หำร
คณบดี









ผู้รับผิดชอบ

สายสนับสนุน

กลยุทธ์
ผลการ
ดาเนินงาน
Product Offering
ร ะ เ บี ย บ /ข้ อ
ปฏิบัติ
ก า ร ย ก ย่ อ ง /
ชมเชย
กลุ่มผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรกำร กส.
Meet The Dean
สัมนำเชิงปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี
ประชุมทีมบริ หำร

ช่ องทาง

สายวิชาการ

VMV/ นโยบาย

กลุ่มเป้ าหมาย

ความถี่ในการดาเนินการ

ข้ อมูลที่ผ้ ูบริหารสื่อสารออกไป

สองทาง

วิธีการ
สื่อสาร

สายสนับสนุน

เป็ นปั จจุบนั

สายวิชาการ



กลุ่มเป้ าหมาย

กลยุทธ์
ผลการ
ดาเนินงาน
Product Offering
ร ะ เ บี ย บ /ข้ อ
ปฏิบัติ
ก า ร ย ก ย่ อ ง /
ชมเชย
กลุ่มผู้บริหาร

Facebook

ข้ อมูลที่ผ้ ูบริหารสื่อสารออกไป
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ผู้รับผิดชอบ

รองฯ ฝ่ ำยบริ หำรและสื่อสำร
องค์กร

คณบดีเล็งเห็นว่ำ บุคลำกรเป็ นกำลังสำคัญในกำรผลักดันองค์กรสู่ควำมสำเร็จ คณบดีและทีมบริ หำรจึงมุ่งมัน่
สร้ ำงควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กรผ่ำน (1) กำรกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน มุ่งเน้ นให้ ทกุ คนมีส่วนร่วมในกำรสร้ ำง
ควำมสำเร็ จให้ แก่องค์กร เปิ ดโอกำสให้ บคุ ลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร กำหนดตัวชี ้วัด ออกแบบระบบ
กำรดำเนินกำรและติดตำมผลให้ ชดั เจนและเป็ น รู ปธรรม (ภำพที่ 2.1.1 และ 2.1-4) (2) กำหนดนโยบำยกำรมุ่งสูค่ วำม
เป็ น องค์ ก รแห่ง นวัต กรรมและควำมยั่ง ยื น มุ่ง ให้ มี ก ำรพัฒ นำศัก ยภำพบุค ลำกรอย่ ำงต่อ เนื่ อ ง (ภำพที่ 7.3-12)
(3) กำหนดนโยบำยในกำรพัฒ นำศักยภำพและสร้ ำงควำมผูกพันกับ บุคลำกร (ภำพที่ 5.1-1 และภำพที่ 7.3-9) โดย
อำศัยฐำนคิด “องค์กรจะประสบควำมสำเร็ จและเจริ ญก้ ำวหน้ ำไปได้ ดี บุคลำกรก็ควรก้ ำวหน้ ำและเติบโตไปด้ วยกัน ”
(4) คณบดีและทีมบริ หำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมกับบุคลำกร นักศึกษำ และกลุ่มลูกค้ ำ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อย่ำงสม่ำเสมอ
และกำหนดให้ มีกำรสำรวจ วิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ ควำมผูกพัน และควำมสุขของบุคลำกรอย่ำงน้ อยปี ละ 1
ครัง้ (ภำพที่ 7.3-9, 7.3-11 และ 7.3-8) และมอบหมำยให้ รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และพัฒ นำคุณภำพ นำข้ อมูลมำ
ทบทวนและปรับปรุ งกระบวนกำรสร้ ำงควำมผูกพัน ในขณะเดียวกัน รองคณบดีฝ่ำยบริ หำรและสื่อสำรองค์กร จะ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อกำรยกย่องชมเชยบุคลำกรในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง (ภำพที่ 7.3-12 และ 7.3-13)
1.1 ค. พันธกิจและผลการดาเนินการขององค์ กร
1.1 ค. (1) การสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่อความสาเร็จ คณบดีและทีมบริ หำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ส่กู ำรปฏิบตั ิ เพื่อ
ผลักดันพันธกิจต่ำงๆ ให้ สำเร็ จบรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรกำหนด SO เป้ำหมำย ตัวชี ้วัด ผู้รับผิดชอบแต่ละพันธ
กิจอย่ำงชัดเจนและเป็ นระบบ และสร้ ำงสภำพแวดล้ อมในหลำยมิติ (นอกเหนือไปจำกสถำนที่กำรปฏิบตั ิงำนและ
เทคโนโลยีต่ำงๆ) ให้ เอื ้อต่อกำรบรรลุพันธกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนำคต อำทิเช่น 1) กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมในกำร
พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรวิจยั ผ่ำนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ระบบคลัสเตอร์ วิจยั กำรเชื่อมโยงงำนวิจยั พื ้นฐำนไปสู่กำร
ผลิ ตใน Pilot plant และกำรจำหน่ำยเชิ งพำณิ ชย์ ผ่ำนบริ ษัท MT INNOTREX รวมถึงกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ ใหม่และ
นวัตกรรมสู่ก ำรจดทะเบี ยนทรัพ ย์ สิ นทำงปั ญ ญำ 2) กำรวิเครำะห์ และเพิ่ ม อัตรำกำลังและขี ด ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรสำยวิชำกำร ทำให้ ปัจจุบนั มีคณำจำรย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับ ป.เอก ในสัดส่วนที่สงู กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
และสภำวิ ช ำชี พ (ภำพที่ 7.3-2) รวมถึ ง มี สัด ส่ ว นคุณ วุฒิ ท ำงวิ ช ำชี พ ต่ อ ควำมเชี่ ย วชำญด้ ำ นอื่ น ๆ ในสัด ส่ ว น
88.37:11.63 ซึ่งยัง ประโยชน์ ต่อกำรเติม เต็ม ควำมสำมำรถรอบด้ ำนจำกศำสตร์ ที่ หลำกหลำย (Multidisciplinary)
ให้ แก่บณ
ั ฑิตของคณะฯ ได้ 3) มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรี ยมบุคลำกร
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ให้ มี ศักยภำพตำมที่ คำดหวัง (ภำพที่ 5.1-1) โดยกำรผลักดันให้ คณำจำรย์ บุคลำกรรุ่ นใหม่ ได้ ทำงำนร่ วมกับผู้มี
ประสบกำรณ์ สงู ทังภำครั
้
ฐและเอกชนในด้ ำนกำรบริ หำรงำนตำมพันธกิจต่ำงๆ มีกำรส่งบุคลำกรที่มีศกั ยภำพทังสำย
้
วิชำกำรและสำยสนับสนุนเข้ ำรับกำรอบรมหลักสูตรทำงวิชำชีพและกำรบริ หำรจัดกำรเพิ่มเติม เพื่อเป็ นกำรพัฒนำผู้นำ
ขององค์กรและกำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่งในอนำคต 4) คณะฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำทบทวนกำรปรับ
โครงสร้ ำงองค์กร กำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจและกำรกำกับดูแลให้ แก่ ทีมบริ หำร รวมถึงคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มควำมคล่องตัวในกำรดำเนินกำร สร้ ำงสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนและผลักดันให้ บคุ ลำกรได้ ใช้
ศักยภำพที่มีอยู่ในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเต็มที่ โดยยึดตำมแนวนโยบำยและกฎระเบียบปฏิบตั ิต่ำงๆ ทำให้ เกิดควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ ำนข้ อมูลและสำรสนเทศ เช่น กก. บริหำรควำมเสี่ยง กก. บริ หำร
ควำมต่อ เนื่ อ ง กก. ควำมปลอดภัย กก. สวัส ดิก ำร กก. ด ำเนิ น กำรโครงกำร MUMT Happy Organization เพื่ อ
กำหนดกรอบและแนวทำงกำรดำเนินกำรของคณะฯ โดยมีกำรประเมินควำมก้ ำวหน้ ำและติดตำมผลผ่ำนกำรประชุม
กลุ่มย่อย ตำมกำหนดกำรในแผนปฏิบตั ิกำรระยะสัน้ ระยะยำว และที่ประชุม กส. เดือนละ 1 ครัง้ (ภำพที่ 1.1-1) 5)
เปิ ดโอกำสให้ บุคลำกรทุกระดับ ลูกค้ ำ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและคู่ควำมร่ วมมือ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ทบทวน
คำดกำรณ์ แนวโน้ ม เหตุกำรณ์ ในอนำคตที่ ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ ตำมช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ
เพื่อให้ เกิดกำรพัฒ นำและปรับปรุ งระบบงำนโดยใช้ Organizational workflow ภำพรวมของคณะฯ ที่ทำให้ ทุกคนมี
โอกำสร่วมเรี ยนรู้และเข้ ำใจกระบวนกำรในภำพใหญ่และภำพย่อย ซึ่งส่งผลให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
และกำรบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ รวมทังยั
้ งส่งผลให้ บุคลำกรเกิดควำมเข้ ำใจที่ดีตอ่ แผนกลยุทธ์ คณะฯ (ภำพที่ 7.5-10
และภำพที่ 7.5-11) และผลลัพธ์ควำมผูกพันของลูกค้ ำแต่ละกลุม่ ที่ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
1.1 ค. (2) การทาให้ เกิ ด การปฏิบั ติก ารอย่ างจริ งจัง จำกกำรวิเครำะห์ทบทวนผลลัพ ธ์ ในปี 2555-2560 ทำให้
คณบดี และที ม บริ ห ำรวำงเป้ำ หมำยในกำรเป็ น องค์ ก รที่ ขับ เคลื่ อ นด้ วยนวัต กรรม จึง เป็ น ผลให้ เกิ ด กำรปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ปี 2561-2565 กำรวำงแผนบุคลำกรให้ รองรับกับกำรปรับปรุงระบบงำนตำม Organizational
workflow เทคโนโลยี งบประมำณและสิ นทรัพ ย์ของคณะฯ ที่ มีอยู่ เพื่ อนำไปสู่กำรกำหนดแผนปฏิ บตั ิกำรระยะสัน้
ระยะยำว และกำรดำเนินกำรอย่ำงเต็มกำลังโดยคำดหวังผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกล
ยุท ธ์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ คณบดีถ่ ำยทอดแผนปฏิ บัติก ำรผ่ำนข้ อ ตกลงกำรปฏิ บัติงำน (PA) ทัง้ รองคณบดี หัวหน้ ำ
ภำควิชำ หัวหน้ ำศูนย์ หัวหน้ ำหน่วย และบุคลำกรรำยบุคคล ซึ่งผลกำรดำเนินงำนจะถูก วิเครำะห์ รวบรวม โดยงำน
ยุท ธศำสตร์ ฯ เพื่ อ รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ กำรด ำเนิ น งำน ในที่ ป ระชุม กส. เป็ น ประจ ำทุก เดื อ น เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ
แผนปฏิบตั ิกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ จริ งหรื อปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ ได้ ทนั ท่วงที ผู้นำระดับสูง ยัง
กำหนดกำรปฏิ บัติกำรอย่ำงจริ งจังในกำร 1) ปรับ กระบวนกำรปรับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยรองฯ ฝ่ ำย
กำรศึกษำก่ อนปริ ญ ญำและรองฯ ฝ่ ำยกำรศึก ษำหลัง ปริ ญ ญำและวิเทศฯ กำกับ ดูแลกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนสู่
Outcome-based Education (OBE) เพื่ อให้ สอดคล้ องกับเป้ำประสงค์เชิ งยุทธศำสตร์ ที่ 1 โดยสนับสนุน และเสริ ม
ศักยภำพให้ บคุ ลำกรอบรมเป็ นผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ แก่บคุ ลำกรภำยในคณะ ส่งผล
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ให้ มีหลักสูตรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน อีกทังมี
้ ผลลัพธ์ที่ดีตอ่ ภำวะกำรมีงำนทำและกำรประกอบวิชำชีพ (ภำพที่ 7.1-1
และ 7.1-2) รวมถึงควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้ บณ
ั ฑิต (ภำพที่ 7.1-3) นอกจำกนี ้ ผู้นำระดับสูง 2) ปรับบริ บทของวิชำชีพสู่
กำรสร้ ำงเสริ ม สุขภำพ (Health promotion) เชิงรุ กและสุขภำพแบบองค์รวม ด้ วยฐำนคิดของกำรทำให้ “สุขภำพดี
(กำยและจิต) เป็ นเรื่ องที่จบั ต้ องได้ สำหรับทุกคน…สุขภำพดีสำมำรถเห็นได้ ตงแต่
ั ้ ระดับโมเลกุลที่อยู่ภำยในร่ ำงกำย
ของแต่ละบุคคล...สุขภำพดีจะเกิดขึ ้นได้ ต้องมำจำกควำมตระหนักรู้และควำมใส่ใจในสุขภำพของแต่ละปั จเจกบุคคล”
มี ก ำรบูร ณำกำรกำรบริ ก ำรสุข ภำพ ร่ ว มกับ กระบวนกำรจัด กำรเรี ย นรู้ ชุม ชนแก่ นัก ศึก ษำ (Community-based
learning) เพื่อให้ เห็นคุณค่ำและมุมมองเชิงวิชำชีพที่สำมำรถสร้ ำงผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสุขภำพของประเทศ 3)
ต่อยอดกำรดูแลสร้ ำงเสริ มสุขภำพแบบองค์รวม ภำยใต้ โครงกำรจัดตังศู
้ นย์ส่งเสริ มสุขภำพแบบองค์รวม (Holistic
Health & Wellness Centre) และขยำยผลกำรวิจยั ไปสู่นวัตกรรมกำรให้ บริ กำรทำงสุขภำพเพื่อสร้ ำงสมดุลแห่งกำรมี
สุขภำวะที่ดี (Well-being) โดยติดตำมกระบวนกำรและผลดำเนินงำน 4) กำรส่งเสริ มงำนวิจยั เพื่อสร้ ำงผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคม และสร้ ำงนวัตกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่กำรสร้ ำงผลกระทบเชิงนโยบำยในระดับประเทศเพื่อกำร
พึ่งพำตนเอง ลดกำรนำเข้ ำ เช่น พัฒนำโรงงำนต้ นแบบเพื่อกำรพัฒนำชุดทดสอบ น ้ำยำ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และบริษัท MT INNOTREX เป็ นต้ น
1.2 การกากับดูแลองค์ กรและการทาประโยชน์ ให้ สังคม
1.2 ก. การกากับดูแลอลค์ กร
1.2 ก. (1) ระบบการกากับดูแลองค์ กร คณบดี ทีมบริ หำร และ กส. กำกับดูแลกำรดำเนินกำรของคณะฯ ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 11 ประกำร หลักควำมโปร่งใส และข้ อกำหนดทำงกฎหมำย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ควำมรั บ ผิ ด ชอบทัง้ หมด มำใช้ ในกำรบริ ห ำรองค์ ก รเพื่ อควำมโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แบบ 360 องศำ และให้ งำน
ยุทธศำสตร์ ฯ ออกแบบประเมินผล เก็บรวบรวม วิเครำะห์ และรำยงำนผลต่อ ทีมบริหำรและ กส. ปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งข้ อมูล
เหล่ำนี ้ (ภำพที่ 7.4-3) จะถูกนำมำทบทวนและประเมินผลลัพธ์กำรกำกับดูแลของคณะฯ ต่อไป ในขณะที่กำรติดตำม
ประเมิ นภำระควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ และด้ ำนกำรเงินนัน้ คณบดีได้ นำแนวทำงกำรควบคุมภำยในมำใช้
สำหรับกำรดำเนินงำนในทุกพันธกิจ เพื่อเป็ นกรอบเชิงนโยบำยให้ ผ้ บู ริ หำรคณะฯ ได้ นำไปใช้ ในกำรบริหำรจัดกำร และ
กำกับดูแลงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทังนี
้ ้ให้ รองคณบดี ฯ ฝ่ ำยงบประมำณและกำรคลัง รำยงำน
งบประมำณและกำรคลัง และงำนยุทธศำสตร์ ฯ รำยงำนควำมคืบหน้ ำแผนปฏิบตั ิกำรภำยใต้ แผนกลยุทธ์ ในที่ประชุม
กส. เป็ นประจำทุกเดือน มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่ อทำหน้ ำที่ วิเครำะห์ และประเมิ น
ควำมเสี่ ยงทุก 6 เดือนตำมพันธกิจ ต่ำงๆ ใน 4 ประเด็น คือ Strategic risk, Operation risk, Compliance risk และ
Financial risk และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์และจัดทำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM)
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำกำรด ำเนิ น งำนของคณะฯ สำมำรถท ำได้ อย่ำงต่อ เนื่ องแม้ ในกรณี ที่ มี เหตุก ำรณ์ ท ำให้ ห ยุดชะงัก
หลัง จำกนัน้ คณะกรรมกำรที่ ดูแ ลในแต่ล ะพัน ธกิ จ ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุม โดยมี ง ำนยุท ธศำสตร์ ฯ เป็ นผู้
ประสำนงำนในกำรรวบรวมประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงกำรควบคุม และดัชนีชี ้วัดควำมเสี่ยง (KRI) โดยข้ อมูลจะถูก
วิเครำะห์ และนำเสนอเพื่ อกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำรควบคุมต่ำงๆ ทุกปี และผลกำรวิเครำะห์ จะถูก
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ประมวลร่ วมกับกำรติดตำมประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ เพื่ อปรับ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บัติกำร
ประจำปี ในรอบถัดไป
1.2 ก. (2) การประเมินผลการดาเนินการ คณะฯ โดยงำนยุทธศำสตร์ ฯ จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรบริ หำรงำนของ
คณบดีและผู้บริ หำรคณะฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 11 ข้ อ (ภำพที่ 7.4-3) ซึ่งประเมินโดยบุคลำกรภำยในคณะฯ และ
ประเมินกำรบริ หำรงำนของ กส. ประกอบด้ วย กำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทอำนำจหน้ ำที่และประสิทธิภำพของ กส.
(ภำพที่ 7.4-4) ซึง่ ประเมินแบบสองทำง คือ กส.ทำกำรประเมินตนเอง และให้ บคุ ลำกรภำยในคณะฯ เป็ นผู้ประเมิน ซึ่ง
ดำเนินประเมินผล ปี ละครัง้ โดยไม่มีผลต่อกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร/กส.แต่อย่ำงใด
ในขณะที่กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณบดีนนั ้ มีคณะกรรมกำรจำกมหำวิทยำลัยเป็ นผู้ดำเนินกำร
โดยใช้ เกณฑ์กำรประเมินในลักษณะ 360 องศำ และกำรจัดทำ PA ระดับส่วนงำน ตำมกระบวนกำร ขันตอน
้
และกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มหำวิทยำลัยกำหนด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ มีกำรแจ้ งกลับมำยังคณบดี เพื่อสะท้ อนกระบวนกำรบริ หำร
จัดกำรและแนวทำงกำรพัฒนำในรอบปี ถดั ไป นอกจำกนี ้ มีกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำร ตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนัก งำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2552 กำหนดให้ มี
กำรประเมินผลตำมข้ อตกลงกำรปฏิบตั ิงำน และประเมินสมรรถนะ 2 ด้ ำน คือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทำงกำร
บริ หำร เพื่อนำมำใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรพัฒนำตนเองและปรับปรุงประสิทธิผลกำรนำองค์กรและกำรทำงำนในลักษณะ
ผลตอบแทนเพื่ อกำรเลื่ อนเงินเดือนประจำปี ซึ่งจำกกำรทบทวนพบว่ำ ระบบนีย้ ังเป็ นระบบที่มี ประสิทธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลที่ดี จึงยังคงใช้ ระบบนี ้ในกำรประเมินในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
1.2 ข. การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัตอิ ย่ างมีจริยธรรม
1.2 ข. (1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ คณะฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้ อบังคับที่สำคัญ
(ภำพที่ 1ก-6OP) โดยมอบหมำยให้ รองคณบดี เป็ น ผู้ก ำกับ ดูแ ลกำรด ำเนิ น งำนในแต่ล ะพัน ธกิ จ ให้ เป็ น ไปตำม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ และเกณฑ์มำตรฐำน อีกทัง้ คณบดีและทีมบริ หำรกระตุ้ นและเน้ นยำ้ ให้ บุคลำกรทุก
ระดับและนศ. ปฏิบตั ติ นภำยใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง มีกำรกำกับดูแลตำมขันตอนของกำรมอบหมำยและ
้
กำรบริ หำรงำนของมหำวิทยำลัย มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี ้วัด ต่ำงๆ (ภำพที่ 4.1-2) ในกำรดำเนินกำร
และคำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำในด้ ำนกฎหมำย กฎระเบียบข้ อบังคับ และควำมกังวลของสังคมที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจต่ำงๆ ของคณะ (ภำพที่ 1.2-1) คณบดีมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทบทวนหลักสูตร บริ กำร
และกระบวนกำรต่ำงๆ พร้ อมทังน
้ ำข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะของลูกค้ ำคูค่ วำมร่วมมือ / ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกำร
คำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำถึงควำมกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตร บริ กำรและกระบวนกำร (Risk Identification) และวำง
มำตรกำรป้องกัน (Risk Control) โดยมีกำรติดตำมและรำยงำนผลปี ละ 2 ครัง้ นอกจำกนี ม้ ีกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
เพื่อกำกับดูแลงำนที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน อำทิ 1) ด้ ำนบริ กำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้ องปฏิบตั ิกำรเทคนิค
กำรแพทย์ มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำร (Management review board) เพื่ อ ดูแ ลกำรด ำเนิ น กำรให้ เป็ น ไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล ISO 15189 และ 15190 (ภำพที่ 7.1-15) ซึ่งมีกำรทบทวนปี ละ 1 ครัง้ 2) ด้ ำนกำรจัดกำรและควำม
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ปลอดภัยห้ องปฏิบตั ิกำรวิจยั มีกำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรห้ องปฏิบตั ิกำรวิจยั เป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และมีควำมปลอดภัยทังบุ
้ คลำกร อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีกำรทบทวนนโยบำย
และกำหนดระเบียบกำรใช้ ห้องปฏิบตั ิกำรวิจยั มำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรวำงแนวทำงอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย
มีกก.ห้ องปฏิบตั ิกำรเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค กก.จัดกำรควำมปลอดภัยเป็ นผู้กำกับดูแลติดตำม อย่ำงน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ (ภำพที่ 7.3-7) 3) ด้ ำนกำรคลังและพัสดุ มีรองฯฝ่ ำยพัฒ นำสุขภำวะ งบประมำณและกำรคลัง กำกับดูแล
ร่วมจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ยงและมี กำรรำยงำนสถำนะกำรเงินในที่ประชุม กส. เป็ นประจำทุก เดือน (หัวข้ อ 7.5ก
(1)) 4) ด้ ำนงบประมำณ ดำเนินกำรโดย กส ในกำรจัดทำงบประมำณและแผนกำรใช้ จ่ำยประจำปี โดยนำระบบ MUERP มำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรเก็บข้ อมูล/สำรสนเทศให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และทันต่อกำรนำไปใช้ เพื่อกำรตัดสินใจ
ของผู้บริ หำร ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรเงินและงบประมำณของคณะฯ ได้ รับกำรตรวจสอบด้ วยองค์กรภำยนอก ศูนย์
ตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยมหิดล สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ภำพที่ 7.4-6)
ภาพที่ 1.2-1 กำรคำดกำรณ์ลว่ งหน้ ำถึงควำมกังวลของสังคมที่มีตอ่ หลักสูตร บริ กำรและกระบวนกำร
หลักสูตร/บริการ/
การดาเนินงาน
หลักสูตร
วิจยั

บริกำรสุขภำพ
กำรดำเนินงำน

ความกังวลของสังคม
บัณฑิตที่จบกำรศึกษำไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของสังคม
ผลงำนวิจยั ไม่สำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์
ในมิติตำ่ ง ๆ

มาตราการป้ องกัน
กำรปรับหลักสูตรเป็ น OBE

ทบทวนกลยุท ธ์ กำรบริ ห ำรจัด กำรกำรใช้ ป ระโยชน์ ใน
กำรวิ จั ย ในเชิ ง สั ง คมและเชิ ง นโยบำย รวมทั ง้ กำร
ส่ ง เส ริ ม ส นั บ สนุ น ร่ ว มมื อกั บ ภำค เอกชน เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรและนำไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิง
พำณิชย์
กำรวิเครำะห์ผลทำงห้ องปฏิบตั ิกำรไม่
กำรควบคุมและติดตำมด้ วยเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISO
แม่นยำ คลำดเคลื่อน
15189 และ 15190
กำรปนเปื อ้ นของเสียสำรเคมีและชีวภำพสู่ กำรจั ด กำรของเสี ย สำรสำรเคมี แ ละชี ว ภำพ ตำม
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
มำต รำกำรค วบ คุ ม ของเสี ย อั น ต รำย โด ยศู น ย์
COSHEM ม.มหิดล

Process & Result
ภำพที่ 7.1-18
ภำพที่ 7.1-12 ถึง ภำพ
ที่ 7.1-14

ภำพที่ 7.1-15
หัวข้ อ 6.2 ก.

1.3 ข. (2) การประพฤติปฏิบัติอย่ างมีจริยธรรม คณะฯ ดำเนินกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรประพฤติปฏิบตั ิทุก
ด้ ำนของคณะฯ เป็ นไปอย่ำงมีจริ ยธรรม โดยบุคลำกรและนักศึกษำปฏิบตั ิตำมประกำศ ข้ อบังคับ ม.มหิดล ว่ำด้ วย
จรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำ ม.มหิดลและกำรดำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ พ.ศ.2552 ด้ ำนกำรศึกษำ คณะฯ มี
กำรสอดแทรกเนื ้อหำกำรส่งเสริมจริ ยธรรมผ่ำนรำยวิชำและกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ด้ ำนงำนวิจยั คณะฯ มีกำรส่งเสริ ม
กำรอบรมจริ ยธรรมให้ แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่ อง เช่น อบรมจริ ยธรรมกำรวิจัยในคน จริ ยธรรมกำรวิจัยและควำม
ปลอดภัยในด้ ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม ด้ ำนบริ กำรสุขภำพ คณะฯ ส่งเสริ มให้ บุคลำกรคณะฯ ในกำรรับรู้สิทธิ
ของผู้ป่วยและปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและจริ ยธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน ด้ ำนกำรบริ หำรคลังและพัสดุ คณะฯ
ส่งเสริ มให้ บุคลำกรได้ รับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคั บทำงกำรพัสดุอย่ำงต่อเนื่องทุกปี รวมถึงสร้ ำง
ควำมตระหนักถึงกำรดำเนินงำนที่มิให้ มีผลประโยชน์ทับซ้ อนโดยเคร่งครัดในปฏิบตั ิตำมนโยบำยงดให้ ของต่ำงตอบ
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แทน (No gift policy) ด้ ำนกำรบริ หำรงำน กส. ทำหน้ ำที่กำกับดูแลกำรบริ หำรงำนและเปิ ดโอกำสให้ สภำอำจำรย์มี
ส่วนร่ วมในกำรเสนอแนะ และ/หรื อทักท้ วงกำรบริ หำรงำน เพื่ อให้ กำรดำเนินงำนโปร่ งใส เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
จริยธรรมในทุกกระบวนกำร
กรณีที่เกิดกำรละเมิดจริ ยธรรม คณะฯ มีกำรกำหนดมำตรกำรจัดกำร ได้ แก่ กำรตักเตือน และกำรลงโทษทำง
วินัย ในกรณี ที่มี นักศึกษำกระทำที่ ขัดต่อกำรประพฤติปฏิ บัติที่ มี จ ริ ยธรรม คณะฯ ได้ มี กำรแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำและวินิจฉัยทำงจรรยำบรรณ โดยมอบหมำยให้ รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำก่อนปริ ญญำ/ผู้ช่วยฯ กิจกำร นศ. ร่วม
พิจำรณำควำมร้ ำยแรงของควำมผิ ดและกำรลงโทษ กรณี ของบุคลำกร มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรพิจำรณำและ
วินิจฉัยทำงจรรยำบรรณ โดยมอบหมำยให้ รองคณบดีที่เกี่ยวข้ อง ร่ วมพิจำรณำควำมร้ ำยแรงของควำมผิดและกำร
ลงโทษ
1.2 ค. การทาประโยชน์ ให้ สังคม
1.2 ค. (1) ความผาสุกของสังคม คณบดีและทีมบริ หำร มุ่งสร้ ำงจิตสำนึกให้ บุคลำกรและ นศ. มีควำมรับผิดชอบ
เพื่อสร้ ำงควำมผำสุกต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกำรปฏิบตั ิ
ประจำวัน ได้ แก่ (1) กำรสร้ ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรร่ วมรักษำสิ่งแวดล้ อมให้ แก่บุคลำกรและ นศ. ของ
คณะฯ ตำม “SO4 กำรสร้ ำงควำมเป็ นเลิศในกำรบริ หำรจัดกำรสู่ควำมเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมและควำมยั่งยืน ”
ส่งผลให้ คณะฯ มี กำรบริ หำรจัดกำรที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่งแวดล้ อมเพื่ อให้ บ รรลุเป้ำหมำยกำรเป็ น Green and Healthy
Organization โดยใช้ หลัก 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) มำใช้ เพื่อกำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้ ทรัพยำกร
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ภำยใต้ ทิศทำง Green and Healthy Organization/Community โดยกำรดำเนินกำรหลำย
ส่วนของคณะฯ สอดรับกับนโยบำยกำรดำเนินงำนของม.มหิดล มำอย่ำงต่อเนื่อง (ปี 2016-2018) (ภำพที่ 7.4-8) (2)
กำรเสริ มสร้ ำงสุขภำพและสุขภำวะดีแก่สงั คมโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้และอำศัยบทบำทนำทำงวิชำชีพ ตำม “SO3
ยกระดับวิชำชี พ สู่กำรเป็ นผู้นำกำรบริ กำรวิช ำกำรและกำรสร้ ำงเสริ ม สุขภำพ” เช่น สร้ ำงคุณ ค่ำให้ กับวิช ำชีพ ผ่ำน
กระบวนกำรดูแลสร้ ำงเสริ มสุขภำพ ส่งผลให้ ประชำชนในชุมชนมีทศั นคติที่ดีและมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ ้น
(ภำพที่ 7.2-12) มีกำรส่งเสริมให้ บคุ ลำกรในองค์กรต่ำงๆ ใช้ ผลกำรตรวจประเมินสถำนะทำงสุขภำพในกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพในรู ปแบบ Healthy Organization (ภำพที่ 7.3-6) มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้ อมูล
และ Web-based Application for Personal Health Assessment (ภำพที่ 4.1-1) เพื่ อใช้ เป็ นสื่ อกลำงให้ ป ระชำชน
สำมำรถใช้ เพื่อกำรติดตำมประเมินสถำนะทำงสุขภำพของตนเองและสำมำรถใช้ ข้อมูลในกำรดูแลสร้ ำงเสริมสุขภำพได้
ดีขึน้ มี กำรตัง้ โครงกำรจัดตังศู
้ นย์ส่งเสริ ม สุขภำพแบบองค์รวม (MUMT Holistic Health and Wellness Centre) มี
กำรขึ ้นทะเบียนเป็ นหน่วยสร้ ำงเสริ มสุขภำพและป้องกันโรค เขต 11 พื ้นที่กรุงเทพมหำนคร และขยำยผลนวัตกรรมกำร
ส่งเสริ มสุขภำพผู้สงู อำยุในพื ้นที่ภำคกลำง เพื่อให้ ผ้ สู งู วัยเข้ ำถึงระบบกำรดูแลสุขภำพด้ วยตนเองที่ยงั่ ยืน (ภำพที่ 7.414) (3) ดำเนินกำรโครงกำรพัฒ นำเกษตรและอำหำรปลอดภัย ในปี งบประมำณ 2562 โดยใช้ ศกั ยภำพในกำรตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้ องปฏิบตั ิกำรในกำรสร้ ำงสุขภำวะดี สู่กำรส่งเสริ มสุขภำวะดีด้วยวิถีเกษตรปลอดภัย ในกลุ่มผู้บริ โภค
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ต่ำง ๆ (ภำพที่ 7.4.11 และภำพที่ 7.4.12) (4) สนับสนุนมำตรฐำนทำงวิชำชีพผ่ำนกำรเป็ นแม่ข่ำยทำงห้ องปฏิบตั ิกำร
โดยองค์กรภำยนอก (EQAs) ซึ่งคณะฯ มี กำรดำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่ อควบคุม ดูแลมำตรฐำนคุณ ภำพกำร
ทดสอบทำงห้ องปฏิบตั กิ ำรเทคนิคกำรแพทย์ทวั่ ประเทศ ให้ มีควำมถูกต้ อง แม่นยำ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ รู ับบริกำร
1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน ในปี 2562 คณะฯ กำหนดชุมชนสำคัญซึ่งเป็ นพื ้นที่กำรเรี ยนรู้ด้ำนบริบททำงวิชำชีพ
กับกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพแบบองค์รวม เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ชุมชนหลักในระดับต่ำงๆ โดยรอบมหำวิทยำลัยและ
ปริ ม ณฑล เช่ น ชุม ชนคลองใหม่ ชุม ชนมหำสวัส ดิ์ ชุม ชนบำงเตย จ. นครปฐม ภำยใต้ กำรด ำเนิ น กำรโครงกำร
ประยุก ต์ ใช้ แ ละพัฒ นำต่อ ยอดนวัต กรรมกำรส่ง เสริ ม สุข ภำพแบบองค์ รวม (Holistic Health and Wellness) เพื่ อ
ยกระดับสุขภำวะผู้สงู อำยุในกลุม่ ภำคกลำง โดยอำศัยสมรรถนะหลักในกำรสร้ ำงควำมรอบรู้ในกำรดูแลสุขภำพ พร้ อม
ทังติ
้ ดตำมสุขภำวะของผู้สงู วัยในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผ้ สู งู วัยมีสถำนะทำงสุขภำพที่ดีขึ ้นและเสริ มสร้ ำงควำม
เข้ ม แข็งให้ กับ ชุม ชน 2) หน่วยงำนทัง้ ภำครัฐ -เอกชนและชุม ชน ที่ คณะฯ ให้ กำรตรวจประเมิ นและดูแลสร้ ำงเสริ ม
สุขภำพประมำณ 150 แห่งทัว่ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (ภำพที่ 7.4-10) โดยจัดกิจกรรมลดพุง ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อ
สร้ ำงเสริ มสุขภำวะที่ดีและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีให้ กบั บุคลำกรของหน่วยงำน 3) กลุม่ เกษตรกรและประชำชน
โดยทัว่ ไป ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำเกษตรและอำหำรปลอดภัย โดยคณะฯ ตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ ำงและสำรปนเปื อ้ น
ในผลิตภัณฑ์อำหำรและสิ่งแวดล้ อม ควบคูก่ บั กำรบริ กำรตรวจสุขภำพ และขยำยผลสู่กำรบูรณำกำรกำรทำงำนตลอด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (Value chain) ต้ นทำง: เพื่อส่งเสริ มศักยภำพกำรผลิตเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกร กลำงทำง: กำรตรวจ
วิเครำะห์รับรองผลผลิต ปลำยทำง: กำรส่งต่อผลผลิตสู่ตลำดในรูปแบบต่ำงๆ ซึง่ ตอบโจทย์ต่ อกำรสร้ ำงควำมสมบูรณ์
แก่ระบบสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนไปพร้ อมกัน
หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
2.1 ก. (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จำกกำรได้ มำซึ่งกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2565 (ภำพที่
2.1-1) คณะฯ โดยงำนยุทธศำสตร์ ฯ ได้ รวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลปั จ จัยน ำเข้ ำ ที ม บริ หำรนำข้ อมูลเหล่ำนัน้ มำ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ด้ วย SWOT Analysis และ TOWS matrix และกำหนดควำมได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ ควำมท้ ำทำย
เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และระบบงำนที่สำคั ญ เพื่อใช้ ในกำรปรับปรุ งกระบวนกำร
หลัก (Core process) และกระบวนกำรสนับสนุน (Supportive process) และนำมำวิเครำะห์แนวโน้ ม (Trend) และ
เป้ำหมำยของ Vision ด้ วย TOWS matrix เพื่ อใช้ ในกำรวำงกลยุทธ์ ให้ มีควำมคล่องตัวและยืดหยุ่นพร้ อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ๆ ควบคู่กับกำรทำแผนบริ หำรควำมเสี่ยง ทัง้ 4 ด้ ำน ได้ แก่ strategic risk, operational risk ,
financial risk และ compliance risk ที่มำจำกควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คู่ควำมร่ วมมือ ผู้ส่งมอบ
และแนวโน้ มตลำด (ภำพที่ 7.5-8 ถึ ง 7.5-9) รวมทั ง้ กำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจและสื่ อ สำรกั บ บุ ค ลำกรเพื่ อ สร้ ำง
engagement และมองภำพรวมไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกัน เพื่ อ รองรั บ ควำมท้ ำทำยจำกกำรแข่ง ขัน และ Disruptive
10

technology ซึ่งในกำรวำงแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรื อบริกำรใหม่ๆ จะวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ (Feasibility study)
โดยใช้ Business Model Canvas ควบคูก่ นั ไป
ในปี ที่ผ่ำนมำ คณะฯ ได้ ทบทวนแล้ วจึงตัดสินใจเร่งเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์ ในระยะสัน้ 1 ปี โดยคณบดี ทีมบริ หำรและคณะกรรมกำร กส. ทำหน้ ำที่ติดตำมกำรดำเนินกำรและนำข้ อมูล
ผลลัพธ์ ตวั ชี ้วัด ข้ อมูลคู่เทียบ (ภำพที่ 4.1-2 และ 2.1-4) และผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx /TQA ในปี ที่ผ่ำนมำ
ทำกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ ร่ วมกับ SO สมรรถนะหลักขององค์กร สถำนกำรณ์ ที่เกิดขึน้ และกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต
เพื่อระดมสมองและวิเครำะห์ หำโอกำสเชิงกลยุทธ์ (Strategic opportunities) ตำมภำพที่ 2ข -2 OP และกำรพัฒนำ
นวัตกรรม นอกจำกนี ้ คณะฯ กำหนดให้ มี กก.บริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อวิเครำะห์โอกำส ผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นและกก.
บริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรรองรับกระบวนกำรดำเนินงำนสำคัญให้ มีควำมต่อเนื่องและ
สำมำรถกลับมำดำเนินงำนได้ อย่ำงปกติในระยะเวลำที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรให้ บริ กำร นักศึกษำ ชุมชน
และสังคม รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร โดยทบทวนแผนจัดกำรควำมเสี่ยงทุก 6 เดือน ขณะเดียวกัน คณบดี
และรองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ กำหนดแผนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล Human resources management (HRM) และ
Human resources development (HRD) (ภำพที่ 5.1-1) จำกนั น้ ที ม บริ ห ำร หัว หน้ ำงำน สื่ อ สำรแผนกลยุ ท ธ์ สู่
บุคลำกรทังคณะฯ
้
ระดับบริ หำรผ่ำนที่ประชุม กส. และระดับปฏิบตั ิกำร ผ่ำนกำรสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรประจำปี เพื่อ
ร่วมจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรครอบคลุมถึงกำรวำงแผนงบประมำณซึง่ มี กก.งบประมำณ ทำหน้ ำที่พิจำรณำตังงบประมำณ
้
รำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่ นดินและเงินรำยได้ คณะฯ เพื่ อให้ เกิดควำมมั่นใจว่ำ มีกำรจัดสรรทรัพ ยำกรอย่ำง
พอเพียงที่จะดำเนินงำนบรรลุผ ลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และพร้ อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ คำดคิด และติดตำม
ควำมก้ ำวหน้ ำกำรดำเนินกำรตำมตัวชี ้วัดและ PA ผ่ำนที่ประชุม กส. ทุกเดือน โดยใช้ Organizational workflow ใน
กำรทบทวนและพิจ ำรณำปรับปรุ งระบบงำนและกระบวนกำรทำงำน (หมวด 6) ข้ อมูลสำรสนเทศที่ ใช้ (หมวด 4)
รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนภำระงำนของบุคลำกรแต่ละหน่วยงำน (หมวด 5) ตำมควำมจำเป็ นโดยอำศัยเสียงของลูกค้ ำ
และมุมมองเชิงระบบที่ม่งุ เน้ นให้ เกิดควำมคล่องตัว ควำมยื ดหยุ่นของกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อบรรลุผลตำมแผนกลยุทธ์ ที่
วำงไว้ (ภำพที่ 7.5-10 และ 7.5-11)
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ภาพที่ 2.1-1 กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (แผนกลยุทธ์คณะเทคนิคกำรแพทย์ ปี 2561-2565)

2.1 ก. (2) นวั ต กรรม คณะฯ กำหนดโอกำสเชิ งกลยุท ธ์ ที่ส ำคัญ (ภำพ 2 ข-2 OP) ในกระบวนกำรจัดทำกลยุท ธ์
ขัน้ ตอนที่ 2 (ภำพที่ 2.1-1) โดยทีม บริ หำรวิเครำะห์ ควำมท้ ำทำยและควำมได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ เชื่อมโยงกับกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดย
คำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิกำร อัตรำกำลังของบุคลำกร โครงสร้ ำงองค์กร และเทคโนโลยีที่มีอยูเ่ ดิมและสิ่ง
ที่ต้องเพิ่มเติมพร้ อมทังน
้ ำกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมำพิจำรณำประกอบ ทีมบริ หำรจึงเลือกโอกำสเชิงกลยุทธ์ ที่
สำคัญ มำกำหนดในกำรสร้ ำงนวัตกรรม คือ (1) SOP1 แนวโน้ ม (Trend) ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำพระดับปั จเจก
และระดับกลุม่ ประชำกร เชิงนโยบำยและสร้ ำงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบำยของประเทศ คณะฯ ใช้ สมรรถนะหลัก
ด้ ำนกำรให้ บริ กำรวิชำชีพ เชิ งรุ ก เพื่อบูรณำกำรภำพรวมกำรมีสุขภำพดีแก่ประชำชน มำต่อยอดและขยำยผลไปสู่
นวัตกรรมกำรให้ บริ กำรทำงสุขภำพเพื่อสร้ ำงสมดุลแห่งกำรมีสุขภำวะที่ดี (Well-being) โดยเฉพำะในกลุ่มผู้สูงอำยุ
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กลุ่มวัยทำงำนในองค์กรต่ำงๆ เพื่อมุ่งสู่ Healthy Organization รวมถึงชุมชนในหลำยพืน้ ที่ควบคู่กับกำรบูรณำกำร
ศำสตร์ ทำง Mindfulness และกำรวิเครำะห์คลื่นสัญญำณไฟฟ้ำสมอง จึงกำหนดทิศทำงสร้ ำงควำมเป็ นเลิศกำรบริ กำร
สุข ภำพแนวใหม่ แ บบองค์ ร วม ภำยใต้ โครงกำรจัด ตัง้ ศูน ย์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพแบบองค์ ร วม (Holistic Health and
Wellness Centre) ตลอดจนกำรพัฒนำฐำนข้ อมูลและ Web-based Application for Personal Health Assessment
เพื่ อรองรับ กำรขยำยกำรสร้ ำงเสริ ม สุขภำพชุม ชนเชิ ง รุ ก ออกไปสู่กลุ่ม เป้ำหมำยในพื น้ ที่ ต่ำงๆ มำก ขึน้ (2) SOP2
นโยบำยกำรศึกษำกำรปฏิรูปกำรเรี ยนรู้ และจัดหลักสูตรที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรข้ ำมศำสตร์ และตอบสนองต่อควำม
ต้ องกำรของสังคม รวมถึงกำรส่งต่อประสบกำรณ์เพื่อกำรสร้ ำงเสริ มศักยภำพทำงกำรวิจยั ให้ แก่บณ
ั ฑิตอย่ำงต่อเนื่อง
คณะฯ ใช้ สมรรถนะด้ ำนกำรเป็ นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำ โดยปรับกระบวนกำรสอนและหลักสูตรตำมทิศทำง OBE
ร่วมกับกำรบูรณำกำรข้ ำมศำสตร์ /พันธกิจและควำมเป็ นสำกล รวมทังกำรสร้
้
ำงกระบวนกำรเรี ยนรู้และกำรปฏิสมั พันธ์
กับชุมชนและสังคมผ่ำนรำยวิชำเทคนิคกำรแพทย์ชมุ ชนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนกำรจัดสภำพแวดล้ อมให้
เอื ้อต่อกำรบูรณำกำรกำรเรี ยนรู้ให้ เข้ ำกับ community-based learning เช่น ชุมชนคลองใหม่และพื ้นที่อื่นๆ ในจังหวัด
นครปฐม เพื่อเป็ นแหล่งร่วมเรี ยนรู้เพื่อสร้ ำงนวัตกรรมกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์จริ งและภูมิปัญญำท้ องถิ่น โดยเป็ น
กำรเปิ ดพื ้นที่แห่งกำรเรี ยนรู้ในลักษณะ “ห้ องปฏิบตั ิกำรที่มีชีวิต (Living laboratory)” นอกจำกนี ้ คณะฯ ได้ เปิ ดหน่วย
บริ กำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพและป้องกันโรคเขต 13 เพื่อกำรส่งเสริ มสุขภำพกำรดูแลประชำชน รวมทังเป็
้ นแหล่งเรี ยนรู้
ให้ กับนักศึกษำคณะเทคนิคกำรแพทย์ ให้ มี คุณ ลักษณะ Smart in Lab, Strong in Community อี กด้ วย (3) SOP3
กำรบูรณำกำรศำสตร์ ทำงวิชำชีพร่ วมกับกำรให้ บริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพในมิติใหม่ๆ โดยใช้ สำรสนเทศทำง
สุขภำพมำสู่กำรวิเครำะห์และบูรณำกำรในทุกพันธกิจ คณะฯ กำหนดทิศทำงและสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของงำนวิจยั แบบ
มุ่งเป้ำเพื่อควำมเป็ นเลิศทำงกำรวิจัยระดับสำกล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ ำน Data mining & Health informatics เพื่ อ
ขยำยผลไปสู่กำรนำ Big data มำใช้ ประโยชน์ จำกกำรทบทวนผลลัพธ์ ในปี ที่ผ่ำนๆมำ คณะฯ เห็นโอกำสในกำรเร่ ง
ส่งเสริ มกระบวนกำรวิจยั เชิงพื ้นที่ (Area-based and integrative research) โดยมีกำรวิจยั เพื่อศึกษำอุบตั ิกำรณ์ กำร
ปนเปื อ้ นสำรตกค้ ำงยำฆ่ำแมลงในผลผลิตทำงกำรเกษตร วิเครำะห์โดยเทคนิคที่มีควำมไวและควำมจำเพำะสูง เพื่อ
เป็ นกำรเฝ้ำระวังและแก้ ปัญหำกำรปนเปื อ้ นสำรตกค้ ำงฯ ร่วมกั บกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และ 8 จังหวัดในพื น้ ที่ภ ำคกลำงตอนล่ำงและภำคตะวันตก นอกจำกนี ้ ที มบริ หำรได้ จัดสภำพแวดล้ อมและปั จจัย
รองรั บ เพื่ อสร้ ำงควำมเป็ น เลิ ศ ทำงกำรวิจัย ในระดับ สำกล (Internationalized recognition) และเกิ ด ประโยชน์ ต่อ
นโยบำยประเทศและสังคม (local impact) อย่ำงเหมำะสม ควบคู่กับกำรสร้ ำงนวัตกรรมเพื่อกำรต่อยอดสู่พ ำณิ ชย์
โดยกำรจัดตังโรงงำนต้
้
นแบบ และกำรจัดตังบริ
้ ษัท MT INNOTREX (ต้ นทำง: วิจยั และพัฒนำ กลำงทำง: กระบวนกำร
ผลิ ต ผ่ำน Pilot plant ปลำยทำง: กำรน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง พำณิ ช ย์ ) ซึ่ง สำมำรถสร้ ำงผลกระทบเชิ ง นโยบำย
ระดับประเทศ รวมถึงข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อยุทธศำสตร์ ชำติด้ำนกำรส่งเสริ มอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อทำ
ให้ สถำนกำรณ์ กำรพัฒนำวิชำชีพและวงกำรแพทย์ และกำรพึ่งพำตนเองของประเทศมีแนวโน้ มที่ดีขึ น้ อย่ำงต่อเนื่อง
จนนำไปสูก่ ำรบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย (หัวข้ อที่ 7.1ก.2)
13

2.1 ก. (3) การพิจารณากลยุทธ์ คณะฯ ได้ นำข้ อมูลปั จจัยนำเข้ ำที่สำคัญมำพิจำรณำเพื่อใช้ ในกำรวำงแผนกลยุทธ์
โดยคณบดีและที ม บริ หำรร่ วมกัน ทบทวน และกำหนดปั จ จัย พิ จ ำรณำข้ อมูลนำเข้ ำ วิธีกำรรวบรวม และเลื อกใช้
เครื่ องมือในกำรวิเครำะห์ที่เหมำะสม เช่น GAP Analysis, SWOT Analysis เป็ นต้ น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน
และมีกำรทบทวนปัจจัยนำเข้ ำเหล่ำนี ้ทุกปี ดังภำพที่ 2.1-2
ภำพที่ 2.1-2 กระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์โดยใช้ ปัจจัยนำเข้ ำเพื่อกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ปั จจัยนาเข้ า

ข้ อมูล

ควำมต้ องกำร ควำม
คำดหวังของ
นักศึกษำ / ลูกค้ ำ
กลุม่ อื่นและผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย
กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

ผลสำรวจควำมต้ องกำร ควำม
คำดหวังของนักศึกษำ/ลูกค้ ำกลุม่ อื่น
/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้ อมทำง
ธุรกิจที่สำคัญ

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชิง
พำณิชย์
ทรัพยำกร (บุคคล
งบประมำณ
และอื่น ๆ)

- ทิศทำงและนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศ
- นโยบำย Thailand 4.0
-ทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
มหำวิทยำลัยวิจยั ชันน
้ ำระดับโลก
-ทิศทำงกำรตำมพรบ.สุขภำพ
แห่งชำติ ปี 2550มำตรฐำนทำง
ห้ องปฏิบตั ิกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ /เกณฑ์สภำวิชำชีพ
นโยบำยทำงด้ ำนสำธำรณสุขของ
ประเทศ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลประกอบกำร (กำรรับจ้ ำงบริกำร
วิชำกำร /กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์)
กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
สมรรถนะหลักของบุคลำกร
รำยรับ รำยจ่ำย รำยได้

เครื่องมือ
วิเคราะห์
GAP
Analysis

การ
นาไปใช้
ทบทวน
ผลิตภัณฑ์
และ
กระบวน
กำร
ทบทวนและ
ปรับกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิ
กำร

ผู้รับผิดชอบ

ความถี่
ปี ละครัง้

SWOT
Analysis

รองฯ กำรศึกษำก่อนปริญญำ
รองฯ กำรศึกษำหลังปริญญำ
รองฯ วิจยั และบริกำรทำงวิชำกำร
รองฯ พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชิงพำณิชย์
คณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร
ประจำส่วนงำน

SWOT
Analysis

คณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร
ประจำส่วนงำน

เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลง

ทบทวนและ
ปรับกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิ
กำร

-

รองฯ วิจยั และบริกำรทำงวิชำกำร
รองฯพัฒนำเทคโนโลยีฯ
ผู้ชว่ ยฯเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
รองฯยุทธศำสตร์ และพัฒนำคุณภำพ
รองฯ พัฒนำสุขภำวะ งบประมำณ
และกำรคลัง รองฯ บริหำรและสื่อสำร
องค์กร
รองฯ ยุทธศำสตร์ และพัฒนำคุณภำพ
รองฯพัฒนำสุขภำวะ งบประมำณและ
กำรคลัง กก. บริหำรควำมเสี่ยง และ
กก. บริหำรควำมต่อเนื่อง
รองฯ พัฒนำสุขภำวะ งบประมำณ
และกำรคลัง
รองฯบริหำรและสื่อสำรองค์กร
คณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร
ประจำส่วนงำน

รำยไตรมำส

ปรับ
แผนปฏิบตั ิ
กำร
ปรับ
แผนปฏิบตั ิ
กำร

GAP
Analysis

กำรบริหำรควำม
เสี่ยงระดับองค์กร

กำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกพันธกิจ ERM

กำรเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมำย
ข้ อบังคับ
คูค่ วำมร่วมมือที่
ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์
ตำมพันธกิจ

พรบ. ประกำศ ข้ อบังคับ

GAP
Analysis

สถำบันที่เป็ นคูค่ วำมร่วมมือที่เป็ น
ทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร ในทุก
พันธกิจ

GAP
Analysis
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เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลง

รำยไตรมำส
รำยไตรมำส
รำยเดือน
ทุก 6 เดือน

ปรับ
กระบวน
กำร

เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลง

ปรับ
กระบวน
กำร
ปรับ
แผนปฏิบตั ิ
กำร

เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลง

2.1 ก. (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์ กร คณบดี ทีมบริ หำร หัวหน้ ำภำควิชำและศูนย์ตำ่ งๆ ได้ ประชุม
พิจำรณำทบทวนสัมฤทธิผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ จำกแผนกลยุทธ์ที่กำหนด ร่วมกับสมรรถนะหลักของคณะฯ ผ่ำน
กำรประชุมย่อยตำมพันธกิจต่ำงๆ เพื่อร่วมกันกำหนดระบบงำนหลักและกระบวนกำรที่สำคัญ (ภำพที่ 2.1-3) รองรับ
กำรผลักดันกำรดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 3 ระบบงำน ได้ แก่ 1) ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 2) ระบบงำนวิจยั 3)
ระบบกำรบริ ก ำรวิช ำกำร และระบบงำนสนับ สนุน เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นระบบงำนหลัก ทัง้ 3 ระบบ ได้ แ ก่ กำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล (หมวดที่ 5) กำรบริ หำรงบประมำณและกำรคลัง กำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ประชำสัม พันธ์ และสื่อสำรองค์กร ดังแสดงกระบวนกำรทำงำนหลักและกระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ ในหมวด 6
ในขณะที่ ก ระบวนกำรหรื อ งำนบำงส่ ว นที่ ไ ม่ ใช่ส มรรถนะหลัก ที ม บริ ห ำรจะพิ จ ำรณำร่ ว มกัน ถึ ง กำรจัด ล ำดับ
ควำมสำคัญและกำหนดผู้ส่งมอบ พันธมิตรและคู่ควำมร่วมมือต่ำงๆ เพื่อดำเนินกำร รวมถึงติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินกำรตำมตัวชี ้วัดต่ำงๆ (ภำพที่ 4.1-2) ซึ่งผลลัพธ์กำรดำเนินงำนที่ได้ จะส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำรคณะฯ
ในกำรวิเครำะห์สมรรถนะหลักขององค์กรในอนำคต

ภาพที่ 2.1-3 ระบบงำนและกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
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ภาพที่ 2.1-4 เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี ้วัดของยุทธศำสตร์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล พ.ศ. 2561-2565
เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

SO1: ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้ านด้ วย

คุณลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล
1. หลักสูตรได้ รับ
1. จัดหลักสูตรและกำร
กำรรับรองคุณภำพ จัดกำรศึกษำที่
ตำมมำตรฐำนสำกล สนองตอบต่อควำม
2. ผลิตบัณฑิตที่มี
ต้ องกำรของสังคม โดย
ศักยภำพรอบด้ ำน
บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
และคุณลักษณะ
ทำงวิชำชีพระดับ
ทำงวิชำชีพในระดับ อำเซียน
สำกล
2. กำรขยำยศักยภำพ
3. เป็ นผู้นำทำง
ควำมเป็ นผู้นำทำง
วิชำชีพ และวิชำกำร วิชำชีพและกำรสร้ ำง
ระดับอำเซียน
เครือข่ำยระดับอำเซียน
3. สร้ ำงกระบวนกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร

แผนปฏิบัติการ

ตัววัด SO

ระยะสัน้

ระยะยาว

SA2, SA5

SC1, SC2

เป้ าหมายและการคาดการณ์
2561 2562
SO1

-ปรับและพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้
เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินหลักสูตรตำม
แนวทำง AUN QA และตำมทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนด

- กำรรับรองหลักสูตรตำมมำตรฐำนสำกล เช่น
AUN-QA
- พัฒนำหลักสูตรเพื่อตอบสนองตำมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำกลุม่ เดิม /กลุม่ ใหม่ หรือ รองรับ
กำรจัดทำวุฒิบตั รและอนุมตั ิบตั รในสำขำต่ำง ๆ
ของสภำวิชำชีพ

1.ร้ อยละของหลักสูตรได้ รับกำร

- จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
ลักษณะกำรสร้ ำง Multi skill เพื่อเสริมสร้ ำง
ศักยภำพทำงวิชำชีพให้ บณ
ั ฑิตทุกระดับ

- กำรรับรองหลักสูตรตำมมำตรฐำนสำกล
- กำรสร้ ำงควำมร่วมมือกับสถำบันผลิตบัณฑิต
เทคนิคกำรแพทย์ในระดับอำเซียน

3.ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ

- ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
มุง่ เน้ น OBE ผสมผสำนกับ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบ Workintegrate learning ในสถำนปฏิบตั ิงำนจริ ง
-พัฒนำกำรจัดทำบทเรียนออนไลน์ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

- พัฒนำหลักสูตรให้ สอดรับกับแนวคิดกำรเก็บ
สะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ
- สร้ ำงกระบวนกำรเรียนรู้ทบี่ รู ณำกำรควำมรู้
วิชำชีพและสร้ ำงเสริมสุขภำพชุมชน

4.ร้ อยละภำวะกำรได้ งำนทำ/

SA1, SA4, SA5

SC1, SC4

พัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ ใช้ ส่ ูสังคม
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2564

2565

-

-

20

40

60

>90

>90

>90

>95

>95

>4

>4

>4

>4.2
5

>4.5

100

100

100

100

100

รับรองมำตรฐำน AUN-QA
2. ร้ อยละกำรสอบผ่ำนใบ

ประกอบวิชำชีพของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี เมื่อสำเร็จ
กำรศึกษำ

ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ทังระดั
้ บป.ตรีและ
บัณฑิตศึกษำ(คะแนนเต็ม 5)

ศึกษำต่อ หลังสำเร็จกำรศึกษำ
1 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร
- เตรียมควำมพร้ อมและพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรให้ มีควำมรู้เรื่อง OBE และเกณฑ์มำตรฐำนสำกล (AUN-QA)
- ส่งเสริมให้ บคุ ลำกรเข้ ำร่วมเป็ นผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ในระดับมหำวิทยำลัย
- กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดทำหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์
SO2: สร้ างความเป็ นเลิศทางการวิจัย และ

2563

SO2

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

ตัววัด SO

ระยะสัน้

ระยะยาว

เป้ าหมายและการคาดการณ์
2561

2562

2563

2564

และการพึ่งพาตนเอง
5
5
5
5
1. เกิดองค์ควำมรู้
1. สร้ ำงศักยภำพ
- กำหนดเป้ำและทิศทำงในกำรขับเคลือ่ น
- ผลักดันให้ เกิดกำรทำวิจยั แบบบูรณำกำร
1.ผลงำนวิจยั ที่นำไปใช้
ผลิตภัณฑ์ และ
ทำงกำรวิจยั และ
งำนวิจยั และสื่อสำรทัว่ องค์กร เพื่อผลิตผล
เครือข่ำยควำมร่วมมือ cluster กับหน่วยงำน
ประโยชน์ในมิติตำ่ ง ๆ
กระบวนกำรจำก
พัฒนำนวัตกรรมเพื่อ
งำนวิจยั ตีพิมพ์ที่มีคณ
ุ ภำพสูง
ภำครัฐ เอกชน และชุมชน
60
71
75
80
กำรวิจยั ที่สง่ ผล
กำรใช้ ประโยชน์ และ - จัดระบบ cluster และเวทีแลกเปลี่ยน
- บูรณำกำรงำนวิจยั จำกศำสตร์ ทำงด้ ำน big data 2.ผลงำนวิจยั ที่ตีพิมพ์ใน
กระทบเชิงบวกต่อ
ส่งผลกระทบเชิงบวก
ระหว่ำงบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
และ biomedical informatics เพื่อต่อยอดงำนวิจยั สู่ วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติสะสม
บนฐำน Scopus
สังคม และมี
ต่อสังคม
สนับสนุน เพื่อปรับกระบวนกำรวิจยั และสร้ ำง กำรพัฒนำชุดตรวจทดสอบทำงกำรแพทย์และ
ประโยชน์เชิง
นวัตกรรม
งำนวิจยั ด้ ำนคอมพิวเตอร์ วิเครำะห์และสำรสนเทศ
พำณิชย์
- ปรับระบบสนับสนุนงำนวิจยั โดยเฉพำะ
ทำงสุขภำพมำบูรณำกำรร่วมกับงำนวิจยั พื ้นฐำน 3.กำรอ้ ำงอิงผลงำนวิจยั
เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
2. ผลิตผลงำนวิจยั มี
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงกำรวิจยั เช่น
และกำรสร้ ำงนวัตกรรมเพื่อใช้ งำนจริงหรือ
(Citation) สะสม
ขึ ้น ขึ ้น ขึ ้น ขึ ้น
คุณภำพระดับสำกล
ห้ องปฏิบตั ิกำร และเครื่องมือวิจยั
platform รองรับกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงจำก
อย่ำ อย่ำ อย่ำ อย่ำ
3. เกิดเครื อข่ำย
- ส่งต่อระบบสนับสนุนทุนวิจยั เบื ้องต้ นเพื่อต่อ Hospital based เป็ น Home based healthcare
ง
ง
ง
ง
ควำมร่วมมือ
ยอดไปสูเ่ งินสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่นๆ
ทำงกำรวิจยั และ
น้ อย น้ อย น้ อย น้ อย
กำรพัฒนำ
5% 5 5% 5%
นวัตกรรมกับ
%
ภำคเอกชน ชุมชน
16
26
4.เงินทุนสนับสนุนกำรวิจยั จำก
16.5
27.3
และองค์กรภำครัฐ
ล้ ำน ล้ ำน ล้ ำน ล้ ำน
แหล่งต่ำง ๆ
2. พัฒนำองค์ควำมรู้
- กำรผลิตชิ ้นงำนต้ นแบบจำกงำนวิจยั และ
- จัดระบบบริหำรจัดกำรเพื่อยกระดับงำนวิจยั สู่
ภำยนอก
บำท บำท บำท บำท
เทคโนโลยี และ
กำรขยำยผลเชิงพำณิชย์ ผ่ำน Pilot plant
กำรผลิตผลงำน (Product) ที่มีตรำ (Branding)
นวัตกรรมเพื่อกำรใช้
คณะเทคนิคกำรแพทย์
ประโยชน์ และกำร
พึง่ พำตนเอง
แผนพัฒนาบุคลากร
- กำรสรรหำบรรจุบคุ ลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนที่มสี มรรถนะที่เหมำะสมในด้ ำนกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนวิจยั นวัตกรรมในเชิงพำณิชย์และกำรผลิตเครื่องมือแพทย์
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2565
5

80

เพิ่มขึ ้
น
อย่ำง
น้ อย
5%

28.67

ล้ ำน
บำท

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

ตัววัด SO

ระยะสัน้
ระยะยาว
- พัฒนำศักยภำพคณำจำรย์และนักวิจยั ให้ มีองค์ควำมรู้ที่ทนั สมัยและสร้ ำงสรรค์ผลงำนวิจยั ที่มีคณ
ุ ภำพตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ
SA3, SA5
SC1, SC4, SC5
SO3: ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็ นผู้นาทาง
บริการวิชาการและการสร้ างเสริ มสุขภาพ
1. เป็ นผู้นำในกำร
1. บูรณำกำรองค์
- วิเครำะห์จดุ แข็งของแต่ละหน่วยงำน เพื่อ
- ใช้ ศกั ยภำพทำงห้ องปฏิบตั ิกำรให้ เกิดมูลค่ำและ 1.ร้ อยละห้ องปฏิบตั ิ
สร้ ำงเสริมมำตรฐำน ควำมรู้และนวัตกรรม ขยำยศักยภำพกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำรและ มีคณ
ุ ภำพ เช่น เป็ นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพัฒนำ
กำรที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน
และคุณภำพกำร
เพื่อเป็ นผู้นำในกำร
บริกำรสุขภำพในมิติใหม่ๆ หรือมีควำม
นวัตกรรม เป็ นต้ น
คุณภำพ
ดำเนินงำนทำง
สร้ ำงเสริมศักยภำพ
ครบถ้ วนสมบูรณ์มำกขึ ้น
- ฝึ กอบรมเฉพำะทำงระดับชำติและนำนำชำติเพื่อ 2.ประเมินคุณค่ำของผลิตภัณฑ์
วิชำชีพเทคนิค
กำรปฏิบตั ิงำนทำง
- พัฒนำห้ องปฏิบตั ิกำรตรวจวิเครำะห์ให้ ได้
พัฒนำศักยภำพและสร้ ำงเสริมสมรรถนะพิเศษ
/ บริกำรที่คณะฯ ส่งมอบให้ กบั
กำรแพทย์ และรังสี วิชำชีพ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO
(Special Competency) สำหรับบุคลำกรในวิชำชีพ ลูกค้ ำเพื่อกำรดูแลสร้ ำงเสริม
เทคนิค
สุขภำพ
2.เสริ มสร้ ำงสุขภำพ
- ขยำยศักยภำพกำรให้ บริกำรสุขภำพโดยเน้ น - ทำนำยรูปแบบ และแนวโน้ ม (Trend) ควำม
2. ขยำยศักยภำพ
(คะแนนเต็ม 5)
และสุขภำวะดีแก่สงั คม กำรให้ บริกำรสุขภำพเชิงรุกในมิติตำ่ งๆ
เปลี่ยนแปลงทำงสุขภำพ เพื่อวำงแผนทำงสุขภำพ
วิชำชีพสูก่ ำรสร้ ำง
3.ควำมพึงพอใจแบ่งตำม
โดยกำรบูรณำกำรองค์ - พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ Mobile
และกำรสร้ ำงผลกระทบเชิงนโยบำย
เสริมสุขภำพ และ
ผลิตภัณฑ์/กำรบริกำร (คะแนน
ควำมรู้ และอำศัย
application เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ ำถึงลูกค้ ำ - บูรณำกำรองค์ควำมรู้ให้ เกิดนวัตกรรมกำรดูแล
ยกระดับคุณภำพ
เต็ม 5)
บทบำทนำในวิชำชีพ
สุขภำพเชิงรุก เน้ นป้องกันมำกกว่ำกำรรักษำ
สังคม
4.รำยได้ ที่เกิดจำกพันธกิจกำร
3. ส่งเสริ มให้ เกิด
ให้ บริกำร
3. กำรสร้ ำงกลไกกำร
- พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ Mobile
โครงกำร Holistic Health & Wellness Center
กำรพัฒนำ และ
เข้ ำถึงระบบทำง
application เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ ำถึงลูกค้ ำ
เลือกใช้ เทคโนโลยีที่
สุขภำพและกำรสร้ ำง
เหมำะสม
เสริมสุขภำพอย่ำงครบ
วงจร
4. เสริ มสร้ ำงควำม
- ขยำยควำมร่วมมือด้ ำนวิจยั และวิชำกำร
-พัฒนำงำนด้ ำน Method/Product
เข้ มแข็งแก่
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น
Validation&Verification รองรับโอกำสกำร
ผู้ประกอบกำร และ
กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงของธุรกิจเครื่องมือแพทย์และ
คุ้มครองผู้บริโภค
อย. กระทรวงสำธำรณสุข
นวัตกรรมทำงสุขภำพ
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2561

2562

2563

2564

2565

60

80

100

SO3

-

-

>4

>4

>4

>4

>4

>4

>4

>4

>4

>4

8

8

8.4

8.82

9.26

ล้ ำน
บำท

ล้ ำน
บำท

ล้ ำน
บำท

ล้ ำน
บำท

ล้ ำน
บำท

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

ตัววัด SO

ระยะสัน้

ระยะยาว

แผนพัฒนาบุคลากร
- พัฒนำทักษะทำงด้ ำนวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค และทักษะอื่นๆที่เหมำะสมต่อกำรให้ ปฏิบตั ิงำนทำงด้ ำนกำรบริกำรสุขภำพ
- เตรียมควำมพร้ อมบุคลำกรให้ มีควำมรู้ในด้ ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง
SA5
SC3
SO4: สร้ างความเป็ นเลิศในการบริ หาร
จัดการสู่ความเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรม
และความยั่งยืน
1. บุคลำกรมีกำร
1. กำรเพิ่มศักยภำพใน - พัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อ
-พัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลและเชื่อมโยง
1. ร้ อยละของควำมสำเร็ จใน
พัฒนำศักยภำพ
กำรบริหำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำ
ข้ อมูลเพื่อกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนในแต่ กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
อย่ำงต่อเนื่อง และ ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำ
ละพันธกิจ
ก้ ำวทันต่อกำร
และคูค่ วำมร่วมมือ
ดำเนินงำนสูค่ วำม ต่ำงๆ
เป็ นเลิศ
2. กำรประยุกต์ใช้
- พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ ใช้ ใน -พัฒนำระบบ Data center ให้ สมบูรณ์พร้ อมใช้ ใน
2. มีระบบ IT และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนในพันธกิจ
กำรประมวลผลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
KM ที่สนับสนุนกำร เพื่อขับเคลื่อนกำร
ต่ำงๆ
ของคณะฯ
ดำเนินพันธกิจให้
พัฒนำ
เกิดประสิทธิภำพ
3. ขยำยผล
- วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำกำลังคน
-พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ควบคูก่ บั กำรสร้ ำง
2.สัมฤทธิผลกำรบรรลุข้อตกลง
และประสิทธิผล
กระบวนกำรบริหำร
- พัฒนำทักษะที่จำเป็ นแก่บคุ ลำกรในกลุม่
แนวทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำนที่เหมำะสม
กำรปฏิบตั ิ
3. มีเสถียรภำพ
จัดกำร และกำรพัฒนำ ปฏิบ้ติงำนทีต่ รงกับควำมเชี่ยวชำญเพือ่
(เช่น กำรเลื่อนตำแหน่งทังสำยวิ
้
ชำกำรและสำย
งำนของส่วนงำน
ทำงด้ ำนกำรเงิน
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อ
ผลักดันพันธกิจต่ำง ๆ
สนับสนุน)
3.ร้ อยละบุคลำกรที่ได้ รับกำร
และกำรคลังที่
รองรับกำร
พัฒนำศักยภำพ(สำยวิชำกำร
เพียงพอต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
(A) สนับสนุน (S))
ขับเคลื่อนพันธกิจ
4. พัฒนำระบบกำร
- วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรใหม่บน -พัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
อย่ำงต่อเนื่อง และ บริหำรจัดกำรที่
ฐำนกำรใช้ ข้อมูลจริงและหลักกำร Lean
ตัดสินใจของคณะ
ยัง่ ยืน
management
4.ผลสำรวจของควำมสุข (H)
ตอบสนองต่อ
4. กำรดำเนินงำน
และควำมผูกพัน (E) ของ
เป้ำหมำย และ
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2561

2562

2563

2564

2565

>80

>80

80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>90
(A)

>90
(A)

>90
(A)

>90
(A)

>90
(A)

>80
(S)
>60
(H )

>80
(S)
>60
(H )

>80
(S)
>60
(H )

>80
(S)
>60
(H )

>80
(S)
>60
(H )

SO4

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

ตำมพันธกิจต่ำงๆ มี
ควำมถูกต้ อง
ปลอดภัย และเกิด
ประโยชน์ค้ มุ ค่ำ

สัมฤทธิผลกำรพัฒนำ
งำน
5. กำรพัฒนำองค์กร
เป็ นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งกำรใช้ ชีวิตกำร
ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข

แผนปฏิบัติการ

ตัววัด SO

ระยะสัน้

2561

ระยะยาว
บุคลำกรในองค์กร

-วิเครำะห์ต้นทุนและสถำนะทำงกำรเงินของ
หน่วยงำน และพันธกิจต่ำงๆ
- ปรับปรุงระบบและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงคุมค่ำตลอดจน
สภำพแวดล้ อมต่ำง ๆ ให้ เอื ้ออำนวยต่อกำร
ทำงำนอย่ำงมีควำมสุขและมีควำมปลอดภัย
ประหยัดพลังงำน

เป้ าหมายและการคาดการณ์

- สร้ ำงเสริมทัศนคติในกำรทำงำนทีด่ ีในองค์กร
กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อกำรทำงำนในทุก
มิติ ผ่ำนโครงกำร MUMT Happy organization และ
เสริมสร้ ำงควำมผูกพัน
5.สภำพคล่องในกำรบริ หำร
- พัฒนำให้ เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
งบประมำณ

>3.5

2562
>6

เต็ม

เต็ม

5
(E)

10
(E)

เต็ม
10
(E)

เป็ น
บวก

เป็ น
บวก

เป็ น
บวก

แผนพัฒนาบุคลากร
- บริหำรอัตรำกำลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ มุง่ เน้ นพัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ มีควำมเชี่ยวชำญตำมสำยงำน และส่งเสริมเข้ ำสูค่ วำมก้ ำวหน้ ำทำงสำยงำนได้
- พัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ที่จำเป็ นและทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลง
- กำรฝึ กอบรมด้ ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในด้ ำนต่ำงๆ
- เสริมสร้ ำงบรรยำกำศที่ดใี นกำรทำงำนและเอื ้อต่อกำรเป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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2563
>6

2564
>7

2565
>7

เต็ม
10
(E)

เต็ม
10
(E)

เป็ น
บวก

เป็ น
บวก

2.1 ข. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
2.1 ข. (1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ท่ ีสาคัญ แผนกลยุทธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ พ.ศ.2561-2565 ได้ กำหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในยุทธศำสตร์ 4 ด้ ำนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
องค์กร (ภำพที่ 2.1-4)
2.1 ข. (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ทีมบริ หำร พิจำรณำและกำหนด SO ในกระบวนกำรจัดทำ
แผนกลยุท ธ์ ขัน้ ตอนที่ 3-4 (ภำพที่ 2.1-1)โดยคำนึง ถึงควำมท้ ำทำย ควำมได้ เปรี ย บ โอกำสเชิ ง กลยุท ธ์ และ
สมรรถนะหลัก ที่ระบุไว้ ใน OP และกำหนดตัวชี ้วัดหลักที่สำคัญ เพื่อติดตำมสัมฤทธิผลของ SO ทัง้ 4 ด้ ำน ผ่ำน
กำรวิเครำะห์ และประมวลผลตำมตัวชีว้ ัด (หมวด 4) โดยกำรติดตำมและทบทวนตัวชี ว้ ัดเหล่ำนี ้ จะช่วยให้ ที ม
บริ หำร สำมำรถประเมิ นควำมส ำเร็ จ และส่งเสริ ม กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร หรื อจ ำเป็ น ต้ องปรับ เปลี่ ย น
แผนปฏิบตั ิกำรทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้
และกระบวนกำรให้ เหมำะสมมำกยิ่งขึ ้น เพื่อสนองตอบต่อควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่ำงๆ
2.2 การนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
2.2 ก. (1) แผนปฏิบัตกิ าร ทีมบริหำรทบทวนกระบวนกำรถอดแผนกลยุทธ์ ไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ ตำมขันตอน
้
6-9 ของ
ภำพที่ 2.1-1 โดยทีมบริ หำร ผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจ ระดับบริ หำร ระดับปฏิบตั ิกำร ร่ วมกับบุคลำกรทังคณะฯ
้
จัด ท ำแผนปฏิ บัติ ก ำรที่ ส ำคัญ (Action plan) ระยะสัน้ (1 ปี )และระยะยำว (3-5 ปี ) ให้ มี ค วำมสัม พั น ธ์ กั บ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ควบคูก่ บั แผนปฏิบตั ิกำรตำมข้ อตกลงกำรปฏิบตั ิงำนส่วนงำน (PA) ซึง่ กลยุทธ์
หลักและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จะถูกนำไปดำเนินกำรกำหนดตัวชี ้วัดและผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละพันธกิจทัง้
ผู้รับผิดชอบในระบบหลักและระบบสนับสนุนต่ำงๆ โดยมีคณบดี และทีมบริ หำร กำกับดูแลและสนับสนุนกำร
ดำเนินกำร
2.2 ก. (2) การนาแผนปฏิบั ติการไปปฏิบั ติ ที มบริ หำร มีกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดแผนปฏิบตั ิกำรและตั วชีว้ ดั ที่
สำคัญ ในระดับนโยบำยกำรบริ หำรเพื่อผลักดันแผนยุทธศำสตร์ ในแต่ละด้ ำนให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กร
ผ่ำนที่ประชุม กส. และสู่กำรปฏิบตั ิจริ งในกำรสัมมนำเชิงปฏิบตั ิ กำรประจำปี (ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.) โดยกำกับ
ติดตำม และควบคุมให้ เป็ นไปตำมตัวชี ้วัดของคณะ/มหำวิทยำลัย ร่วมกับกำรจัดทำแผนงำนด้ ำนงบประมำณ กำร
จัดสรรทรัพยำกร และแผนพัฒนำบุคลำกร กำรจัดสรรอัตรำกำลัง ควบคูก่ บั แผนปฏิบตั ิกำรที่สำคัญ เพื่อให้ เกิดกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ที มบริ หำรยังได้ สื่อสำร ไปยังผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ผ่ำนข้ อตกลงกำรปฏิบตั ิงำน(PA) ในระดับ
คณะฯ/หน่วยงำน รำยบุคคลผ่ำนช่องทำง ต่ำง ๆ ปี ละครัง้ (ภำพที่ 1.1-2 ) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ สำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรที่กำหนด
2.2 ก. (3) การจัดสรรทรัพยากร คณะฯ มีกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรระยะสัน้ (1 ปี ) และระยะยำว (3-5 ปี ) โดยมี
กำรกำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และสมรรถนะหลัก ดังนัน้ คณะฯ จึงได้ ใช้ แผนปฏิบตั ิกำรระยะสัน้ (1 ปี )
และระยะยำว (3-5 ปี ) เป็ นกรอบแนวคิดในกำรกำหนดวงเงินงบประมำณเพื่อวำงแผนกำรดำเนินสำหรับสนับสนุน
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แผนปฏิ บัติ ก ำร โดยก ำหนดให้ ภำควิช ำฯ/ศูน ย์ ฯ /หน่ วยงำนฯ เสนองบประมำณรำยจ่ำ ยส ำหรั บ กำรด ำเนิ น
โครงกำร/กิจกรรม และรำยจ่ำยอื่นๆ มำยังงำนยุทธศำสตร์ ฯ เพื่อรวบรวมข้ อมูล และนำมำจัดทำร่ำงงบประมำณ
ประจำปี เสนอ กก.งบประมำณเพื่อพิจำรณำงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมสอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนตำม
พัน ธกิ จ ที่ ส ำคัญ และสำมำรถบรรลุต ำมแผนปฏิ บัติก ำรได้ หลัง จำกที่ ง บประมำณผ่ำ นกำรอนุมัติจ ำกสภำ
มหำวิทยำลัยแล้ ว งำนยุทธศำสตร์ ฯ แจ้ งผลกำรอนุมตั ิมำยัง ภำควิชำฯ/ศูนย์ฯ/หน่วยงำนฯ โดยผู้รับผิดชอบหลัก/
ผู้เกี่ยวข้ องสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ ตำมพันธกิจ ศูนย์ต้นทุน และ รหั ส Internal Order (IO) ที่กำหนด และ
กำหนดให้ รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ เป็ นผู้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ของคณะฯ/มหำวิทยำลัย และ
รองฯ ฝ่ ำยพัฒ นำสุขภำวะฯ เป็ นผู้ติดตำมผลกำรดำเนินงำน รวมทังวิ
้ เครำะห์ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของคณะฯ
อำทิ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รำยได้ -รำยจ่ำย โดยรำยงำนต่อที่ประชุม กส. เป็ นประจำทุกเดือน นอกจำกนี ้
คณะฯ ได้ แต่งตัง้ กก.บริ ห ำรควำมเสี่ ยง และกก.บริ ห ำรควำมต่อ เนื่ อง ท ำหน้ ำที่ วิเครำะห์ ควำมเสี่ ย งต่ำงๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับแผนกำรดำเนินงำน ภำยใต้ บริ บทตำมพันธกิจ ซึ่งจะช่วยให้ หน่วยงำนมี ควำมพร้ อมในกำรดำเนิน
ภำรกิจหลักที่สำคัญไปได้ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นระบบ แม้ ในสภำวกำรณ์ที่เกิดภัยคุกคำม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้ ำน
ต่ำงๆ ได้ แก่ ด้ ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบตั ิงำนหลัก ด้ ำนวัสดุอปุ กรณ์สำคัญ ด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้ อมูลที่
สำคัญ ด้ ำนบุคลำกรหลัก และด้ ำนคูค่ ้ ำ/คู่ควำมร่วมมือ โดยดำเนิน กำรวิเครำะห์ ทบทวนและปรับปรุงเป็ นประจำ
ทุก 6 เดือน
2.2 ก. (4) แผนด้ านบุคลากร ทีมบริ หำรวิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์ SO และแผนปฏิบตั ิกำรระยะสันและระยะ
้
ยำว โดยใช้ SWOT analysis และจัดท ำแผนด้ ำนบุค ลำกรเพื่ อสนับ สนุน SO และแผนปฏิ บัติกำรดัง กล่ำว ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้ แก่ 1) กำรวำงแผนบริ หำรอัตรำกำลังทังสำยวิ
้
ชำกำรและสนับสนุน 2)กำรเสริ มสร้ ำง
และพัฒ นำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่ อรองรับผลิตภัณ ฑ์ และกระบวนกำรใหม่ 3) พัฒ นำระบบบริ หำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล และ 4) เสริ มสร้ ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดเป็ นโครงกำร
และกิจกรรมต่ำงๆ (ภำพที่ 2.1-4)
2.2 ก. (5) ตัววัดผลการดาเนินการ กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรและตัวชีว้ ดั องค์กร ทีมบริ หำร และผู้รับผิดชอบ
ตำมพัน ธกิ จ วิ เครำะห์ แ ละก ำหนดตัว ชี ว้ ัด ที่ ส ำคัญ ของแผนปฏิ บัติ ก ำรที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกับ ตัว ชี ว้ ัด เชิ ง
ยุทธศำสตร์ ในขัน้ ตอน 6-7 ของภำพที่ 2.1-1 รวมถึงกรณี มีกำรปรับเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ตำมแผนยุทธศำสตร์ ของมม.
โดยทีมบริ หำรและ กส. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนระดับปฏิ บตั ิกำรภำยในระดับภำควิชำ/ศูนย์/สถำนเวชฯ
และสำนักงำนคณบดี ผ่ำน กส. ทุกเดือน หน่วยงำนย่อยผ่ำนหัวหน้ ำหน่วยงำน ตำมลำดับรอบระยะเวลำ เพื่ อ
ทบทวนและปรับกระบวนกำรให้ เหมำะสมตำมควำมจำเป็ น โดยรองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และพัฒ นำคุณ ภำพ
หัวหน้ ำงำนยุทธศำสตร์ ฯ เป็ นผู้รวบรวม นำข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนและผลกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ ของแผนปฏิบตั ิ
กำรที่ เกิ ด ขึน้ เสนอต่อ กส.เพื่ อ พิ จ ำรณำ รวมถึงกำรติด ตำมและรำยงำนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ รำยรับ และ
รำยจ่ำยโดยรองฯ ฝ่ ำยพัฒนำสุขภำวะฯ เพื่อให้ ทีมบริ หำร มั่ นใจว่ำผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ มีควำมสอดคล้ อง
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เชื่ อมโยงกับ แนวทำงที่ ท ำให้ บ รรลุเป้ำหมำยที่ วำงไว้ ซึ่งคณะฯ จะวัด ผล รวบรวมข้ อ มูล และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั กิ ำร เป็ นรำยไตรมำส ส่งให้ ม.มหิดล เพื่อให้ เห็นภำพรวมกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
กำรทบทวนกลยุทธ์ประจำปี ทีมบริหำรที่รับผิดชอบแผนปฏิบตั กิ ำรที่สำคัญในแต่ละยุทธศำสตร์ จะนำผล
กำรดำเนินงำนมำร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์เมื่อเทียบกับคูเ่ ทียบ เพื่อกำหนดเป้ำหมำยใหม่ให้ เหมำะสม
2.2 ก. (6) การคาดการณ์ ผลการดาเนินงาน ทีมบริ หำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบตั ิกำร โดยกำรใช้ ข้อมูลผลลัพธ์และกำรบรรลุเป้ำหมำยย้ อนหลังในปี ที่ผ่ำนๆ มำ ประเมินร่วมกับผลกำร
ด ำเนิ น กำรในสถำนกำรณ์ ปี ปั จ จุบัน รวมทัง้ วิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ผลกำร
ดำเนินกำรของส่วนงำนเมื่อเทียบกับคูเ่ ทียบ เข้ ำมำใช้ ในกำรวิเครำะห์เพื่อกำรวำงแผน ระยะสันและระยะยำว
้
ใน
แต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้ วยวิธีทบทวนข้ อมูลเชิงสำรสนเทศและข้ อมูลเทียบเคียงจำกคู่เทียบ และกำหนด
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย หำกมีแนวโน้ มว่ำ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งล่ำช้ ำไปกว่ำกรอบเวลำ หรื ออำจไม่บรรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนด ที ม บริ ห ำรจะวิเครำะห์ ห ำสำเหตุ และหำแนวทำงแก้ ไข โดยอำจจัด สรรทรั พ ยำกรเพิ่ ม เติม หรื อ ปรั บ
แผนปฏิบตั กิ ำรให้ เหมำะกับสภำวกำรณ์ตำมควำมจำเป็ น
2.2 ข. การปรั บเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ จำกกำรทบทวนกระบวนกำร กรณี ที่มีสถำนกำรณ์ เปลี่ยนแปลง ทีม
บริ หำรจะหำข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และประชุมระดมสมองเพื่อวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิ
กำรให้ เหมำะสม โดยคณบดีจะกระจำยอำนำจและมอบอำนำจกำรตัดสินใจและกำรกำกับดูแลให้ แก่ทีมบริ หำร
และคณะกรรมกำรดำเนินงำนชุดต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ สำมำรถตัดสินใจดำเนินกำรได้ อย่ำงทันท่วงที รวมถึง
ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ นเบื ้องต้ น หำกต้ องมีกำรตัดสินใจในเรื่ องที่สำคัญจะมีกำรหำรื อกับคณบดีโดยตรง
หรื อผ่ำนกำรสื่ อสำรออนไลน์ เช่น LINE เพื่ อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำยโดยเร็ วและมี กำรติดตำม
ประเมินผลในที่ประชุมทีมบริหำรหรื อรำยงำนแก่ กส.ผ่ำนที่ประชุม กส. ทุกเดือน เช่น กรณีสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อกำรให้ บริกำรงำนบริ กำรสุขภำพและแผนปฏิบตั กิ ำรเดิม ทีมบริ หำรจึงประชุมปรับ
แผนปฏิบตั ิกำรทันที เพื่อพัฒนำห้ องปฏิบตั ิกำรให้ รองรับกำรตรวจวิเครำะห์เชื ้อไวรัสทำงโมเลกุล ซึ่งเป็ นกำรขยำย
งำนใหม่ และจัดตังที
้ มตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่ำงๆ โดยบูรณำกำรทรัพยำกรบุคคลจำกหน่วยต่ำงๆของ
คณะฯ และของบประมำณเพื่อสนับสนุนทังจำกมม.และหน่
้
วยงำนคูค่ วำมร่วมมือทังในภำครั
้
ฐและภำคเอกชน
หมวด 3 ลูกค้ า
3.1 ความคาดหวังของลูกค้ า
3.1 ก. การรั บฟั งลูกค้ า
3.1 ก. (1) ลูกค้ าในปั จจุบัน คณะฯ โดย กส. ทำหน้ ำที่กำหนดทิศทำงและนโยบำยด้ ำนกำรมุ่งเน้ นลูกค้ ำ กำรรับ
ฟั ง เสี ย งลูก ค้ ำ ผู้บ ริ ห ำรที่ เกี่ ย วข้ อ งท ำหน้ ำ ที่ ก ำกับ ดูแ ลในแต่ล ะพัน ธกิ จ โดยมี ค ณะกรรมกำรชุด ต่ำงๆ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละพันธกิจเช่น กก. กำรศึกษำระดับ ป.ตรี กก.บัณฑิตศึกษำ คณะอนุกรรมกำรกำรบริหำร
จัดกำรเครื่ องมือห้ องปฏิบตั กิ ำร คณะกรรมกำรจัดกำรควำมปลอดภัย ที่ปรึกษำคณะฯ ฝ่ ำยพัฒนำงำนบริ กำรและ
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สุขภำพชุมชน หน.สถำนเวชศำสตร์ ฯ หน.ศูนย์ MTRT นำนำชำติ เป็ นผู้กำหนดวิธีกำรรับฟั งเสียงของลูกค้ ำ ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่มทังปั
้ จจุบนั และอนำคต ให้ สอดคล้ องกับทิศทำง/นโยบำยของคณะฯ และรวบรวม
สำรสนเทศที่ได้ จำกกำรรับฟั งในช่องทำงต่ำงๆ เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ ได้ แก่ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์/บริ กำร กำร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์และสนับสนุนลูกค้ ำ (ภำพที่ 3.1-1)

ภาพที่ 3.1-1 กระบวนกำรรับฟั งเสียงนักศึกษำและลูกค้ ำกลุม่ อื่นๆ

วิธีกำรรับฟั งเสียงของลูกค้ ำในแต่ละด้ ำนมีควำมแตกต่ำงกันไปขึ ้นกับพันธกิจและควำมเหมำะสม (ภำพที่
3.1-1) เช่น ด้ ำนกำรศึกษำ อำศัยกิ จกรรมต่ำงๆ ช่องทำงสื่อออนไลน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นหลักเพื่ อเป็ น
เครื่ องมือสำหรั บกำรรับฟั งเสียง เพิ่มควำมผูกพันของนักศึกษำกับลูกค้ ำกลุ่มต่ำงๆ ด้ ำนกำรวิจยั รับฟั งเสียงของ
ลูกค้ ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลัก และกำรรับฟั งเสียงของลูกค้ ำที่เป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจัยของ
คณะฯ โดยตรงผ่ำนกำรประเมินผลิตภัณฑ์ และกำรสำรวจและประเมินกำรตลำด ระหว่ำงกำรทดลองผลิตภัณฑ์
กับผู้ใช้ จริ ง (market survey and validation) ด้ ำนกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ ใช้ แบบสอบถำมเป็ น
ช่องทำงหลัก และเพิ่มช่องทำง VOC เช่น LINE Facebook ประกอบกับกำรสืบค้ นข้ อมูลรวมถึงกำรใช้ ข้อมูลจำก
Mobile Application เพื่อพิจำรณำแนวโน้ มทิศทำงกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพในกลุม่ ลูกค้ ำปัจจุบนั
ทังนี
้ ้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ ทบทวนประสิทธิภำพช่องทำงกำรสื่อสำร/รับฟั งเสียง อย่ำงน้ อยปี ละ
ครัง้ เพื่อปรับปรุ ง/พัฒ นำ ช่องทำงกำรสื่อสำร/รับฟั งเสียง อำทิ ด้ ำนกำรบริ กำรวิชำกำร ได้ เพิ่มช่องทำง Mobile
Application for Personal Health Assessment เพื่อใช้ ข้อมูลลูกค้ ำมำใช้ ประโยชน์ในด้ ำนแนวโน้ มงำนบริ กำรทัง้
ในปัจจุบนั ในอนำคต
3.1 ก. (2) ลูกค้ าในอนาคต วิธีกำรรับฟั งเสียงของลูกค้ ำในอนำคตอำศัยกิจกรรมเพื่อเพิ่มควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำ
เป็ นหลัก ด้ ำนกำรศึกษำ 1)ลูกค้ ำในอนำคตระดับปริ ญญำตรี คณะฯ โดยสโมสรนักศึกษำฯ ร่ วมกันจัดกิจกรรม
Open house และค่ำ ยต้ น กล้ ำ ส่อ งแสง X-scope ส ำหรั บ นัก เรี ย นระดับ ม.ปลำย เพื่ อ ให้ ได้ ค วำมรู้ เบื อ้ งต้ น
เกี่ยวกับวิชำชีพก่อนเข้ ำศึกษำ มีกำรฟั งเสียงตอบรับผ่ำนกิจกรรมสะท้ อนบทเรี ยน รวมทังเพิ
้ ่มช่องทำงสื่อออนไลน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน Facebook MUMT educate เพื่อเปิ ดกว้ ำงกำรรับฟั งเสียงของลูกค้ ำในอนำคต 2)ลูกค้ ำ
ในอนำคตระดับบัณ ฑิตศึกษำ ได้ แก่ ผู้สนใจเข้ ำศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ โดยหลักสูตรทำกำรสอบถำม
ผ่ำน direct contact/online/แบบสอบถำม ถึงควำมต้ องกำรและลักษณะของหลักสูตรบัณฑิตศึกษำที่ตอบโจทย์
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ในอนำคต ด้ ำนกำรวิจยั ลูกค้ ำในอนำคต ได้ แก่ แหล่งทุน / ผู้ให้ ทุนวิจยั รับฟั งเสียงของลูกค้ ำผ่ำนกำรสืบค้ นและ
วิเครำะห์ข้อมูลจำก Websites ในช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ Website ของแหล่งทุนต่ำงๆ ทังภำครั
้
ฐและเอกชน
ทังในและต่
้
ำงประเทศ เพื่อนำมำปรับปรุ งกำรพัฒ นำข้ อเสนอทำงกำรวิจยั และกำรส่งบทควำมตีพิมพ์ ด้ ำนกำร
บริ ก ำรวิ ช ำกำร โดยท ำกำรสอบถำมบุค ลำกรในวิ ช ำชี พ ทัง้ ในและต่ำงประเทศ ผ่ำ น direct contact/online/
แบบสอบถำม ถึงควำมต้ องกำรและลักษณะของผลิตภัณฑ์กำรบริ กำร/ฝึ กอบรม ที่ตอบโจทย์ในอนำคต และกำร
บริ กำรสุขภำพ ใช้ แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจเป็ นช่องทำงหลักทังผู
้ ้ ใช้ บริ กำรในปั จจุบนั รวมทังแพทย์
้
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ญำติของผู้ใช้ บ ริ ก ำร และกำรสื บ ค้ นและวิเครำะห์ ข้อ มูลจำก Websites และ social
media ต่ำงๆ จำกกลุ่มลูกค้ ำปั จจุบนั เพื่อกำรพิจำรณำแนวโน้ มทิศทำงกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพใน
กลุม่ ลูกค้ ำอนำคต
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ภาพที่ 3.1-2 วิธีกำรรับฟั งเสียง/กำรประเมินควำมพึงพอใจ-ไม่พงึ พอใจ/ควำมผูกพัน/ควำมต้ องกำร/ควำมคำดหวัง ข้ อมูลที่ได้ และกำรนำไปใช้



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี





- กิจกรรม exit interviewและ after
action review



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี





-Social media เช่น Facebook / email/LINE group



อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี





ผู้เรี ยนระดับ
บัณฑิตศึกษำ

กำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำในรำยคำบ 
และรำยวิชำ
(สิ ้นสุดกำรเรี ยนกำรสอน) /
แบบสอบถำม Online
Direct contact/ประธำนชันปี
้ และ call
center
Social media เช่น Facebook / email/LINE group
Direct contact




อย่างน้อย 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์
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อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี













3

- กิจกรรม focus group



2



การนาข้ อมูลไป
ใช้
1



Comp

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

S&DS



สารสนเทศที่
ได้ รับ
N&Exp

P&S

- กิจกรรมพบปะอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

information

VMV

ผู้เรี ยนระดับ
ป.ตรี
การศึกษา

สารสนเทศที่ต้องการ
สื่อสาร

เวลา/ความถี่

Other updated

วิธีการ

Perform

ช่ องทาง

สองทำง

ลูกค้ า/ผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย

ทำงเดียว

พันธกิจ

รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.







































































































รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำหลังปริ ญญำฯ







รองฯ กำรศึกษำหลังปริ ญญำฯ









รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ
กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /รองฯ
หลังปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ กิจกำร นศ.
รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ /รองฯ
หลังปริ ญญำ /ผู้ช่วยฯ กิจกำร นศ.

N&Exp



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

-

กำรประชุมสัมมนำ



-

แบบสอบถำม Online
Social media เช่น Facebook / email/LINE group



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ4
ปี
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

- ตรวจประเมินหลักสูตร /รับรอง
สถำบัน
- e-mail/ website /จดหมำย



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 5
ปี





รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ

Website, CHE CO system
CHE-QA online







e-mail/จดหมำย



-ทุกครั้งทีม่ ี การ
ปรับปรุงหลักสูตร
- 1 ครั้งต่อปี
- ทุก 6 เดื อนตาม
วงรอบความก้าวหน้า
โครงการวิ จยั
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3



-



2



อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

การนาข้ อมูลไป
ใช้
1

รองฯ กำรศึกษำหลังปริ ญญำฯ



Comp



สารสนเทศที่
ได้ รับ
S&DS

Other updated



information

Perform

ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

ผู้รับผิดชอบ

กำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำ (สิ ้นสุดกำร 
เรี ยนกำรสอน) / แบบสอบถำม@ on
LINE
แบบสอบถำม Graduate Students
Barometer /focus group
กิจกรรม Job fair

สภำเทคนิค
กำรแพทย์/ กก.
วิชำชีพรังสี
เทคนิค
สกอ.
ผู้สนับสนุน/
ผู้ให้ ทนุ ทำ
กำรวิจยั

วิจัย

สารสนเทศที่ต้องการ
สื่อสาร

เวลา/ความถี่

P&S

วิธีการ

VMV

ช่ องทาง

สองทำง

ลูกค้ า/ผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย

ทำงเดียว

พันธกิจ















































รองฯ กำรศึกษำก่อนปริ ญญำ
รองฯ กำรศึกษำหลังปริ ญญำฯ







รองฯ วิจยั ฯ
นักวิจยั เจ้ ำของโครงกำร















Article level metrics eg. view,
capture, usage



- Facebook



- e-mail/ website อื่นๆ

แบบสอบถำม

Direct contact





อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี











realtime











อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี











อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี









อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
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รองฯ วิจยั ฯ /รองฯ กำรศึกษำหลัง
ปริ ญญำ / นักวิจยั เจ้ ำของโครงกำร
รองฯ วิจยั ฯ
รองฯ วิจยั ฯ /รองฯ กำรศึกษำหลัง
ปริ ญญำ / นักวิจยั เจ้ ำของโครงกำร
รองฯ วิจยั ฯ /รองฯ เทคโนโลยีฯ / นักวิจยั
เจ้ ำของโครงกำร
รองฯวิจยั / รองฯ พัฒนำสุขภำวะฯ /
หัวหน้ ำสถำนเวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์
เทคนิคฯ
รองฯวิจยั / รองฯ พัฒนำสุขภำวะฯ /
หัวหน้ ำสถำนเวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์
เทคนิคฯ
รองฯวิจยั / รองฯ พัฒนำสุขภำวะฯ /
หัวหน้ ำสถำนเวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์
เทคนิคฯ
รองฯวิจยั /รองฯ พัฒนำสุขภำวะฯ /
หัวหน้ ำสถำนเวชฯ /หัวหน้ ำศูนย์
เทคนิคฯ

การนาข้ อมูลไป
ใช้
1



Comp



สารสนเทศที่
ได้ รับ
S&DS



information

Other updated

ผู้ใช้ /
สถำบันที่มี
ผู้อ่ำน ควำมร่ วมมือ
ผลงำน
วิจยั
ผู้รับบริ กำรและลูกค้ ำที่อยู่ใน
กำรดูแลสุขภำพทังผู
้ ้ ป่วยใน/
นอก ของ ร.พ.ศิริรำช และ
ศกพ

งานบริการทางาสุขภาพ
(บริ กำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้ องปฏิบตั กิ ำรเทคนิคกำรแพทย์
และรังสีเทคนิค

web สถำบัน
Direct contact

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ผู้รับผิดชอบ

Perform



e-mail/จดหมำย

สารสนเทศที่ต้องการ
สื่อสาร

เวลา/ความถี่

P&S

วิธีการ

VMV

ช่ องทาง

สองทำง

ลูกค้ า/ผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย

ทำงเดียว

พันธกิจ

























































































- Facebook



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี /
กิ จกรรม









-แบบสอบถำม/ e-mail/ website
อื่นๆ



อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี









N&Exp

อธิบายความหมายตัวย่ อ สารสนเทศที่ต้องการสื่อสาร VMV=วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
P&S=ผลิตภัณฑ์และบริกำร
สารสนเทศที่ได้ รับ
N&Exp=ควำมต้ องกำรและควำมคำดหวัง
S&DS=ควำมพึงพอใจและไม่พงึ พอใจ
การนาสารสนเทศไปใช้
1= ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริกำร
2=ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ : วิธีกำร direct contact โดยใช้ โทรศัพท์หรือพูดคุยโดยตรงเป็ นวิธีที่ใช้ กบั ลูกค้ ำทุกกลุม่ และสำมำรถตอบสนองได้ ทนั ที
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Direct contact

รองฯ พัฒนำสุขภำวะฯ / หัวหน้ ำสถำน
เวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์เทคนิคฯ
ที่ปรึกษำคณะฯ ฝ่ ำยพัฒนำงำนบริ กำร
และสุขภำพชุมชน
รองฯ พัฒนำสุขภำวะฯ / หัวหน้ ำสถำน
เวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์เทคนิคฯ
ที่ปรึกษำคณะฯ ฝ่ ำยพัฒนำงำนบริ กำร
และสุขภำพชุมชน
รองฯกำรศึกษำหลังปริ ญญำฯ/ หัวหน้ ำ
สถำนเวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์เทคนิคฯ/
หัวหน้ ำภำควิชำ
รองฯกำรศึกษำหลังปริ ญญำฯ/ หัวหน้ ำ
สถำนเวชฯ / หัวหน้ ำศูนย์เทคนิคฯ/
หัวหน้ ำภำควิชำ
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การนาข้ อมูลไป
ใช้
1



Comp



สารสนเทศที่
ได้ รับ
S&DS



information

Other updated



ผู้รับผิดชอบ

Perform

ลูกค้ ำจำกหน่วยงำน
และภำครัฐและเอกชน
ผู้เข้ ำอบรม/ศึกษำดูงำน
จำกทังในและต่
้
ำงประเทศ

งานบริการทางาสุขภาพ
(บริ กำรสุขภำพชุมชนและกำรสร้ ำง
เสริ มสุขภำพเคลื่อนที่)
งานบริการทางวิชาการ
(กำรฝึ กอบรมทำงวิชำชีพ)

แบบสอบถำม

สารสนเทศที่ต้องการ
สื่อสาร

เวลา/ความถี่

P&S

วิธีการ

VMV

ช่ องทาง

สองทำง

ลูกค้ า/ผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย

ทำงเดียว

พันธกิจ

















































Performance=ผลกำรดำเนินงำน
Comp=ข้ อร้ องเรียน/ข้ อเสนอแนะ
3=สร้ ำงควำมสัมพันธ์และสนับสนุนลูกค้ ำ

3.1 ข. การจาแนกลูกค้ า และผลิตภัณฑ์
3.1 ข. (1) การจาแนกลูกค้ า คณะฯ กำหนดกลุ่มผู้เรี ยนและลูกค้ ำกลุ่มอื่นๆ โดยจำแนกตำมพันธกิจ ดังนี ้ ด้ ำน
กำรศึกษำ กส. ร่ วมกับ กก. ป.ตรี และ กก.บัณฑิตศึกษำ กำหนดและจำแนกกลุ่มผู้เรี ยนตำมสมรรถนะหลักของ
คณะฯ กำรเป็ นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำในสำขำเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค และตำมหลักสูตรที่คณะฯ จัด
กำรศึกษำในระดับ ป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ด้ ำนกำรวิจยั ผู้รับผิดชอบ (ภำพที่ 3.1-2) จำแนกกลุ่มลูกค้ ำวิจยั
ได้ แก่ กลุ่มผู้ให้ ทุนและสถำบันที่มีควำมร่ วมมือ ด้ ำนกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ ผู้รับผิดชอบและ ผู้
กำกับดูแล (ภำพที่ 3.1-2) จำแนกกลุ่มลูกค้ ำงำนบริ กำรวิชำกำร ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ ำ ผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมต่ำงๆ และ
ลูก ค้ ำงำนบริ กำรสุข ภำพเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่ม ลูก ค้ ำที่ ม ำรั บ บริ ก ำรกำรตรวจทำงห้ อ งปฏิ บัติกำร ได้ แ ก่
ผู้รับบริ กำรและลูกค้ ำที่ อยู่ในกำรดูแลสุขภำพทัง้ ผู้ป่วยใน/นอก ของ ร.พ.ศิริรำช และ ศกพ. ซึ่งอยู่ภ ำยใต้ กำร
ให้ บริกำรหลักจำกสถำนเวชศำสตร์ ชนั สูตร/ศูนย์ MTRT นำนำชำติ 2) กลุ่มลูกค้ ำจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
ที่ใช้ บริ กำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพเคลื่อนที่ ซึ่งรับผิดชอบโดยงำนบริ กำรสุขภำพชุมชน โดยมุ่งเน้ นกำรให้ บริ กำรสร้ ำง
เสริ ม สุข ภำพแบบเชิ ง รุ ก กับ หน่ ว ยงำน/องค์ ก ร ชุม ชนต่ำ งๆ ทัง้ นี ้ คณะฯ ได้ เริ่ ม ขยำยงำนบริ ก ำรสุข ภำพให้
ครอบคลุม กำรดูแลสุข ภำพแบบองค์ รวม ทัง้ กำยและจิ ตใจ ผ่ำนโครงกำรจัด ตัง้ Holistic Health & Wellness
Center
3.1 ข. (2) ผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษำควำมผูกพันที่ดีโดยกำรส่งมอบสิ่งที่มีคณ
ุ ค่ำ ตอบสนองควำมต้ องกำรและให้
เหนือควำมคำดหวังของผู้เรี ยนและลูกค้ ำกลุ่มต่ำงๆ คณะฯ มีนโยบำยปรับปรุ งพัฒนำผลิตภัณฑ์และส่งเสริ มให้
เกิดนวัตกรรมในทุกพันธกิจ ตำมค่ำนิยมและวัฒ นธรรมขององค์กร เพื่อมุ่งสู่วิสยั ทัศน์ของคณะฯ ดังนัน้ กส. จึง
ค้ นหำควำมต้ องกำรของผู้เรี ยน ลูกค้ ำกลุ่มอื่น โดยรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลจำก VOC (ภำพที่ 3.1-2 และภำพ
ที่ 3.1-1, ภำพ 3.2-1) รวมทัง้ สำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ควำมท้ ำทำยเชิ งกลยุท ธ์ ข้ อมูล จำกแผนยุท ธศำสตร์ ของ
มหำวิทยำลัย ทิศทำงและแผนพัฒนำประเทศด้ ำนกำรศึกษำ กำรวิจยั กำรบริ กำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
และกำรพัฒนำทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี (ภำพที่ 2.1-1) ควำมคำดหวังจำกผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ลูกค้ ำงำนวิจยั
และงำนบริ กำรวิชำกำร ผลกำรดำเนินงำนแต่ละปี ผลจำกกำรสัมมนำประจำปี รวมทังผลกำรประเมิ
้
นโดย นศ.
ปัจจุบนั และอนำคตจำกช่องทำงต่ำงๆ (ภำพที่ 3.1-2) ฯลฯ และนำข้ อมูลเหล่ำนี ้มำกำหนดเป็ นควำมต้ องกำรของ
ผู้เรี ยนและลูกค้ ำกลุ่มอื่นผ่ำนที่ประชุมของผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจและที่ประชุม กส.เพื่อกำหนดนวัตกรรมด้ ำน
ผลิตภัณฑ์ในทุกพันธกิจอย่ำงต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรศึกษำ ได้ นำผลของควำมต้ องกำร ควำมคำดหวังของ
นักศึกษำปั จจุบนั และอนำคต มำใช้ ในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้ องกำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำโดยให้
นักศึกษำมีทำงเลือกเพิ่มขึ ้น อำทิ โครงกำร 4+1, โครงกำร MTVS กำรปรับกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
หลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์เ ฉพำะทำง กำรจัดทำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ภำค
พิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภำพด้ ำนวิชำกำรวิชำชีพ และเพิ่มโอกำสทำงกำรแข่งขันของ ศิษย์เก่ำ และลูกค้ ำงำนบริ กำร
ทำงวิชำชีพในอนำคต ด้ ำนงำนวิจยั ผู้รับผิดชอบกำหนดผลิตภัณฑ์วิจยั ตำมแนวโน้ มและทิศทำงของมหำวิทยำลัย
นโยบำยของประเทศ ตลำดโลก และแหล่งทุนสนับสนุน ทำให้ ในปี 2562 คณะฯ ได้ จดั ตังโรงงำนต้
้
นแบบเพื่อกำร
พัฒนำชุดทดสอบ น ้ำยำ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และบริ ษัท MT INNOTREX ขึ ้นเพื่อตอบสนองทิศทำงควำม
30

ต้ องกำรของประเทศ โดยมุ่งสร้ ำงผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจยั ให้ เกิดกำรใช้ ประโยชน์เ ชิงนโยบำยและเชิงพำณิชย์อย่ำง
แท้ จริ ง นอกจำกนี ้ยังช่วยเพิ่มศักยภำพด้ ำนงำนวิจยั ให้ มีโอกำสตีพิมพ์ผลงำนและขอทุนวิจยั เชิงอุตสำหกรรมได้
มำกขึ ้นด้ วย ด้ ำนกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ ผู้รับผิดชอบ คำนึงถึงควำมต้ องกำรลูกค้ ำ ตลำด และ
แนวโน้ มทิศทำงงำนบริ กำรในอนำคตมำกำหนดเป็ นผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั และอนำคต มีกำรขยำยงำนบริ กำรให้
ครอบคลุม ควำมต้ องกำรทัง้ ลูกค้ ำเก่ำและใหม่ อำทิ กำรจัดหลักสูตรฝึ กอบรมในลักษณะ upskill and reskill
สำหรับบุคลำกรทำงวิชำชีพ กำรวิเครำะห์สำรตกค้ ำงยำฆ่ำแมลงตกค้ ำงในผักและผลไม้ ทังนี
้ ้ คณะฯ ได้ เพิ่มกำร
บริ กำรตรวจประเมิ นประสิทธิ ภ ำพผลิ ตภัณ ฑ์ ทำงห้ องปฏิ บัติกำรเพื่ อรองรับทิศทำงและนโยบำยในกำรขยำย
อุตสำหกรรมเครื่ องมือแพทย์ครบวงจรของประเทศ
3.2 ความผูกพันของลูกค้ า
3.2 ก. ความสัมพันธ์ และการสนับสนุนลูกค้ า
3.2 ก. (1) การจัด การความสั มพันธ์ ผู้กำกับดูแล (ภำพที่ 3.1-2) กำหนดและจัดกำรสร้ ำงควำมสัม พันธ์ ต่อ
ผู้เรี ยนและกลุ่ม ลูกค้ ำตำมพันธกิ จ รวมทัง้ ยุทธศำสตร์ ของคณะฯ ดังนี ้ ด้ ำนกำรศึกษำ สร้ ำงควำมสัม พันธ์ ทัง้
นักศึกษำในปั จจุบนั และอนำคต ได้ แก่ 1) ลูกค้ ำในอนำคต ได้ แก่ นักเรี ยน ม.ปลำย ได้ เข้ ำใจบทบำทวิชำชีพที่
ถูกต้ อง และเลือกเข้ ำศึกษำตำมควำมถนัด ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม Open house ค่ำยต้ นกล้ ำส่องแสง และกิจกรรม
พบปะผู้ปกครอง เป็ นกำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจและควำมผูกพันต่อวิชำชีพทังสองสำขำ
้
มีผลในกำรตัดสินใจเลือกเรี ยน
และเข้ ำศึกษำต่อ มีกำรรับฟั งเสียงของลูกค้ ำผ่ำน call center กำรศึกษำ และ Facebook MUMT educate ตลอด
24 ชม. เป็ นกำรสร้ ำงควำมใกล้ ชิด คุ้นเคย สร้ ำงควำมสัมพันธ์ กบั คณะฯ อีกทำงหนึ่ง 2) กลุ่ม นศ. ป.ตรี ปั จจุบนั
กก.สร้ ำงเสริ มศักยภำพ นศ. ระดับ ป.ตรี สูก่ ำรเป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภำพรอบด้ ำน และคณำจำรย์ สร้ ำงแรงบันดำล
ใจในกำรเรี ย นผ่ ำ นกระบวนกำร Transformative learning และท ำกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง
คณำจำรย์และนักศึกษำเพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์และจัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษที่ส่งเสริ มให้ นศ. เลือกเรี ยนหรื อ
ทำวิจยั ได้ ตำมควำมถนัด/ควำมสนใจ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน ผ่ำนกำรประเมิน
รำยวิชำตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ และกำรสร้ ำงควำมสัม พันกับผู้เรี ยนผ่ำนกำรพูดคุยโดยตรงกับอำจำรย์ ที่
ปรึกษำทังสำยรหั
้
ส และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ คณะฯ มีกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง นศ. ปัจจุบนั ทุกชัน้
ปี กั บ อำจำรย์ ผ่ ำ นระบบอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ กำรให้ ทุ น กำรศึ ก ษำในรู ป แบบ ต่ ำ งๆ (ภำพที่ 6.1-2) 3) นศ.
บัณฑิตศึกษำในอนำคต จะมีกำรออกแบบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำให้ มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น และตอบโจทย์
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในอนำคตและกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรทังในและต่
้
ำงประเทศ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทำง
กำรตลำด 4) นศ. บัณฑิตศึกษำปั จจุบนั จัดกิจกรรมสร้ ำงควำมสัมพันธ์ในโอกำสต่ำงๆ กำรให้ ทุนกำรศึกษำ ทุน
วิจยั และทุนนำเสนอผลงำนทังในและต่
้
ำงประเทศ มีกำรสำรวจข้ อมูลควำมต้ องกำร ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ผ่ำน Graduate Students Barometer/focus group และกำรประเมินในแต่ละรำยวิชำ โดย กก.บริ หำรหลักสูตร
จัดกำรประชุม/ร่ วมกัน เพื่อนำข้ อมูลดังกล่ำวมำใช้ ในกำรปรับปรุ งกำรดำเนินกำรอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้ กำรใช้
กลไกกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน/วิจยั สร้ ำงควำมสัมพันธ์และสร้ ำงคุณค่ำกับ นศ. โดยให้ มีปฎิสมั พันธ์กบั นักวิจยั ใน
สถำบันต่ำงประเทศเพื่อเปิ ดมุมมอง สร้ ำงแนวคิด ทักษะ/ประสบกำรณ์ และกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ สนับสนุน/เชิญ
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อำจำรย์/นักวิจยั จำกสถำบันต่ำงประเทศมำช่วยสอน ตลอดจนร่วมสร้ ำงโครงกำรวิจยั ติดตำม/ทบทวนผลงำนวิจยั
สร้ ำงผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ระดับนำนำชำติที่มี Impact factor สูง ด้ ำนกำรวิจยั หน่วยบริ หำรจัดกำรงำนวิจยั ภำยใต้
กำรกำกับของรองฯ วิจยั ฯ จะทำหน้ ำที่ประสำนงำนระหว่ำงแหล่งทุน หน่วยจัดอบรมและนักวิจยั และสนับสนุนให้
นักวิจัยเข้ ำร่ วมอบรมที่ จัดโดยแหล่งทุนทัง้ ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่ อสร้ ำงควำมสัม พันธ์ ระหว่ำง
นักวิจยั ในคณะฯ และผู้ให้ ทุน รวมถึงยังช่วยกำกับดูแลให้ นกั วิ จยั ทำตำมข้ อกำหนดของผู้ให้ ทุน สร้ ำงโจทย์วิจัย
ตำมที่แหล่งทุนต้ องกำร รำยงำนกำรวิจยั ให้ เป็ นไปตำมกำหนดเวลำและให้ มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนสำกล ส่งผล
ให้ เป็ นที่ไว้ วำงใจของแหล่งทุนและสถำบันที่มีควำมร่ วมมือในกำรสนับสนุนเงินทุนเสมอมำ (ภำพที่ 7.1-7 และ
7.2-7) นอกจำกนี ้ มี ห น่ ว ยวิ เทศสัม พัน ธ์ ภ ำยใต้ ก ำรก ำกับ ของรองฯ กำรศึก ษำหลัง ปริ ญ ญำฯ ที่ ท ำหน้ ำที่
ประสำนงำนสถำบัน ที่ มี MOU ด้ ำนวิจัยให้ เป็ นไปได้ ด้ วยดี ด้ ำนกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ สร้ ำง
ควำมสัม พันธ์ ต่อกลุ่มลูกค้ ำงำนบริ กำรสุขภำพผ่ำนช่องทำงประชำสัม พันธ์ (ภำพที่ 3.1-2) และกิจกรรมต่ำงๆ
ได้ แก่ กำรออกบูธตรวจสุขภำพฟรี กำรพัฒ นำ Mobile Application for Personal Health Assessment กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริ มสุขภำพร่วมกับลูกค้ ำ ร่วมกับกำรให้ คำปรึกษำสำหรับผลกำรตรวจสุขภำพให้ กบั ผู้รับบริ กำร และ
กำรรับฟั งเสียงลูกค้ ำผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ และกำรพัฒนำงำนบริกำรใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ตำมควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ เป็ นกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ รักษำฐำนลูกค้ ำเก่ำ และขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ที่ต้องกำรใช้ บริ กำรงำนบริ กำร
ทำงสุขภำพในมิตใิ หม่ๆ
3.2 ก. (2) การเข้ าถึงและการสนั บสนุ นลูกค้ า คณะฯ มีวิธีกำรสื่อสำรและชี ้แจงวิธีกำรเข้ ำถึ งสำรสนเทศกับ
กลุม่ ลูกค้ ำที่หลำกหลำยเพื่อให้ ลกู ค้ ำแต่ละกลุม่ ได้ เข้ ำถึงสำรสนเทศที่เป็ นประโยชน์ได้ อย่ำงทัว่ ถึง ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำกลุ่ม
ต่ำงๆ สำมำรถเข้ ำถึงสำรสนเทศผ่ำนผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล และช่องทำงต่ำงๆ ดังภำพที่ 3.1-1 ผู้รับผิดชอบ นำ
ข้ อ มู ล ควำมพึ ง พอใจ/ควำมไม่ พึ ง พอใจ เสี ย งสะท้ อนทัง้ จำกภำยใน ภำยนอก แนวโน้ มตลำด นโยบำย
มหำวิทยำลัยและประเทศ และวัฒนธรรมองค์กร มำกำหนดเป็ นข้ อกำหนดที่สำคัญในกำร สนับสนุนผู้เรี ยน ลูกค้ ำ
กลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงควำมต้ องกำร ควำมคำดหวัง คุณค่ำ ที่ จะต้ องได้ รับเป็ นหลัก กำร
สนับสนุนลูกค้ ำด้ ำนกำรศึกษำ คณะฯ ใช้ วฒ
ั นธรรมองค์กร เป็ นฐำนสำคัญในกำรสนับสนุน นศ. มีกระบวนกำร
ดูแล สร้ ำงควำมสัมพันธ์ และสนับสนุน นศ. ผ่ำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ กก.ที่ปรึกษำพิเศษ (ภำพที่ 6.1-2)
โดยกำรดูแลช่วยเหลือ นศ. ตำมปั ญหำเฉพำะบุคคลอย่ำงใกล้ ชิด กำรติดตำมและประเมินผลเพื่อกำรปรับปรุ ง
แก้ ไขวิธีกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน กำรส่งเสริ มและพัฒนำ นศ. ตำม WRS โดยประเมินจำกจุดเด่นของ นศ. และ
ส่งเสริ ม ให้ มีควำมโดดเด่นมำกยิ่งขึน้ ผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ทุนสนับสนุนกำรเสนอผลงำนทำง
วิชำกำร กำรส่งเสริมศักยภำพกำรสื่อสำรระดับนำนำชำติ โดยร่วมกับคณะกรรมกำรสร้ ำงเสริ มศักยภำพนักศึกษำ
ระดับปริ ญญำตรี ส่กู ำรเป็ นบัณ ฑิตที่มีศกั ยภำพรอบด้ ำน เพื่อจัดหำทุนกำรศึกษำเพื่อไปฝึ กงำน/แลกเปลี่ยน ณ
ต่ำงประเทศ กิจกรรมตำมสำยรหัส และกิจกรรมจิตอำสำ ส่วน นศ. ระดับบัณฑิตศึกษำ มี กำรดูแลอย่ำงใกล้ ชิด
ผ่ำนประธำน/เลขำนุกำรหลักสูตร อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรให้ บริ กำร
ปัจจัยเกื ้อหนุน สำหรับ นศ ทังระดั
้ บปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรศึกษำ
ในคณะฯ เช่น Wi-Fi ห้ องสมุด ห้ องออกกำลังกำย ห้ องคอมพิวเตอร์ และกำรจัดกิจกรรม Job fair ส ำหรับผู้ใช้
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บัณ ฑิตและแหล่งฝึ กงำน คณะฯ มีกำรกำหนดทีมคณำจำรย์ไปเยี่ยมและพบปะหำรื อกับแหล่งฝึ กงำนและผู้ใช้
บัณฑิต เสมือนพี่ไปเยี่ยมน้ อง เพื่อให้ คำปรึกษำด้ ำนวิชำกำร และเป็ นกำรประเมินควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ
และอื่ นๆ เพื่ อนำข้ อมูลมำปรับปรุ งในปี ต่อไป ด้ ำนกำรวิจัย คณะฯ สร้ ำงควำมผูกพันและสนับสนุนลูกค้ ำที่ ใช้
ผลงำนจำกกำรวิจัยหรื อแหล่งทุน โดยใช้ แนวโน้ ม ทิศทำงงำนวิจัยที่ เป็ น ปั จ จุบัน และเน้ นผลิตผลงำนวิจัยที่ มี
คุณ ภำพ ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรที่มี impact factor สูง และอยู่ในฐำนข้ อมูลที่ได้ รับกำรยอมรับ (ภำพที่ 7.1-8
และ 7.1-9) นำมำรวบรวมและเผยแพร่บน website คณะฯ และสำมำรถขยำยผลกำรใช้ ประโยชน์ในวงกว้ ำงระดับ
สำกล ซึ่งส่งผลให้ คณะฯ ได้ รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจยั เดิมอย่ำงสม่ำเสมอ (ภำพที่ 7.2-7) กอปรกับคณะฯ
ใช้ กระบวนกำรวิจัยเพื่อขยำยฐำนกำรพัฒ นำ และทำวิจยั เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของชุมชนและสังคม
และเน้ นงำนวิจยั นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนและตลำดอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ในประเทศ และควำม
ต้ อ งกำรของตลำดเป็ น ส ำคัญ (ภำพที่ 7.1-12) ด้ ำ นกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรและบริ ก ำรสุข ภำพ คณะฯ ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบดูแล สนับสนุนลูกค้ ำ รักษำฐำนลูกค้ ำเดิม และขยำยกลุ่มลูกค้ ำใหม่ เพื่อกำรดู แลสุขภำพแก่ลูกค้ ำ
และปรั บกระบวนกำรดูแลลูก ค้ ำกลุ่ม ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมต้ องกำร เช่น กลุ่ม ลูกค้ ำประเภท
หน่วยงำน/องค์กร มีกำรจัดอบรมโดยใช้ ตวั ชี ้วัดสุขภำพ เพื่อให้ ควำมรู้มงุ่ สร้ ำงกำรมีสขุ ภำพดีของผู้ใช้ บริกำร
3.2 ก. (3) การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน ผู้รับผิดชอบหลัก เก็บข้ อมูลด้ ำนข้ อร้ องเรี ยน/ควำมไม่พึงพอใจ (ภำพที่
3.1-1 และ 3.1-2) และนำมำวิเครำะห์ พิจำรณำตอบสนองตำมควำมเร่งด่วนและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพ
กำรผลิตบัณฑิต กำรให้ บริ กำร และผลงำนวิจยั ดังนี ้ 1) ข้ อมูลที่มีควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต้ อง
ได้ รับกำรตอบสนองอย่ำงเร่ งด่วน ผู้รับผิดชอบหลักสำมำรถตัดสินใจได้ ทันที 2) ข้ อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรง
และ/หรื อไม่เร่ งด่วน จะนำมำตอบสนองตำมกรอบเวลำที่กำหนด สำหรับข้ อมูลที่ ส่งผลกระทบระดับนโยบำย
ผู้รับผิดชอบ จะนำเข้ ำพิจำรณำใน กส. เพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ ข้ อมูลสำรสนเทศที่ได้ ถูกนำไปใช้
เป็ นข้ อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ ปรับปรุง และป้องกันปั ญหำ (ภำพที่ 3.2-1) ด้ ำนกำรศึกษำ นศ. สำมำรถทรำบกำร
เข้ ำถึงช่องทำงกำรร้ องเรี ยนผ่ำนกิจกรรมก่อนเข้ ำเรี ยนในหลักสูตร และก่อนเข้ ำเรี ยนในรำยวิชำ โดย นศ. สำมำรถ
ร้ องเรี ยนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ แบบสอบถำม สื่อ online หรื อ direct contact ต่ออำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล นอกจำกนี ้ยังสำมำรถร้ องเรี ยนผ่ำนกองบริหำรกำรศึกษำ กองกิจกำร
นักศึกษำ และบัณฑิ ตวิทยำลัย ม.มหิดล จำกนัน้ ผู้รับผิดชอบ จะเป็ นผู้กำหนดว่ำ ข้ อร้ องเรี ยนใดควรตอบสนอง
ทันที หรื อต้ องผ่ำนควำมคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม กส. หำกมีผลกระทบมำก อำทิ กำรลงทะเบียน กำรออกเกรด
ควำมปลอดภัยในห้ องปฏิ บัติกำร พฤติกรรมของนักศึกษำที่ ไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรฝึ กงำน/ทำวิทยำนิพ นธ์
ศักยภำพบัณฑิตที่สำเร็ จกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบจะรี บดำเนินกำรเพื่อตอบสนอง/แก้ ไขปั ญหำให้ แก่นกั ศึกษำ/แหล่ง
ฝึ กงำน/ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตอย่ำงเร็ วที่สดุ จำกนันจะน
้
ำข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ำวมำพิจำรณำร่วมกันในที่ประชุม กก.กำรศึกษำ
ทังระดั
้ บปริ ญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงไม่ให้ เกิดเหตุกำรณ์ซ ้ำ หรื อกำรพิจำรณำปรับปรุง
หลักสูตรและกำรพัฒนำนักศึกษำให้ เป็ นไปในทิศทำงกำรผลิตบัณฑิตให้ มีศกั ยภำพตำมเป้ำหมำยของคณะฯ ด้ ำน
กำรวิจยั ผู้กำกับดูแลจะคอยติดตำมข้ อร้ องเรี ยนผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิ กำรร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกำรนำผลงำนวิจยั ไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ขออนุญำต กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจยั ซ ้ำ กำรดำเนินกำรใช้ ตวั อย่ำงคน/สัตว์ทดลองโดยไม่ขอรับรอง
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จริ ยธรรม เป็ นต้ น จำกนันผู
้ ้ กำกับดูแลจะดำเนินกำรแจ้ งนักวิจยั โดยตรงเพื่อพัฒนำและปรับปรุง/แก้ ไขปั ญหำได้
ทันท่วงที หำกเป็ นประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับภำพลักษณ์ ระดับคณะฯ (ร้ ำยแรง) จะถูกนำมำพิจำรณำร่ วมกันในที่
ประชุม กส. เพื่ อหำทำงแก้ ไขปั ญ หำร่ วมกันในระดับบริ หำร ด้ ำนบริ กำรสุขภำพ ลูกค้ ำสำมำรถร้ องเรี ยนผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยบริ กำร จำกนัน้ ผู้รับผิดชอบจะมีกำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยนโดยวิเครำะห์หำสำเหตุเพื่อมำ
แก้ ไข โดยประเมินผลกระทบและพิจำรณำมำตรกำรป้องกัน และแจ้ งผลกำรแก้ ไขให้ ผ้ ูร้องเรี ยน และพิจำรณำ
มำตรกำรป้องกัน โดยประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นซ ้ำในอนำคต และแจ้ งผลกำรแก้ ไขให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนรับทรำบ
ตำมระบบ ISO15189:2012 และ ISO15190:2003 (ภำพที่ 3.2-1)

ภาพที่ 3.2-1 กระบวนกำรกำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยน

3.2 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้ า
3.2 ข. (1) ความพึงพอใจ ความไม่ พึงพอใจ และความผู กพันของลู ก ค้ า ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละพันธกิจ
กำหนดวิธีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพัน/กำรสำรวจ/ประเมินควำมต้ องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้เรี ยน ลูกค้ ำกลุ่มอื่น รวมถึงกำหนดวิธีกำรตอบสนองให้ สอดคล้ องกับ ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ควำมสะดวกของลูก ค้ ำของแต่ล ะกลุ่ม พร้ อมทัง้ น ำไปปฏิ บัติ ทบทวน ปรับ ปรุ ง กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ำหมำยและรวบรวมสรุปผลรำยงำนให้ ผ้ กู ำกั บดูแลรับทรำบเพื่อดำเนินกำรระดับนโยบำย (ภำพที่ 3.1-2) ทังนี
้ ้
จำกกำรประเมินช่องทำงกำรรับฟั ง VOC พันธกิจด้ ำนกำรศึกษำพบว่ำ Facebook Fanpage : MUMT educate
และ LINE : E-advisor เป็ นวิธีที่ทำให้ คณะฯ รับทรำบควำมต้ องกำรของกลุ่มผู้เรี ยนได้ อย่ำงรวดเร็ ว และสำมำรถ
ตอบสนองต่อเสียง/ควำมต้ องกำร ได้ ทันเหตุกำรณ์ และเป็ นช่องทำงที่สื่อสำรและฟั งเสียงทัง้ นศ. ปั จจุบันและ
อนำคตได้ ผ ลดีที่สุด ปั จจุบันจึงใช้ เป็ นช่องทำงหลักในกำรสื่ อสำรระหว่ำงกลุ่ม อ.ที่ ปรึ กษำ อ.ประจำรำยวิช ำ
นักเรี ยน สำหรับกลุม่ ผู้ปกครอง แหล่งฝึ กงำน ลูกค้ ำในอนำคต (นศ. ที่สนใจศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ) ศิษย์
เก่ำ กำรพูดคุยกับผู้รับผิดชอบโดยตรงจะเป็ นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ปกครอง นศ. ปัจจุบนั และอนำคต
ได้ ดีที่สุด พันธกิ จด้ ำนงำนบริ กำรวิชำกำร และวิจัย ใช้ ช่องทำง Facebook และ LINE โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ติดต่อจำกต่ำงประเทศสำมำรถใช้ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ เช่นกัน สำหรับพันธกิจด้ ำนงำนบริกำรสุขภำพ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วนทังควำมพึ
้
งพอใจ/ไม่พงึ พอใจ ควำมประเมินควำมผูกพัน จะใช้ กำรสื่อสำรผ่ำนกำรพูดคุย
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โดยตรงและแบบประเมิ น/แบบสอบถำม เพื่ อให้ ได้ ควำมต้ องกำรทุกช่วงวงจรชี วิตของลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว
สำมำรถนำข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้ มำกที่สดุ (ภำพที่ 3.1-2)
ผู้รับผิ ดชอบแต่ล ะพันธกิจ ตอบสนองต่อ VOC โดยวิเครำะห์ข้อมูลที่ ได้ และนำผลกำรวิเครำะห์ ไปใช้
ปรับปรุงกระบวนกำรหลัก และกระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ รวมทังปรั
้ บแผนปฏิบตั ิกำร และแผนกลยุทธ์ เพื่อ
มอบสิ่งที่มีคณ
ุ ค่ำและรักษำควำมผูกพันที่ดีกบั ผู้เรี ยนและลูกค้ ำกลุ่มอื่น ผลสัมฤทธิ์และกำรตอบสนองต่อกำรรับ
ฟั งเสี ยงลูกค้ ำและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ควำมพึงพอใจ และควำมไม่พึงพอใจ ถูกติดตำมและทบทวนในระดับ
ปฏิบตั ิกำรผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ/ ผู้ที่ไ ด้ รับมอบหมำย/ภำควิชำ/หน่วยงำน และรำยงำนต่อผู้กำกับ
ดูแลเพื่อพิจำรณำระดับนโยบำย (ภำพที่ 3.1-2) ผลจำกกำรทบทวน ทำให้ คณะฯ มีกำรพัฒนำกำรดำเนินกำรใน
แต่ละพันธกิจ เช่น ด้ ำนกำรศึกษำ มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลข้ อร้ องเรี ยน/สิ่งที่ ไม่พึงพอใจไปพัฒ นำ เช่น
นำไปใช้ ปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่ำงเหมำะสมกับ นศ. ปั จจุบนั กำรหำวิธีกำรประชำสัมพันธ์
และให้ ข้อมูลจูงใจ นศ. ในอนำคต ปรับปรุงระบบกำรดูแล นศ. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้และกำรประเมินผล
กำรเรี ยนรู้ ด้ ำนกำรวิจยั เน้ นผลิตผลงำนวิจยั ที่มีคณ
ุ ภำพ กำรค้ นพบใหม่ ผลงำนวิจัยใหม่ๆ ในทิศทำงเดียวกับ
ประเทศ และควำมต้ องกำรตลำด รวมทังกำรสร้
้
ำงงำนวิจยั เพื่อกำรผลิตนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อตอบสนองต่อ
แหล่งทุนและตลำดในประเทศไทย และเพิ่มมูลค่ำงำนวิจยั เชิงพำณิชย์ สร้ ำงงำนวิจยั ที่ทนั สมัยสนองตอบต่อควำม
ท้ ำทำยทำงวิชำกำร/ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ/ชุมชนและสังคม และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
อย่ำงแท้ จริ ง เช่น กำรวิจยั เพื่อค้ นหำสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกพืชสมุนไพรไทยและสำรสังเครำะห์ใหม่ ซึ่งช่วย
สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มและค้ นพบสำรที่มีศกั ยภำพในกำรนำไปพัฒนำต่อยอดได้ กำรจัดตังโรงงำนต้
้
นแบบฯ และเริ่มผลิต
ชุดทดสอบโรคฉี่หนู (อยูร่ ะหว่ำงกำรต่อยอดเชิงพำณิชย์) ชุดทดสอบกำรปนเปื อ้ นโปรตีนตกค้ ำงบนพื ้นผิววัสดุเพื่อ
ตอบสนองต่ออุต สำหกรรมอำหำรในประเทศ (อยู่ระหว่ำงกำรต่อยอดเชิ งพำณิ ช ย์ ) ชุดทดสอบกำรปนเปื อ้ น
สำรเคมี ก ำจัด แมลง (แผนต่อ ยอดกำรผลิ ต และพำณิ ช ย์ ในปลำยปี 2563) แอลกอฮอล์ เจลและสเปรย์ เพื่ อ
ตอบสนองช่วงกำรระบำดของโรค COVID-19 (เข้ ำสูก่ ระบวนกำรผลิตและพำณิชย์ในช่วงต้ นปี 2563) เป็ นต้ น เพื่อ
เป็ นกำรขยำยฐำนลูกค้ ำทำงด้ ำนวิจยั สู่หน่วยงำนภำคเอกชนและอุตสำหกรรม นอกเหนือไปจำกผู้ใช้ งำนวิจยั จำก
แหล่งเดิม นอกจำกนี ้ยังนำกำรใช้ ข้อมูลสำรสนเทศมำช่วยประเมินภำวะทำงสุขภำพของชุมชน ส่วนกำรประเมิน
ควำมไม่พึงพอใจ จะประเมินจำกรำยงำนของแหล่งทุนผู้ประเมินรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ และรำยงำนฉบับสมบูรณ์
ของผลงำนวิจยั อย่ำงน้ อย 2 ครัง้ /ปี รวมทังผู
้ ้ ใช้ ผลิตภัณฑ์งำนวิจยั ในช่องทำง Online ด้ ำนกำรบริกำรวิชำกำรและ
บริ กำรสุขภำพ ผู้รับผิดชอบมีกำรนำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้ อเสนอแนะ รวมทัง้ ข้ อ
ร้ องเรี ยนจำกลูกค้ ำ มำพัฒ นำ/ปรับปรุ งกระบวนกำรให้ บริ กำร (1) ขยำยงำนบริ กำรทำงสุขภำพเพื่อรักษำฐำน
ลูกค้ ำเดิมและเพิ่มฐำนลูกค้ ำใหม่ กำรเปิ ดให้ บริ กำรกำรทดสอบทำงเทคนิคกำรแพทย์ที่เป็ นที่ต้องกำรของลูกค้ ำ
หรื อขยำยกลุ่มทำงกำรตลำดเพิ่มขึ ้น เช่น โครงกำรจัดตัง้ Holistic Health & Wellness Centre และให้ บริ กำรดูแล
สร้ ำงเสริ มสุขภำพแบบองค์รวม ซึ่งเป็ นกำรต่อยอดและขยำยผลกำรวิจยั ไปสู่นวัตกรรมกำรให้ บริ กำรทำงสุขภำพ
เพื่ อ สร้ ำงสมดุ ล แห่ ง กำรมี สุ ข ภำวะที่ ดี (Well-being) แก่ ป ระชำชนและกลุ่ ม เป้ ำ หมำยเฉพำะได้ อย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และกำรขยำยงำนบริ ก ำรทดสอบ เช่น SARS-CoV2 โดยวิธี RT-PCR และกำรตรวจวิเครำะห์
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H. pylori (2) พัฒนำหลักสูตรกำรฝึ กอบรมทำงวิชำชีพ จำกข้ อมูลควำมต้ องกำรของลูกค้ ำปั จจุบนั และลูกค้ ำใน
อนำคตทังในและต่
้
ำงประเทศ คณะฯร่วมมือกับ FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy จัดตัง้
ห้ องอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA)
Center for Advanced Medical Imaging Informatics เพื่ อ ใช้ เป็ น ศูน ย์ พัฒ นำศัก ยภำพและพัฒ นำบุ ค ลำกร
วิชำชีพรังสีเทคนิคทังในระดั
้
บประเทศและระดับสำกล
3.2 ข. (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์ กรอื่น คณะฯ โดย กส. ร่วมกันคัดเลือกองค์กรคูเ่ ทียบด้ ำนลูกค้ ำ
ในทุกพันธกิจ และเชิญองค์กรดังกล่ำวเพื่อจัดทำควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลตัวชี ้วัดที่สำคัญขององค์กร
กับคูแ่ ข่งเพื่อกำรพัฒนำองค์กรในรูปแบบกำรทำควำมร่วมมือ MOU ทังนี
้ ้ผู้รับผิดชอบหลักรวบรวมข้ อมูลของคูแ่ ข่ง
ทังที
้ ่ได้ จำกกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูล และสำรสนเทศที่เสำะหำเอง รวมถึงข้ อมูลควำมพึงพอใจเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง
จำกกำรฟั งเสียงลูกค้ ำ อำทิ ด้ ำนกำรศึกษำ รวบรวมสถิตผิ ลสัมฤทธิ์จำกกำรจัดกำรศึกษำทังในระดั
้
บ ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษำ สถิติกำรเข้ ำศึกษำ สถิติกำรทำงำน ผลกำรสอบใบประกอบฯ ฯลฯ สำหรับบัณฑิตศึกษำยังมีกำรใช้
ข้ อมูลจำก Graduate Barometer ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบทังระดั
้ บมหำวิทยำลัยและนำนำชำติ จำกคู่
เทียบที่ทำ MOU ด้ ำนกำรวิจยั คณะฯ หำคูเ่ ทียบโดยคัดเลือกจำกพันธกิจองค์กรที่คล้ ำยกัน โดยเทียบผลสัมฤทธิ์
งำนวิจยั ทังจ
้ ำนวน คุณภำพของผลงำนตีพิมพ์ ด้ ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรทำงสุขภำพ ซึง่ ไม่ได้ มีกำหนดคู่
เทียบในเชิงองค์กร แต่ใช้ กำรพัฒนำให้ ได้ มำตรฐำนระดับสำกล และผลสัมฤทธิ์จำกกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรบริกำร
เป็ นหลัก และนำเสนอข้ อมูลให้ กบั ที่ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อปรับแผนปฏิบตั กิ ำร และกระบวนกำร
3.2 ค. การใช้ ข้อมูลเสียงของลูกค้ าและตลาด ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละพันธกิจ จะนำข้ อมูลสำรสนเทศที่ได้
จำกกำรฟั งเสียงของลูกค้ ำ ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน ข้ อร้ องเรี ยน ควำมต้ องกำร เสียงสะท้ อนทัง้
จำกลู ก ค้ ำโดยตรง และจำกผู้ เกี่ ย วข้ อง ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำในอนำคต เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล น ำเข้ ำ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้ อง อำทิ ด้ ำนกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบนำข้ อมูลที่วิเครำะห์ได้ เสนอต่อ กก.กำรศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรที่สำคัญ (หมวด 6.1) เช่น
ปรับรูปแบบกำรเรี ยนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรในแต่ละปี ให้ เหมำะสมกับนักศึกษำในปั จจุบนั
หรื อกำรสร้ ำงหลักสูตรใหม่ เป็ นต้ น ด้ ำนกำรวิจยั ผู้รับผิดชอบนำข้ อมูลสำรสนเทศของผลงำนวิจยั ในระดับ article
level metrics ที่ได้ เพื่อไปประมวล และกำหนดเป็ นทิศทำงงำนวิจัยและกำรสร้ ำงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ แหล่งทุน แนวโน้ มตลำด ภำคอุตสำหกรรมที่ส่งเสริ มกำรผลิตนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ เป็ นต้ น ด้ ำนกำร
บริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ ผู้รับผิดชอบนำผลกำรดำเนินงำน ควำมต้ องกำร ข้ อเสนอแนะควำมพึงพอใจ
ไม่พึงพอใจและข้ อร้ องเรี ยนของลู กค้ ำที่วิเครำะห์แล้ ว นำเข้ ำที่ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันพิจำรณำทบทวน
ปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร/ขยำยงำนบริกำรให้ ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำต่อไป
ทังนี
้ ้ เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ผู้รับผิดชอบหลักจะนำมำทำเป็ นแผนปฏิบตั ิกำรทัง้
ระยะสัน้ ระยะยำวในระดับคณะฯ ภำยใต้ ผ้ กู ำกับดูแลในแต่ละพันธกิจต่อไป (ภำพที่ 3.1-2)

36

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์ กร
4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ
4.1 ก. (1) ตัววัดผลการดาเนินการ คณบดี ทีมบริ หำรและ กส. นำผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มำทบทวนและ
คัดเลือกตัวชี ้วัด ในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิกำรประจำวัน และผลกำรดำเนินงำนโดยรวมขององค์กร โดยจัดระดับ
ของสำรสนเทศเพื่อกำรนำมำใช้ ประโยชน์ เป็ น 2 ระดับ คือ 1) ตัวชี ้วัดระดับยุทธศำสตร์ โดยคณบดีมอบหมำยให้
รองคณบดีฝ่ำยต่ำงๆ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบทำหน้ ำที่กำกับติดตำมตัวชี ้วัดทังด้
้ ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ของระบบงำน/
กระบวนกำรส ำคัญ ที่ ได้ จ ำกกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุท ธ์ (ภำพที่ 2.1-1) โดยปรับ ตัวชี ว้ ัดกระบวนกำรและ
ผลลัพธ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิกำรและผลิตภั ณฑ์ใหม่ และเพื่อประสิทธิภำพในกำรติดตำมประเมินผล
กำรดำเนิ น กำรและติด ตำมควำมก้ ำวหน้ ำในกำรบรรลุวัตถุป ระสงค์เชิ งกลยุท ธ์ ในกำรรวบรวมตัวชี ว้ ัด ระดับ
ยุทธศำสตร์ งำนยุทธศำสตร์ ฯ ทำหน้ ำที่รวบรวมข้ อมูลตำมรอบเวลำ จัดเก็บเป็ นเอกสำร/ฐำนข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ภำพที่ 4.1-2) เพื่อนำมำใช้ ติดตำมประเมินสัมฤทธิผลกำรดำเนินกำรตำม กำรบรรลุผลตำม SO (ภำพที่ 7.5-10)
และ PA ส่วนงำน (ภำพที่ 7.5-11) 2) ตัวชี ว้ ัด ระดับ ปฏิ บัติกำร โดยผู้รับ ผิด ชอบหลักในแต่ละระบบงำนเป็ น ผู้
กำหนดตัวชี ้วัด รวบรวมสำรสนเทศที่ต้องกำรใช้ ในกำรติดตำม เพื่อกำรควบคุมกำรปฏิบั ติงำนและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน ใช้ เป็ นข้ อมูลป้อนกลับเพื่อวำงแผนปรับปรุ งระบบงำนและกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ ทังนี
้ ้ เพื่อกำร
จัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน และรองรับกำรจัดกำรนวัตกรรม โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย IT
& KM และบุคลำกรหน่วย IT ได้ ดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้ อมูลกลำง (Data Center) เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลจำก
ทุกหน่วยงำนที่มีกำรเก็บบันทึกจำกกำรทำงำนประจำวันทุกพันธกิจ เพื่อให้ เข้ ำถึงข้ อมูลตัวชีว้ ดั ได้ อย่ำงรวดเร็ ว
และมี ข้ อ มูล ผู้ที่ รั บ ผิ ด ชอบตัว ชี ว้ ัด ควำมถี่ ในกำรเก็ บ ข้ อ มู ล ผ่ ำ นระบบ web application ช่ ว ยให้ ทัน ต่อ กำร
ตัดสินใจ/ติดตำมตัวชีว้ ัดต่ำงๆ ตำมต้ องกำร (on request/demand) (ภำพที่ 4.1-1) และติดตำมกำรดำเนินกำร
ของแต่ละหน่วยงำนและพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อช่วยในกำรนำเข้ ำและกำรรวบรวมตัวชี ้วัดให้ เป็ นระบบ
4.1 ก. (2) ข้ อมู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ คณบดี ที ม บริ ห ำร คณะกรรมกำรผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ รั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนกำรในพันธกิจต่ำงๆ ร่วมกันทบทวนคู่เทียบและตัวชี ้วัดที่สำคัญ โดยยึดหลักกำร คือ 1) กำรเลือกคูเ่ ทียบ:
พิจำรณำพันธกิจ กำรดำเนินกำร และบริบทขององค์กร ว่ำมีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกับคณะฯ และมีผลกำรดำเนินงำน
ใกล้ เคียงกัน/สูงกว่ำ เช่น ด้ ำนกำรศึกษำ ต้ องเป็ นสถำบันผลิตบัณฑิต MT หรื อ RT; ด้ ำนกำรวิจยั ต้ องเป็ นองค์กรที่
ผลิตผลงำนวิจยั ด้ ำนวิทยำศำสตร์ สขุ ภำพหรื อด้ ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 2) กำรเลือกตัวชี ้วัด/สำรสนเทศที่
ส ำคัญ เพื่ อ ใช้ เปรี ย บเที ย บ ต้ อ งเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สำกล เช่ น ค่ ำ Journal Impact factor (JIF) จ ำนวน
ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์จำกฐำนข้ อมูล Scopus/ ISI, Citation และ h-index เป็ นตัวชี ้วัดในระบบคุณภำพของ สกอ.หรื อ
องค์กรวิช ำชีพ เป็ น ตัวชี ว้ ัดที่ ตกลงจะใช้ แลกเปลี่ ยนร่ วมกัน ด้ ำนบริ กำรวิช ำกำร/บริ กำรสุขภำพ คณะฯ กำลัง
วิเครำะห์แนวทำงและตัวชี ้วัดที่เหมำะสม/สอดคล้ องกับข้ อกำหนด ISO 15189 และ ISO 15190 เพื่อใช้ เทียบเคียง
กับสถำบันอื่น ในปี 2558 คณะฯ ปรับเปลี่ยนกำรกำหนดคูเ่ ทียบโดยจำแนกเป็ น 3 ระดับ (ภำพที่ 2ก-1 OP) เพื่อให้
สำมำรถประเมินสภำวกำรณ์ แข่งขัน ควำมก้ ำวหน้ ำในกำรบรรลุวิสยั ทัศน์ ตลอดจนกำรสร้ ำงนวัต กรรม โดยนำ
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ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบกับคูเ่ ทียบไปจัดทำกลยุทธ์ (ภำพที่ 2.1-1) ทังนี
้ ้ คณะฯได้ จดั ทำข้ อตกลงควำมร่วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนข้ อมูลตัวชี ้วัดที่สำคัญระหว่ำงองค์กรคูเ่ ทียบ/คูแ่ ข่ง ภำยในประเทศ
4.1 ก. (3)ความคล่ องตัวของการวัดผล คณบดี ทีมบริ หำรและ กส. กำหนดตัวชี ้วัดทังในระดั
้
บยุทธศำสตร์ และ
ระดับปฏิบตั ิกำร มีกำรติดตำมและทบทวนแต่ละช่วงเวลำ เพื่อให้ แน่ใจว่ำกำรดำเนินงำนเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
และสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้น
ได้ อย่ำงรวดเร็ ว ทัง้ ในระดับปฏิบตั ิกำรจนถึงระดับกลยุทธ์ กรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำน คณะฯ จะใช้ แผนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ภำพที่ 2.1-1)รวมถึงกำรประชุมคณะกรรมกำร กส.
เพื่อปรับกระบวนกำรและตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ อง
4.1 ข. การวิ เ คราะห์ แ ละทบทวนผลการด าเนิ น การ ผู้รับ ผิ ด ชอบที่ ติ ด ตำมตัว ชี ว้ ัด ที่ ส ำคัญ ทัง้ ในระดับ
ยุทธศำสตร์ และระดับปฏิบตั ิกำร ดำเนินกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถของคณะฯ โดยใน
ระดับยุทธศำสตร์ ทีมบริ หำร เป็ นผู้วิเครำะห์โดยใช้ Risk analysis , GAP analysis และ level & trend analysis
และในระดับ ปฏิ บัติ ก ำร ผู้รับ ผิ ด ชอบแต่ล ะระบบงำน เป็ นผู้วิ เครำะห์ โดยใช้ Incident & complaint monitor
control Level and trend analysis และ GAP analysis ทังนี
้ ้ ผู้รับผิดชอบ รวบรวมประเด็นปั ญหำที่ต้องปรับปรุ ง
โดยจัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำที่เกิดขึน้ เพื่อนำมำปรับกำรดำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ แผนปฏิบตั ิกำร และ
กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
4.1 ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1 ค. (1) ผลการดาเนินการในอนาคต คณะฯ คำดกำรณ์ ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ในระดับยุทธศำสตร์
ผ่ำนกำรทบทวนผลกำรด ำเนิ นกำรที่ ผ่ำนมำ (ภำพที่ 2.1-2) และข้ อ มูล ที่ ได้ จ ำกกำรวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ใน
กระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์ ขันตอนที
้
่ 4 (ภำพที่ 2.1-1) รวมถึงพิจำรณำข้ อมูลคูเ่ ทียบ มำกำหนดเป็ นเป้ำหมำย และ
ระดับปฏิบตั ิกำร/กระบวนกำร ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละระบบงำน/กระบวนกำร คำดกำรณ์จำกผลกำรดำเนินกำร
ที่ผำ่ นมำร่วมกับทรัพยำกรและกลยุทธ์ที่มีกำรปรับเปลี่ยน
4.1 ค. (2) การปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่องและนวัตกรรม จำกกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน และขีดควำมสำมำรถ
(ข้ อ 4.1 ข) ผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจ นำผลกำรดำเนินกำรที่ไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย มำจัดลำดับควำมสำคัญ
เพื่อให้ กส.พิจำรณำ โดยจะพิจำรณำจำกผลกระทบที่มีตอ่ กำรบรรลุวิสยั ทัศน์และควำมยัง่ ยืน เพื่อเร่งดำเนินกำร
ปรับปรุง เช่น นศ.บัณฑิตศึกษำมีจำนวนลดลงกว่ำเป้ำหมำย ทำให้ มีกำรจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ควำมต้ องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ ำกลุ่มใหม่ในอนำคต ส่วนผลกำรดำเนินกำรที่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและมี
แนวโน้ มกำรดำเนินกำรที่ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะนำไปพิจำรณำร่ วมกับโอกำสเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปเป็ นโอกำสใน
กำรสร้ ำงนวัตกรรม เช่น กำรให้ บริ กำรด้ ำนสุขภำพ ที่มีผลกำรดำเนินกำรที่มีมำตรฐำน เทียบเท่ำระดับสำกล และ
พิจำรณำร่วมกับโอกำสเชิงกลยุทธ์ ด้ ำนนโยบำยทำงด้ ำนสำธำรณสุขของประเทศที่ม่งุ เน้ นกำรส่งเสริ มสุขภำพเชิง
รุก จึงกำหนดนวัตกรรมโครงกำรจัดตังศู
้ นย์ส่งเสริมสุขภำพองค์รวม (Holistic Health & Wellness Centre) เพื่อต่อ
ยอดกำรบูรณำกำรศำสตร์ ทำงวิชำชีพร่วมกับกำรให้ บริ กำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพในมิตใิ หม่ๆ
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ภาพที่ 4.1-1 ภำพรวมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับพันธกิจกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจยั กำรบริ กำรทำงสุขภำพ และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
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ภาพที่ 4.1-2 ตัวชี ้วัดผลกำรดำเนินกำรขององค์กรที่สำคัญ
ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินการ
ตัวชีว้ ัดด้ านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
พันธกิจกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ, รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำหลังปริญญำและวิเทศฯ,
ผู้ชว่ ยฯ กิจกำร นศ., หน.ภำควิชำต่ำงๆ, หน.งำนกำรศึกษำ
คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ, รองฯ ฝ่ ำยวิจยั และบริกำรฯ, หน.
ศูนย์วิจยั ฯ, หน.ศูนย์เหมืองข้ อมูลฯ, หน.ภำควิชำต่ำงๆ, หน.งำนยุทธศำสตร์ฯ

ความถี่การวัด

แสดงผลที่

ปี ละครัง้

ภำพที่ 7.1-1 ถึง 7.1-6, 7.1-18 ถึง 7.1-23

รำยไตรมำส
ปี ละครัง้

ภำพที่ 7.1-7 ถึง 7.1-11
ภำพที่ 7.1-12 ถึง 7.1-14, 7.1-24 ถึง 7.1-25

คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยวิจยั และบริกำรฯ, รองฯ ฝ่ ำยพัฒนำสุขภำวะ ฯ, หน.สถำนเวชฯ, หน.
ศูนย์ MTRT, หน.ศูนย์พฒ
ั นำมำตรฐำนฯ, ผช.ฯ ฝ่ ำย IT & KM, งำนบริกำรสุขภำพชุมชน
ทีมบริหำรคณะฯ

รำยไตรมำส

ภำพที่ 7.1-15 ถึง 7.1-17, 7.1-26

ปี ละครัง้

ภำพที่ 7.1-27 ถึง 7.1-30

คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ, รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำหลังปริญญำและวิเทศฯ,
ผู้ชว่ ยฯ กิจกำร นศ., หน.ภำควิชำต่ำงๆ, หน.งำนกำรศึกษำ
คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ, รองฯ ฝ่ ำยวิจยั และบริกำรฯ, หน.
ศูนย์วิจยั ฯ, หน.ศูนย์เหมืองข้ อมูลฯ, หน.ภำควิชำต่ำงๆ
คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยวิจยั และบริกำรฯ, รองฯ ฝ่ ำยพัฒนำสุขภำวะ ฯ, หน.สถำนเวชฯ, หน.
ศูนย์ MTRT, หน.ศูนย์พฒ
ั นำมำตรฐำนฯ, ผช.ฯ ฝ่ ำย IT & KM, งำนบริกำรสุขภำพชุมชน

ปี ละครัง้

ภำพที่ 7.2-1 ถึง 7.2-6

ปี ละครัง้

ภำพที่ 7.2-7

รำยไตรมำส
ปี ละครัง้

ภำพที่ 7.2-8 ถึง 7.2-9
ภำพที่ 7.2-10 ถึง 7.2-13

ตัวชีว้ ัดด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากร
ทุกพันธกิจ

คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และพัฒนำคุณภำพ, หน่วยพัฒนำบุคลำกร

ปี ละครัง้
ทุก 6 เดือน

ภำพที่ 7.3-1 , 7.3-12 (ก-ค) ถึง 7.3-13
ภำพที่ 7.3-12 (ง)

ตัวชีว้ ัดด้ านการนาองค์ กร และกลยุทธ์
ทุกพันธกิจ

ทีมบริหำรคณะฯ

ปี ละครัง้
รำยไตรมำส

ภำพที่ 7.4-1 ถึง 7.4-13
ภำพที่ 7.4-14 ภำพที่ 7.5-10 ถึง 7.5-11

พันธกิจกำรวิจยั
พันธกิจกำรบริกำรวิชำกำรและกำรบริกำรสุขภำพ
พันธกิจกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนระบบงำน
ตัวชีว้ ัดด้ านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
พันธกิจกำรศึกษำ
พันธกิจกำรวิจยั
พันธกิจกำรบริกำรวิชำกำรและกำรบริกำรสุขภำพ

ตัวชีว้ ัดด้ านงบประมาณ การเงิน และการตลาด
ทุกพันธกิจ

คณบดี, รองฯ ฝ่ ำยพัฒนำสุขภำวะ งบปรมำณและกำรคลัง, หน.งำนยุทธศำสตร์ ฯ, และทีม รำยไตรมำส
บริหำร
ปี ละครัง้
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ภำพที่ 7.5-1 ถึง 7.5-7
ภำพที่ 7.5-8 ถึง 7.5-9

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
4.2 ก. ข้ อมูล และสารสนเทศ
4.2 ก. (1) คุณภาพ ผู้บริหำรที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจกำกับดูแลกำรจัดเก็บข้ อมูล/สำรสนเทศให้ มีคณ
ุ ภำพ
และพร้ อมใช้ งำนได้ ทนั กับควำมต้ องกำรของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร โดยมีกำรจัดทำฐำนข้ อมูลตัวชี ้วัด กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรปรั บปรุงข้ อมูล มีกำรประชุมเพื่อ
วิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ เข้ ำใจและรับทรำบปัญหำเพื่อให้ มีกำรนำเข้ ำข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง เหมำะสม และมี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ ทำหน้ ำที่ทวนสอบข้ อมูลและยืนยันควำมถูกต้ อง ตำมลำดับชันกำรบริ
้
หำร (ภำพที่
4.1-2) และมีผ้ ชู ว่ ยคณบดีฝ่ำย IT & KM กำกับดูแลหน่วย IT เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนโดยใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เช่น พัฒนำระบบกำรนำเข้ ำข้ อมูลอัตโนมัตจิ ำกฐำนข้ อมูลภำยนอกและจำกผู้ใช้ งำนโดยตรงผ่ำนระบบ
Google cloud มีกำรอบรมเจ้ ำหน้ ำที่ในเรื่ องกำรจัดกำรข้ อมูลเพื่อควำมถูกต้ องและประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ
ข้ อมูล
4.2 ก. (2) ความพร้ อมใช้ งาน เนื่องด้ วยสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว หน่วย IT จึง
ปรั บ แนวทำงกำรสนับ สนุน ทำงด้ ำนสำรสนเทศโดยเน้ น กำรพัฒ นำทัก ษะ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจกับ ผู้ใช้ เพื่ อให้
สำมำรถประยุกต์ใช้ โปรแกรมที่ผ้ ูใช้ ค้ นุ เคยได้ ดียิ่งขึ ้น และมีส่วนในกำรดูแล จัดเก็บข้ อมูล ทำให้ สำมำรถติดตำม
และตรวจสอบได้ ง่ำย ลดภำระกำรดูแลและพัฒนำระบบของหน่วยสำรสนเทศ ทังยั
้ งเกิดควำมคล่องตัว ข้ อมูลมี
กำรจัดเก็บบนระบบ cloud โดยผู้ใช้ และเชื่อมโยงกันผ่ำนระบบสำรสนเทศพัฒนำโดยหน่วยสำรสนเทศ เข้ ำถึงได้
ตลอดเวลำผ่ำนระบบ Web Application ซึ่งข้ อมูลสำมำรถปรับปรุงให้ ทนั สมัยตลอดเวลำ ประยุกต์ใช้ ระบบ cloud
computer เพื่อควำมคุ้มทุนและควำมคล่องตัว และควำมยืดหยุ่นในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร เพิ่มควำมปลอดภัย
ของข้ อมูล และต้ นทุน ทัง้ ระบบ Application as a Service (AaaS) เช่น Google for Education, Platform as a
Service (PaaS) ที่มีระบบควำมปลอดภัยและควำมพร้ อมใช้ งำนสูง มีระบบตรวจสอบบุคคล และกำหนดสิทธิใน
กำรเข้ ำถึงข้ อมูลต่ำงๆ และระบบสำรองข้ อมูลอัตโนมัติ ทำให้ ข้อมูลปลอดภัยไม่สญ
ู หำย
4.2 ข. ความรู้ขององค์ กร
4.2 ข. (1) การจั ดการความรู้ 4.2 ข. (3) การเรี ยนรู้ ระดับองค์ กร คณะฯ กำหนดนโยบำยให้ ทุกหน่วยงำน
ประยุกต์ใช้ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในมิ ติต่ำงๆ อำทิ กำรทบทวนผลกำรปฏิ บัติกำร โดยมุ่งเน้ นกำรพัฒ นำ
คุณ ภำพของงำนประจำ กำรสร้ ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ ของคณะฯ และถ่ำยทอดสู่แนวปฏิบตั ิที่ ดีเพื่อนำไปสู่
ควำมเป็ นเลิศและกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรม โดยกระบวนกำร 1) กำรส่งต่อแนวคิด ทักษะกำรปฏิบตั ิทำงวิชำกำร
ด้ ำนต่ำงๆ จำกอำจำรย์และบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญผ่ำนกำรพัฒ นำศักยภำพกำรทำงำนของ
ปั จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลตำมทิศทำงภำยใต้ ทุกพันธกิจ เช่น กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของผู้ปฏิบตั ิและกำรสร้ ำง
CoP ในงำนบริ กำรตรวจวิเครำะห์ฯ ที่ศนู ย์ MTRT นำนำชำติ 2) กำรวิเครำะห์และใช้ ประโยชน์ข้อมูลทำงวิชำชีพ
ผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบของกำรวิจยั เพื่อสร้ ำงนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงนโยบำยและขยำยผลกำรใช้
ประโยชน์วงกว้ ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ ยวข้ องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อภำวะ Metabolic syndrome 3) บูรณำกำร
ควำมรู้ร่วมกับชุมชนและภำคส่วนต่ำงๆ ในพื ้นที่ 4) มุ่งเน้ นกำรเชื่อมโยงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ เข้ ำ
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กับ ภูมิ ปัญ ญำและวิถีท้องถิ่ น เพื่ อกำรสร้ ำงนวัตกรรมกำรสร้ ำงเสริ ม สุขภำพ และกำรประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ที่
เหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (ภำพที่ 7.1-12 ถึง 7.1-14)
คณะฯ ส่งเสริ มกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้อื่นๆ ภำยในคณะฯ โดยมีคณบดี รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และ
พัฒ นำคุณ ภำพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย IT & KM กำกับดูแลให้ หน่วยพัฒ นำทรัพ ยำกรบุคคล ประสำนงำนกับ
ภำควิชำ/หน่วยงำนผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ม่งุ สู่ควำมสำเร็ จขององค์กร กำร
จัดอบรมให้ ควำมรู้ ด้ำนต่ำงๆ แก่บุคลำกร กำรประชุมเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร On the job training กำรฝึ ก
ปฏิบตั ใิ นสถำนที่จริง ฯลฯ ก่อให้ เกิดชุมชนนักปฏิบตั กิ ลุม่ ต่ำงๆ เช่น กลุม่ สร้ ำงเสริ มสุขภำพ (ชมรมกีฬำต่ำงๆ) กลุ่ม
online learning กลุ่มวิจยั โดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญจำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้ อง ให้ เกิดกำร
เรี ยนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มำตรฐำนระบบคุณภำพ เพื่อให้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของกำรใช้ งำนและเกิด
ควำมยั่งยื นขององค์ควำมรู้ ในองค์กร คณะฯ นำข้ อมูลสุขภำพจำกกำรให้ บริ กำรตรวจสุขภำพของบุคลำกรใน
คณะฯ และในพื ้นที่ตำ่ งๆ ร่วมกับผลจำกกำรสอบถำมพฤติกรรมกำรใช้ ชีวิต มำวิเครำะห์แนวโน้ มของสถำนกำรณ์
สุขภำพและวิธีกำรเสริ มสร้ ำงสุขภำพที่ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค โดยออกแบบโปรแกรมกำรดูแลสุขภำพ ตรวจ
ติด ตำมผลและให้ ค วำมรู้ เพิ่ ม เติม อย่ำงต่อเนื่ องแบบรำยบุค คล ซึ่ง คณะฯ ได้ จัด โปรแกรมดูแ ลสุขภำพให้ กับ
บุค ลำกรเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของกลุ่ม กำรดูแ ลสุข ภำพ ภำยใต้ โครงกำร MUMT Happy Organization ที่ ร่ว มกัน
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ วิธีกำรดูแลสุขภำพในหลำยรูปแบบ ส่งผลให้ บุคลำกรมีสุขภำพที่ดีขึ ้น ซึ่งได้ นำผลกำรจัด
โปรแกรมมำทบทวนและปรับปรุ งวิธีกำรดำเนินกำรให้ บริ กำรและสร้ ำงเสริ มสุขภำพให้ กับบุคลำกรที่เหมำะสม
ยิ่งขึ ้น
4.2 ข. (2) วิธีปฏิบัติท่ ีเป็ นเลิศ คณะฯ ค้ นหำวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรทังในระบบงำนหลั
้
ก
และระบบงำนสนับสนุน เมื่อผู้รับผิดชอบระบบงำนหรื อกระบวนกำรติดตำมตัวชี ้วัด หำกไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
จะมี ก ำรทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำร ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ คุณ ภำพ เช่ น R2R PDSA LEAN ซึ่ง หลัง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรและมีผลลัพธ์ กำรดำเนินกำรที่ดีขึ ้น คณะฯ โดยรองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และพัฒนำคุณภำพ ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบกระบวนกำรฯ คัดเลือกผลงำนที่โดดเด่นเข้ ำร่วมแสดงผลงำนในเวทีวิชำกำรต่ำงๆ เช่น คัดเลือกผลงำน
R2R ส่งเข้ ำร่วมในงำนมหกรรมคุณภำพของ ม.มหิดล ทุกปี เพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใ นวงกว้ ำง รวมไปถึงกำร
ค้ นหำวิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศในพันธกิจหลักอื่นๆ เช่น กำรบริ กำรสุขภำพที่คณะฯให้ บริกำรประเมินสภำวะสุขภำพและ
สร้ ำงเสริ มสุขภำพให้ แก่องค์กรต่ำงๆ มำเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 20 ปี เป็ นที่ยอมรับในวงกำร ได้ ส่งต่อองค์ควำมรู้
ในกำรดูแ ลสุข ภำพมำแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ กั บ บุ ค ลำกรในคณะฯ ผ่ ำ นโครงกำร MUMT Happy organization
นอกจำกนีย้ ังส่งต่อองค์ควำมรู้ ผ่ำนกำรจัดโปรแกรมกำรติดตำมและดูแลสุขภำพให้ กับลูกค้ ำและองค์กรต่ำงๆ
ภำยนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และนำไปปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นต้ น
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หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้ อมของบุคลากร
คณะฯ มีระบบกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล (ภำพที่ 5.1-1) โดยทีมบริ หำรได้ ร่วมกันออกแบบระบบ และ
กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ คำนึงถึงปั จจัยภำยในและภำยนอก ได้ แก่ เป้ำหมำยของคณะฯ และมหำวิทยำลัย
แผนยุทธศำสตร์ สมรรถนะหลักของคณะฯ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ ได้ บคุ ลำกรที่มีศกั ยภำพ มีควำมพร้ อมใน
กำรปฏิบตั งิ ำนตำมพันธกิจของคณะฯ ให้ บรรลุผลสำเร็จด้ วยควำมสุข ภำยใต้ สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ดี

ภาพที่ 5.1-1 ระบบกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
5.1 ก. (1) ความต้ องการด้ านขี ด ความสามารถและอั ตราก าลัง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 ผู้บริ หำรระดับสูง ได้
วำงแผนระยะยำวด้ ำนอัตรำกำลังและควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรสำยวิชำกำร โดย
ด ำเนิ น ก ำรผ่ ำน 1) ก ำรจั ด ห ำทุ น ก ำรศึ ก ษ ำ ระดั บ ป .เอ ก จ ำก แห ล่ ง ทุ น ต่ ำ งๆ เช่ น ส ก อ . ส ก ว.
กระทรวงวิทยำศำสตร์ ฯ 2) กำรสร้ ำงหลักสูตรระดับ ป.เอก สำขำเทคนิคกำรแพทย์ (นำนำชำติ) โดยทำควำม
ร่วมมือกับสถำบันชันน
้ ำในต่ำงประเทศ ส่งผลให้ มีผ้ รู ับทุนมำกกว่ำ 50 คน สำเร็ จกำรศึกษำระดับ ป.เอก ในสำขำ
ควำมเชี่ยวชำญต่ำงๆ กลับเข้ ำมำทำงำนในคณะฯ จนถึงปั จจุบนั รวมถึงนโยบำยปัจจุบนั ของกำรเป็ นมหำวิทยำลัย
โลกของ ม.มหิดลที่ กำหนดคุณ สมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งอำจำรย์ให้ เป็ นผู้ที่มี คุณ วุฒิ ป.เอก หรื อเทียบเท่ำ
(ภำพที่ 7.3-2 ก) ส่วนของสำยสนับสนุน คณะฯ ได้ กำหนดขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังตำมพันธกิจที่สำคัญ
ของคณะฯ ภำยใต้ นโยบำยและข้ อกำหนดต่ำงๆ ของ ม.มหิ ดล ในปี 2561 คณะฯ ได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรบริ หำร
อัต รำก ำลัง พนัก งำนมหำวิ ท ยำลัย ของ ม.มหิ ด ล เพื่ อ ควบคุม สัด ส่ ว นของพนัก มหำวิ ท ยำลัย และพนัก งำน
มหำวิทยำลัย (ชื่อส่วนงำน) ให้ ไม่เกินร้ อยละ 55 (ภำพที่ 7.3.1) รวมถึงนำเกณฑ์กำรสอบภำษำอังกฤษมำใช้ ในกำร
รับบุคลำกรใหม่ทงสำยวิ
ั้
ชำกำรและสำยสนับสนุน ส่งผลให้ บคุ ลำกรใหม่ที่ได้ มีสมรรถนะที่พร้ อมต่อกำรปฏิบตั งิ ำน
ที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนำคต ซึ่งในแต่ล ะปี คณะฯ จะได้ รับ กำรจัดสรรอัตรำก ำลังจำกทำงมหำวิทยำลัยในกำรบรรจุ
บุคลำกรใหม่ที่มีศกั ยภำพได้ ตำมควำมต้ องกำร โดยสำมำรถบรรจุบคุ ลำกรตำมอัตรำกำลังที่ได้ รับกำรจัดสรรในแต่
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ละปี ได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 (ภำพที่ 7.3-3, 7.3-4) และในปี 2563 คณะฯ ได้ จดั ให้ มีกำรทบทวนขันตอนในกำร
้
ปฏิบตั ิงำนของแต่ละหน่วยงำน วิเครำะห์ภำระงำน ประเมินค่ำงำนและเวลำที่ใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อนำมำใช้ ใน
กำรทบทวนและจัดทำแผนอัตรำกำลังเพิ่มเติม
โดยในแผนระยะสัน้ คณบดี และทีมบริ หำร หัวหน้ ำภำค/ศูนย์ และหัวหน้ ำงำน วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถ
และอัตรำกำลังของบุคลำกรประจำปี โดยนำปั จจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรพัฒ นำ
องค์กร มำใช้ ในกำรวิเครำะห์ และทบทวนในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี เพื่ อกำหนดขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำกำลังของบุคลำกรทัง้ สองสำยที่พึงประสงค์ตำมทิศทำงและควำมท้ ำทำยเชิงกลยุทธ์ ต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลง
โดยคณะฯ กำหนดสัดส่วนคุณวุฒิของสำยวิชำกำรที่มีคณ
ุ วุฒิทำงวิชำชีพ คือ MT และRT ต่อคุณวุฒิอื่นๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรขยำยศักยภำพงำนทำงวิชำชีพในมิติใหม่ด้วยควำมหลำกหลำยของบุคลำกรในกรอบสัดส่ วน
ประมำณ 70:30 (วิชำชีพ:ศำสตร์ อื่นๆ) ทัง้ นี ้ ได้ ยึดกรอบข้ อกำหนดของสภำวิชำชีพเรื่ องสัดส่วนของอำจำรย์ต่อ
นักศึกษำ เพื่อมำตรฐำนในกำรจัดเรี ยนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ ส่วนสำยสนับสนุน คณะฯ ได้ นำข้ อกำหนดของ
ม.มหิดล มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และสมรรถนะต่ำงๆ มำใช้ โดยตำแหน่ งที่สำคัญประเภทวิชำชีพเฉพำะที่ต้อง
ปฏิบตั ิงำนในห้ องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์ ได้ นำข้ อกำหนดของสภำวิชำชีพมำเป็ นส่วนประกอบในกำรกำหนด
สมรรถนะของผู้ปฏิบตั งิ ำนทุกคนต้ องได้ รับใบประกอบวิชำชีพที่ออกให้ โดยสภำวิชำชีพ (ภำพที่ 7.3-2 ค)
รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ และพัฒ นำคุณภำพ และงำนยุทธศำสตร์ ฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำร่ำงแผน
อัตรำกำลังบุคลำกรทังสองสำยตำมผลที
้
่ได้ จำกกำรประเมินขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลัง โดยที่ผ้ บู งั คับบัญชำ
ของหน่วยงำน ได้ แก่ หัวหน้ ำภำควิชำ/ศูนย์ฯ และหัวหน้ ำงำนของหน่วยงำนเป็ นผู้เสนออัตรำที่ต้องกำร ไปที่งำน
ยุทธศำสตร์ ฯ เพื่อรวบรวมข้ อมูลดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำในที่ประชุม กส.และ กก.งบประมำณประจำคณะฯ เพื่ อ
ตัด สิ น ใจรั บ บรรจุอัต รำก ำลัง ตำมที่ ห น่ ว ยงำนร้ องขอ ในบำงกรณี คณะฯ อำจก ำหนดให้ บุ ค ลำกรเดิ ม ที่ มี
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินที่ดีไปบรรจุในตำแหน่งใหม่ที่ร้องขอแทนได้ และจัดทำแผนกำรพัฒนำเพื่อให้ งำน
ของคณะฯ สำมำรถดำเนินต่อไปได้
5.1 ก. (2) บุคลากรใหม่ คณะฯ มีวิธีกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรใหม่ 2 วิธี ได้ แก่ 1) ค้ นหำผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่โดดเด่น จำกกำรแนะนำของบุคลำกรปั จจุบนั ศิษย์เก่ำ และค้ นหำคนเก่งตำมคุณสมบัติที่ต้องกำร
จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น ผู้ที่สำเร็ จกำรศึกษำระดับ ป.เอก ที่เชี่ยวชำญงำนวิจัยในทิศทำงมุ่งเป้ำของคณะฯ 2) กำร
ประกำศรับสมัคร โดยทัว่ ไปทำงเว็บไซด์และหน่วยงำนต่ำงๆ มักใช้ ในกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนับสนุน ทังสองวิ
้
ธี
มีกำรแต่งตัง้ กก.คัดเลือก โดยจัดสอบทำงทฤษฎี ปฏิบตั ิ และ/หรื อสอบสัมภำษณ์ มีผ้ บู ริ หำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้ อง
เป็ น กก. ในกำรสอบคัดเลือกด้ วย โดยบุคลำกรใหม่ที่ได้ รับคัดเลือกจะถูกบรรจุ และมอบหมำยงำน ในสำยวิ ชำกำร
ที่ ได้ รับ คัด เลื อกส่วนใหญ่ จ ะถูก บรรจุเข้ ำสู่ศูน ย์ วิจัย ฯ หรื อ ศูน ย์ เหมื องข้ อมูล ฯ เพื่ อผลัก ดันงำนวิจัย มุ่งเป้ำใน
ภำพรวมของคณะฯ มีควำมก้ ำวหน้ ำทำงวิชำกำรอย่ำงรวดเร็ ว และแบ่ง PA กำรสอนไปในภำควิชำต่ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม บุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงวิชำชีพจะถูกบรรจุเข้ ำสู่ภำควิชำตำมกำรเสนอ
ขอ สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนจะบรรจุในตำแหน่งงำนตำมคุณสมบัติและอัตรำที่เปิ ดรับสมัคร โดยในขันตอน
้
ในกำรสรรหำ ว่ำจ้ ำง และบรรจุ คณะฯ ได้ ใช้ ข้อกำหนดที่ สำคัญ อ้ ำงอิงตำมประกำศต่ำงๆ ของ ม.มหิดล และ
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กำหนดให้ มี กำรประเมิ นผลกำรทดลองปฏิ บัติงำน ในระยะ 6-12 เดือน (ภำพที่ 7.3-3) ส่วนในกำรธ ำรงรักษำ
บุคลำกรใหม่ คณะฯ ได้ จดั ให้ มีกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ทกุ คนเพื่อแนะนำข้ อมูลของคณะฯ และสวัสดิกำรต่ำงๆ
โดยหน่วย HR รวมถึงส่งเข้ ำร่ วมกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของ ม.มหิดล เพื่ อสื่อสำรและถ่ำยทอดวัฒ นธรรม
องค์กร “MAHIDOL” และในสำยวิชำกำรจะส่งเข้ ำร่วมโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำรเป็ น
อำจำรย์ในด้ ำนต่ำงๆ (ภำพที่ 7.3-4) รวมถึงกำรจัดพี่เลี ้ยงเพื่อสอนงำน สนับสนุนกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ติดตำม
ควำมก้ ำวหน้ ำและกำรเป็ นอยูโ่ ดยผู้บงั คับบัญชำทังชั
้ นต้
้ นและสูงสุดโดยใช้ วฒ
ั นธรรมองค์กรเป็ นฐำน
5.1 ก. (3) การจั ด การการเปลี่ ย นแปลงด้ า น
บุคลากร คณะฯ ได้ มีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำน
บุ ค ลำกรให้ พร้ อมรั บ ต่อ กำรเปลี่ ย นแปลงควำม
ต้ องกำรของบุคลำกรในพันธกิจต่ำงๆ ตำมแผนกล
ยุทธ์ โดยจัดทำแผนบุคลำกรที่สนับสนุนแผนปฏิบตั ิ
กำรที่ ส ำคัญ เช่น กำรปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ ำงงำน
บริ กำรใหม่ที่มุ่งเน้ นเชิ งรุ กมำกขึน้ ด้ ำนกำรวิจัยที่
มุ่ ง เน้ นกำรสร้ ำงสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ กำรผลิ ต
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ กำรให้ บริ กำร
วิชำกำรและบริ กำรสุขภำพที่ครอบคลุมมิติทำงด้ ำน
ร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ ดัง นัน้ ในกระบวนกำรสรรหำ
ภาพที่ 5.1-2 ขันตอนกระบวนกำรสรรหำและคั
้
ดเลือกบุคลำกรกลุม่ ต่ำงๆ
ว่ำจ้ ำงบรรจุ จึงต้ องมีกำรระบุสมรรถนะที่มีควำมเฉพำะและจำนวนของบุคลำกรที่ต้องกำรเพื่อสอดรับกำรขยำย
งำนที่จะเกิดขึ ้น เพื่อให้ ได้ บคุ ลำกรที่มีทกั ษะเหมำะสมกับกำรปฏิบตั งิ ำนในอนำคต รวมถึงกำรปฐมนิเทศและอบรม
บุคลำกรที่ทำงคณะฯ จัดขึ ้นเองเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรของงำนใหม่ รวมไปถึงวำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรให้ สอดรับกับกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ OBE ส่งเสริมกำรพัฒนำบทเรี ยนออนไลน์ทงั ้
SPOC/MOOC (ภำพที่ 7.3-5) เพื่อเสริ มสร้ ำงประสบกำรณ์ เรี ยนรู้ที่ตอบโจทย์ในยุค Disruptive technology ผ่ำน
กำรส่งคณำจำรย์ไปอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และเข้ ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ กับ ม.มหิดล และคณะฯ ยังส่งเสริ ม
ให้ บุคลำกรได้ มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ในต่ำงประเทศผ่ำนทุนสนับสนุนกำรเคลื่อนย้ ำยบุคลำกรทังสอง
้
สำย เพื่อส่งเสริมควำมเป็ นนำนำชำติ (ภำพที่ 7.3-12)
5.1 ก. (4) ความสาเร็จในงาน คณะฯ มีวิธีกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยกำรกำกับ
ดูแลผ่ำนตัวชี ้วัดระดับองค์กร (แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิกำร) ถ่ำยทอดสู่ตวั ชี ้วัดระดับภำควิชำ/ศูนย์ และระดับ
บุคคล จัดทำเป็ นข้ อตกลง PA เพื่อประเมินกำรผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ได้ ทำไว้ กบั ผู้บงั คับบัญชำชันต้
้ น โดยประเมินปี
ละ 2 ครัง้ มีกำรตัง้ กก. ประเมินภำยในที่มีผ้ บู งั คับบัญชำชันต้
้ นเป็ นหนึ่งใน กก.ในกำรประเมินตำมระบบ PA โดย
พิจำรณำสองส่วน คือ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance) และประเมินสมรรถนะ (Competency) ตำม
ตำแหน่งงำนของบุคลำกร เมื่อทำงหน่วยงำนได้ ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนในเบื ้องต้ นแล้ วจะส่งผลกำรประเมินมำ
ให้ กบั หน่วย HR รวบรวมเพื่อเสนอให้ กบั รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และพัฒนำคุณภำพ และคณบดีพิจำรณำเป็ นขัน้
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สุดท้ ำย ซึ่งผลกำรปฏิบตั ิงำนจะนำมำใช้ ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนหรื อค่ำจ้ ำงรวมถึงกำรต่ออำยุงำนบุคลำกร
ต่อไป ผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรเป็ นข้ อมูลสำคัญที่หวั หน้ ำหน่วยงำนใช้ ในกำรร่วมกันกำหนด PA ในปี ถดั ไป
เพื่อให้ เกิดกำรกระตุ้นกำรพัฒ นำผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรและภำพรวมของคณะฯ ให้ ดียิ่งขึ ้น ในกรณี กำร
ผลักดันภำรกิจ ที่สำคัญ และเร่งด่วน คณบดีจะเป็ นผู้สื่อสำรและถ่ำยทอดวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรให้ กับ
หัวหน้ ำภำควิชำ/ศูนย์/หัวหน้ ำงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ บรรลุภำรกิจได้
ตำมเป้ำหมำยอย่ำงรวดเร็ว
5.1 ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5.1 ข. (1) สภาพแวดล้ อมของการทางาน คณะฯ กำหนด SO4 สร้ ำงควำมเป็ นเลิศในกำรบริ หำรจัดกำรสูค่ วำม
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม และควำมยั่งยื น โดยใช้ ผลส ำรวจปั จ จัยของควำมผูกพัน ควำมต้ องกำร และควำม
คำดหวัง ของบุ ค ลำกรในแต่ ล ะปี มำใช้ เป็ นปั จจั ย น ำเข้ ำในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนิ น กำรจั ด
สภำพแวดล้ อมและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่เหมำะสมให้ กับบุคลำกรในแต่ละกลุ่ม โดยแต่งตัง้ กก.จัดกำรและควำม
ปลอดภัยห้ องปฏิบตั ิกำรวิจยั ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณบดี เพื่อกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตั ิที่
เกี่ ยวข้ องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม โดยมี คณะอนุกรรมกำรหลำยด้ ำน เช่น ด้ ำนควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้ อม ควำมปลอดภัยทำงเคมี และรังสี ตำมโครงสร้ ำงของ COSHEM เป็ น
ผู้ดำเนินกำร ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร โดยคณะฯ ได้ ม่งุ เน้ นจัดกำรสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้
น่ำอยู่ ปลอดภัย และรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จัดหำอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่พร้ อมต่อกำรทำงำน ซึ่งปี ที่ผ่ำนมำได้ มีกำร
ทบทวนระบบกำรจัดสภำพแวดล้ อม โดยกำรกำกับดูแลของรองฯ ฝ่ ำยพัฒ นำสุขภำวะ งบปรมำณและกำรคลัง
ร่วมกับ กก.จัดกำรและควำมปลอดภัยฯ กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำร
ทำงำน จัดทำแผนงำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัย ส่ งบุคลำกรเข้ ำร่ วมอบรม จป.ต่ำงๆ (ภำพที่ 7.3-7) พร้ อมทัง้
ดำเนินกำรขอรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้ องปฏิบตั ิกำรวิจยั ห้ องปฏิบตั ิกำรตำมมำตรฐำน และขอรับรอง
สถำนศึกษำปลอดภัย ซึ่งมีผ้ รู ับผิดชอบ ตัวชี ้วัดหลักและเป้ำหมำยตำมภำพที่ 5.1-3 มีกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ดำเนินกำรของกิจกรรม รวมถึงประเมินควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน (ภำพที่ 7.3-8) นอกจำกนี ้
ในปี 2562 คณะฯ ได้ มีกำรพัฒนำระบบ IT โดยนำควำมเห็นจำกควำมต้ องกำรและควำมคำดหวังของบุคลำกรมำ
ใช้ ในกำรปรั บ ปรุ ง ในส่ว นของ Hardware Wifi ภำยในอำคำร จ ำนวน 26 จุด เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้ กับ
บุคลำกรในกำรใช้ งำน
5.1 ข. (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ สาหรั บบุคลากร คณะฯ มีวิธีกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ กำรและสิทธิ
ประโยชน์ แก่บุคลำกร ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ สำคัญ ในกระบวนกำรเสริ ม สร้ ำงควำมผูกพันของบุคลำกร คณะฯ มี กำร
แต่งตังกก.และผู
้
้ รับผิดชอบ ติดตำมและนำผลประเมินดังกล่ำวตำมที่ได้ รับผิดชอบ มำประชุมเพื่อทบทวนอย่ำง
น้ อยปี ล ะ 1 ครัง้ เช่น กก.สวัส ดิกำร, กก.ดำเนินกำรโครงกำร MUMT Happy Organization และในปี ที่ ผ่ำนมำ
คณะฯ ได้ ทบทวนกระบวนกำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ให้ กับบุคลำกร 1) ด้ ำนสวัสดิกำร กก.สวัสดิกำรได้
ทบทวนและปรับนโยบำยในกำรจัดสวัสดิกำรให้ กบั บุคลำกรให้ มีควำมเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและชีวิตควำม
เป็ นอยู่มำกเพิ่มขึ ้น ทังในส่
้ วนของกำรเยี่ยมไข้ กำรจัดสงเครำะห์งำนศพ กำรจัดปรับฐำนสวัสดิกำรด้ ำนกำรออม
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เงินให้ กับบุคลำกร หรื อจัดหำช่องทำงในกำรจำหน่ำยสินค้ ำเพิ่มรำยได้ ให้ กับบุคลำกร 2) ด้ ำนกำรดูแลสุขภำพ
คณะฯ ได้ ร่วมกับงำนบริ กำรสุขภำพชุมชนในกำรยกย่องให้ รำงวัลกับบุคคลต้ นแบบสุขภำพดี ซึ่งได้ ดำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเนื่ อง และในปี ผ่ำนมำได้ ร่วมกับ หน่วย HR ในกำรน ำผลกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ข องบุค ลำกรมำ
วิเครำะห์ทบทวนเพื่อกำหนดรำยกำรตรวจสุขภำพให้ เหมำะสมกับบุคลำกรเพิ่มเติม จัดทำโครง MUMT Happy
Organization และจัดสร้ ำงห้ องออกกำลังกำยสวัสดิกำร เพื่อสร้ ำงเสริ มกำรมีสุขภำพดีให้ กับบุคลำกร พร้ อมทัง้
แต่งตัง้ กก.ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ติดตำมและประเมินผลโครงกำร โดยได้ มีดำเนินกำรตำมภำพที่ 5.1-3
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
5.2 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
5.2 ก. (1) ปั จจัยขั บเคลื่อนความผู กพัน คณะฯ มีวิธีกำรกำหนดปั จจัยขับเคลื่อนควำมผูกพัน โดยหน่วย HR
เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรออกแบบสำรวจและรวบรวมข้ อมูลจำกบุคลำกร 2 ปี /ครัง้ ในกำรประชุมสัมมนำประจำปี
(ภำพที่ 1ก-4OP) โดยนำผลจำกกำรสำรวจมำเป็ นปั จจัยนำเข้ ำและทบทวนในกำรวำงแผนพัฒนำและปรับกิจกรรม
เสริ มสร้ ำงควำมผูกพันในแต่ละปี มี รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และพัฒนำคุณภำพ และหน่วย HR เป็ นผู้รับผิดชอบ
หลักทังในกำรด
้
ำเนินกำรรวมถึงเป็ นหน่วยประสำนเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะฯ ได้
แต่งตังขึ
้ ้นมำเพื่อสนับสนุนกำรสร้ ำงควำมผูกพันมิติด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้ 1) จัดระบบสวัสดิกำรที่เหมำะสมตำมควำม
ต้ องกำรของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม โดยจัดสวัสดิกำรให้ กบั บุคลำกรหลำยรูปแบบโดยครอบคลุมบุคลำกรทุกกลุ่มดัง
แสดงในภำพที่ 5.1-3 ทังนี
้ ้ สวัสดิกำรอื่นเป็ นไปตำมสิทธิและตำมระเบียบกำรบริ หำรงำนบุคคลของ ม.มหิดล 2)
กำรสร้ ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนเป็ นทีม ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบตั ิงำนร่ วมกันข้ ำมสำย
งำนทั ง้ ที่ เ ป็ นทำงกำรและไม่ เ ป็ นทำงกำร 3) กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่ เอื อ้ ต่ อ กำรปฏิ บัติ ง ำน ปรั บ ปรุ ง
สภำพแวดล้ อมในกำรปฏิบตั งิ ำนให้ นำ่ อยู่ ปลอดภัย และรักษ์สิ่งแวดล้ อม
5.2 ก. (2) การประเมินความผู กพัน คณะฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมผูกพัน (ภำพที่ 7.3-9) และประเมิน
ควำมสุขของบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-11) โดยใช้ เครื่ องมือ Happinometer มีหน่วย HR เป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
ในกำรสัม มนำประจ ำปี โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) กำรวัดระดับควำมสุขของบุคลำกร สำรวจประเด็น
ควำมสุข 9 ด้ ำน 2) กำรวัด ผลควำมผูก พัน ของบุค ลำกร ประกอบด้ วย ค่ำเฉลี่ ย ควำมผูก พัน ของบุค ลำกรใน
ภำพรวม, ควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีตอ่ หน่วยงำน (Say), กำรเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน (Stay) และ ควำม
พยำยำมทุ่มเทในกำรทำงำน (Strive) เพื่อบ่งชี ้ถึงสถำนะและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับควำมผูกพันและควำมสุขของ
บุคลำกรแต่ละกลุม่ โดยนำผลที่ได้ มำใช้ ในกำรทบทวนกำรดำเนินกำรและจัดกิจกรรมตำมแผนพัฒนำในแต่ละปี
5.2 ข. วัฒนธรรมองค์ กร คณะฯ กำหนดวัฒ นธรรมองค์กร โดยที่ประชุม กส. และมีกำรเสริ มสร้ ำงวัฒ นธรรม
องค์กรเพื่อให้ เกิดกำรสื่อสำรผลกำรดำเนินงำนหรื อควำมผูกพันให้ กับบุคลำกร 2 ทิศทำง โดย 1) กลุ่มผู้บริ หำร
สื่อสำรผ่ำนกำรประชุม กส. หัวหน้ ำหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่ อถ่ำยทอดสู่บุคลำกรในกำรประชุม หน่วยงำน 2) กลุ่ม
บุคลำกร ผ่ำนกำรปฐมนิเทศบุคลำกรทังในระดั
้
บคณะฯ และระดับมหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรดำเนินกำรในกำร
สัมมนำประจำปี กำรจัดเวที “คณบดีพบประชำคมชำวคณะเทคนิคกำรแพทย์” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กิจกรรม
47

กี ฬ ำสันทนำกำรต่ำงๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ และสื่ อประชำสัม พันธ์ ต่ำงๆ ที่ เป็ นช่องทำงเปิ ดกว้ ำงให้ คณะฯ และ
บุคลำกรได้ มีโอกำสถ่ำยทอด แสดงควำมคิดเห็น และพูดคุยกับผู้บริหำรอย่ำงอิสระ
5.2 ค. การจัดการผลการปฏิบัตงิ านและการพัฒนา
5.2 ค. (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน คณะฯ มีกำรกำหนดกำรจัดกำรผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร เพื่ อ
สนับสนุนให้ เกิดกำรทำงำนที่ให้ ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี 1) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนที่เป็ นธรรมและกำรจัดกำร
ค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม ตำมกระบวนกำรประเมินผลปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรตำม PA โดยนำผลกำรประเมิน
มำใช้ พิ จ ำรณำเลื่ อนเงิ นเดือ นหรื อ ค่ำจ้ ำงรวมถึ งกำรต่ออำยุงำนให้ แก่บุค ลำกร และเป็ น ข้ อมูล ในกำรพัฒ นำ
ศักยภำพของแต่ละบุคคลต่อไป 2) กำรยกย่องชมเชยกำรให้ รำงวัล กรณี ที่มี บุคลำกรได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ ดำรง
ตำแหน่งที่สงู ขึ ้น หรื อได้ รำงวัลจำกผลงำนที่ปฏิบตั แิ ละกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทังภำยในและภำยนอก
้
จะได้ รับ
กำรยกย่องชมเชยทังในที
้ ่ประชุม และผ่ำนสื่อต่ำงๆ ของคณะฯ อย่ำงรวดเร็ ว คือ เว็บไซต์, Facebook, LINE group
และโปสเตอร์ แสดงควำมยินดีเพื่อเผยแพร่ให้ กบั บุคลำกรทังภำยในและภำยนอกคณะฯ
้
รับทรำบ 3) กำรให้ รำงวัล
เพื่ อสร้ ำงแรงจูงใจ คณะฯ กำหนดให้ มี กำรให้ รำงวัลให้ กับบุคลำกรต้ นแบบในด้ ำนของกำรมี สุขภำพดีในกำร
สัมมนำประจำปี และให้ รำงวัลกับนักกีฬำที่สร้ ำงชื่อเสียงให้ กับคณะฯ ในโครงกำรกีฬำบุคลำกรเป็ นประจำทุกปี
เพื่อเป็ นกำรชมเชยและขวัญกำลังใจสำหรับกำรเป็ นต้ นแบบที่ดีและเสียสละให้ กบั บุคลำกรภำยในคณะฯ และในปี
2562 คณะฯ ได้ นำผลกำรตรวจสุขภำพประจำปี มำทบทวนและจัดโครงกำร MUMT Happy Organization โดยให้
รำงวัลกับกลุ่มของบุคลำกรที่ดแู ลสุขภำพอย่ำ งต่อเนื่องและมีผลกำรวัดองค์ประกอบของร่ำงกำรที่ดีขึ ้น เพื่อจูงใจ
ให้ บคุ ลำกรหันมำดูแลสุขภำพเพิ่มมำกขึ ้น (ภำพที่ 7.3-6)
5.2 ค. (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ กำรเรี ยนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นไปอย่ำงยัง่ ยืน คณะฯ ได้
ออกแบบกระบวนกำรเพื่อกำรเรี ยนรู้และพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (Development) โดยผู้บริ หำรคณะฯ ทุกระดับ
ร่วมกันวิเครำะห์ควำมจำเป็ นในกำรพัฒนำบุคลำกร และวิเครำะห์ศกั ยภำพในปั จจุบนั ของบุคลำกรที่มีอยู่ เพื่อให้
ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรและควำมคำดหวังของบุคลำกร ในด้ ำนของควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน และควำมท้ ำ
ทำยเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องและทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เช่น
กำรปรับหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ OBE รวมถึงสำรวจควำมต้ องกำรในกำรฝึ กอบรมของบุคลำกรมำใช้ ในกำรวิเครำะห์
และจัดทำโครงกำรพัฒนำในกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี โดยหน่วย HR เป็ นผู้รวบรวมข้ อมูล ประสำนงำน
และสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมหรื อโครงกำรที่มุ่งเน้ นกำรพัฒนำศักยภำพในทุกพันธกิจของคณะฯ ทังสำยวิ
้
ชำกำร
สำยสนับ สนุนและผู้บริ หำร หรื อส่งบุคลำกรไปอบรมในหลักสูต รที่ ต รงกับ ศัก ยภำพที่ ต้องกำรพัฒ นำ ทัง้ จำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ในส่วนของกำรพัฒนำผู้บริหำรจะต้ องเข้ ำร่วมโครงกำรอบรมผู้บริ หำร
ในระดับต่ำงๆ ตำมโครงกำรที่มหำวิทยำลัยกำหนด ซึ่งหลังจำกกำรอบรมหรื อดำเนินโครงกำรแล้ วได้ ประเมินผล
กำรจัดกำรอบรม เพื่อนำผลมำพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู้ และพัฒนำให้ ดียิ่งขึ ้น รวมถึงเป็ นข้ อมูลในกำรกำหนด
ควำมต้ องกำรในกำรพัฒ นำในครัง้ ถัดไป นอกจำกนี ้ คณะฯ ยังได้ จัดสรรงบประมำณเพื่ อให้ บุคลำกรไปอบรม
ภำยนอกเพื่ อ พัฒ นำศัก ยภำพอย่ำงต่อ เนื่ อ งทุก ปี โดยมี วงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ำ 8,000 บำท/คน/ปี ทัง้ นี ้ ตัว ชี ว้ ัด ใน
กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรที่สำคัญคือ ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำรพัฒนำศักยภำพ (ภำพที่ 7.3-12 ก-ข) และ
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งบประมำณที่ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-12 ค) รวมถึงกำรได้ รับรำงวัลและประกำศเกียรติคณ
ุ ในแต่ละ
ปี (ภำพที่ 7.3-12 ง)
5.2 ค. (3) ประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ และการพัฒนา คณะฯ ได้ ม่งุ เน้ นกำรสร้ ำงผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศกั ยภำพสูง
และสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ทงทำงด้
ั้
ำนวิชำกำรและกำรบริ หำร โดยทำงวิชำกำร คณะฯ เปิ ดโอกำสให้ บคุ ลำกรสำย
วิชำกำร คณำจำรย์รุ่นใหม่ได้ เข้ ำมำเป็ นหัวหน้ ำโครงกำรวิจยั ในโครงกำรย่อยภำยใต้ งำนวิจยั มุง่ เป้ำขนำดใหญ่ของ
คณะฯ ควบคูก่ ับกำรเรี ยนรู้ และฝึ กฝนประสบกำรณ์จำกคณำจำรย์อำวุโสผ่ำนกำรทำวิจยั ในรู ปแบบ cluster และ
ระบบนักวิจยั พี่เลี ้ยง ในด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอน มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ ำนกำรสอนให้ กบั คณำจำรย์รุ่นใหม่ผ่ำนกำร
จัดกำรฝึ กอบรม และใช้ ระบบพี่เลี ้ยงโดยอำจำรย์อำวุโสที่มีประสบกำรณ์ถ่ำยทอดทักษะกำรสอนให้ กบั อำจำรย์รุ่น
ใหม่ นอกจำกนี ้ ยังได้ ส่งคณำจำรย์ที่สนใจไปอบรมด้ ำนกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ในทิศ ทำงใหม่ๆ ที่คณะฯ มุง่ เน้ น
เช่ น OBE, Transformative learning, MOOC เป็ นต้ น (ภำพที่ 7.3-5) ส่ ว นด้ ำ นบริ ห ำร ผู้ บริ ห ำรระดับ สูง เปิ ด
โอกำสให้ คณำจำรย์รุ่นใหม่ได้ เข้ ำมำเรี ยนรู้แนวคิดและทักษะทำงกำรบริ หำรตังแต่
้ ช่วงต้ นผ่ำนกำรเข้ ำมำทำงำน
ระดับคณะฯ ในรู ปแบบของกำรเป็ นคณะกรรมกำรในงำนที่สำคัญ รวมถึงกำรให้ เข้ ำมำปฏิบตั ิงำนบริ หำรจริ งใน
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีภ ำยใต้ กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และมุม มองจำกคณบดีและที่ปรึ กษำ
คณะฯ นอกจำกนี ้ ยังมีกำรส่งกลุ่มบุคลำกรในกลุ่มของผู้บริ หำรและหัวหน้ ำงำนไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรบริ หำรในทุกระดับเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง (ภำพที่ 7.3-12 ข) ในส่วนของบุคลำกรสำยสนับสนุนนัน้ มุ่งเน้ นกำร
พัฒ นำตำมสมรรถนะ (Competency) ที่ ส อดคล้ องกับ กำรปฏิ บัติงำน ผ่ำนกำรสอนงำน กำรฝึ กอบรม กำรฝึ ก
ปฏิ บัติ ง ำนจำกภำระงำนจริ ง หรื อ เพิ่ ม พู น ควำมรู้ ในรู ป แบบอื่ น ๆ โดยมี หั ว หน้ ำงำนเป็ นผู้ ประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถหลังจำกกำรพัฒนำ
5.2 ค. (4) การพั ฒ นาหน้ าที่ ก ารงาน คณะฯสนับ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรและสำยสนับ สนุ น ให้ มี
ควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพกำรงำน โดยบุคลำกรสำยวิชำกำรได้ ทำวิจยั ในกลุ่ม Cluster ซึ่งมีอำจำรย์ผ้ มู ีประสบกำรณ์
เป็ นพี่เลี ้ยงในกำรสอนงำน และตังแต่
้ ปี 2557 คณะฯ ได้ ผลักดันให้ บุคลำกรสำยวิชำกำรรุ่นใหม่ดำเนินกำรจัดทำ
ผลงำนทำงวิช ำกำรตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนดและได้ รับ ต ำแหน่งวิช ำกำรที่ สูงขึน้ (ภำพที่ 7.3-2 ข) ผ่ำนกำรจัด ท ำ
ข้ อตกลงกำรปฏิบตั ิงำน ส่วนบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะฯ ได้ มุ่งเน้ นกำรพัฒ นำเรื่ องควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน
โดยคณบดี รองฯ ฝ่ ำยยุทธศำสตร์ ฯ และหน่วย HR ได้ ร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ของบุคลำกรสำยสนับสนุนทัง้
จำกกำรสำรวจควำมต้ องกำร ควำมคำดหวัง และจำกกำรสัมภำษณ์ และได้ จดั กระบวนกำรในกำรพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรในกำรทำ R2R เพื่อพัฒนำงำน โดยหน่วย HR รับผิดชอบในจัดกำรฝึ กอบรม จัดหำพี่เลี ้ยงในกำรดูแล
ให้ ค ำปรึ กษำ ติด ตำมควำมก้ ำวหน้ ำของบุค ลำกรสำยสนับสนุนในแต่ละปี อี กทัง้ ยังผลัก ดัน ให้ บุคลำกรสำย
สนับ สนุน ได้ มี โอกำสน ำเสนอผลงำนผ่ำนเวที ม หกรรมคุณ ภำพของมหำวิท ยำลัย และในปี 2562 คณะฯ ได้
ดำเนินกำรจัด ทำกรอบในกำรกำหนดตำแหน่งควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำนให้ กับบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-13) เพื่ อ
สนับสนุนให้ บคุ ลำกรทำผลงำนและยื่นขอควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน อีกทัง้ คณะฯ ยังได้ นำผลกำรประเมินควำม
ต้ องกำรและควำมคำดหวังของบุคลำกรของสำยสนับสนุนมำทบทวน และดำเนินกำรจัดทำประกำศเรื่ องกำรปรับ
ตำแหน่งลูกจ้ ำง เพื่ อส่งเสริ ม ให้ บุคลำกรกลุ่มลูกจ้ ำงชั่ วครำวและลูกจ้ ำงประจำได้ มีควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน
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ภาพที่ 5.1-3 กำรจัดสภำพแวดล้ อม สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ตำ่ งๆ ให้ แก่บคุ ลำกรของคณะฯ
ความต้ องการและความ
คาดหวังของบุคลากร

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ส่ งเสริมสภาพแวดล้ อมที่ดี การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
- สร้ ำงอำคำรอเนกประสงค์ประหยัดพลังงำน (solar cells) จัดสวน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ พลังงำน และเป็ นสถำนที่จดั กิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ
- ระบบน ้ำ recycle เพื่อกำรประหยัดทรัพยำกร และติดตังจั
้ กรยำนปั่ นเพื่อรดน ้ำต้ นไม้ และออก
กำลังกำย
รณรงค์กำรประหยัดพลังงำน เช่น กำรคัดแยกขยะ กิจกรรมขวดแลกไข่ กำรประหยัดน ้ำ ไฟ
- ความปลอดภัยในที่ทางาน
- ระบบรักษำควำมปลอดภัย เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัยและกล้ องวงจรปิ ด
- มีระบบและกำรจัดอบรมป้องกันอัคคีภยั ภำยในอำคำรและกำรอพยพหนีไฟ
- มี ร ะบบและกำรอบรมแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และ
สิง่ แวดล้ อม
สวัสดิกำรและค่ำตอบแทนที่ - สวัสดิการสาหรั บบุคลากร (ที่นอกเหนือจากสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)
- สวัสดิกำรตรวจสุขภำพประจำปี ให้ กบั บุคลำกร/บุคคลในครอบครัวและผู้เกษี ยณอำยุ
เหมำะสม
- สวัสดิกำรกำรเยี่ยมไข้ และคลอดบุตร ฯลฯ
(สำยวิชำกำรและสำย
- จัดงำนเลี ้ยงและมอบเข็มแห่งควำมผูกพันให้ กบั ผู้เกษี ยณอำยุ
สนับสนุน)
- สวัสดิกำรรถรับ-ส่งบุคลำกร ระหว่ำงวิทยำเขต
- สวัสดิกำรสำหรับช่วยเหลือบุคลำกรผู้ประสบภัย และเหตุฉกุ เฉินอื่นๆ
- กิจกรรมส่งเสริ มพุทธศำสนำ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น มหำสังฆทำน งำนวัน
สงกรำนต์
- ห้ องออกกำลังกำยสวัสดิกำรบุคลำกร (Fitness Room)
บ รรย ำ ก ำศ ที่ เส ริ ม ส ร้ ำ ง - ส่ งเสริมความสุขให้ กับบุคลากร
ควำมสุข “องค์ ก ำรแห่ ง กำร - สวัสดิกำรกีฬำและนันทนำกำร เช่น กลุม่ ฟุตบอล ตะกร้ อ แบดมินตัน
เรี ยนรู้ ”(สำยวิชำกำรและสำย - โครงกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มงุ่ สูค่ วำมสำเร็ จขององค์กร
- โครงกำร MUMT Happy Organization
สนับสนุน)
- ส่ งเสริมให้ บุคลากรมีผลงานที่เป็ นเลิศ
ควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน
- โครงกำร R2R พัฒนำงำนประจำสูง่ ำนวิจยั (เฉพำะสำยสนับสนุน)
และควำมมัน่ คงในงำน
- สนับสนุนให้ บคุ ลำกรนำเสนอผลงำนในงำนมหกรรมคุณภำพ
สภำพแวดล้ อมองค์กรและ
บรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
(สำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน)
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ตัวชีว้ ัด และเป้ าหมาย

- คณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำน
- ปริ มำณกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตจำกโซล่ำร์ เซลล์เทียบเป็ นปริ มำณกำรลด
- หน่วยอำคำรสถำนที่ยำนพำหนะ
กำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์เพื่อลดภำวะโลกร้ อน (ภำพที่ 7.4-7)
และซ่อมบำรุง
- ผลลัพธ์กำรดำเนินกำรด้ ำนประหยัดพลังงำนและทรัพยำกร (ภำพที่
7.4-8)

- คณะกรรมกำรรักษำควำม
ปลอดภัย

-

คณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ
งำนบริ หำรจัดกำรทัว่ ไป
งำนบริ กำรสุขภำพชุมชน
หน่วย HR
คณะกรรมกำรดูแลห้ องออกกำลัง
กำยฯ

- คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
MUMT Happy Organization
- หน่วย HR
- หน่วย HR

- ผลลัพธ์กำรให้ ควำมรู้เรื่ องควำมปลอดภัยและอุบตั กิ ำรณ์ทเี่ กิดขึ ้น
(ภำพที่ 7.3-7)
- จำนวนบุคลำกรที่ได้ รับกำรอบรมเรื่ องควำมปลอดภัย (ภำพที่ 7.3-7)
- ผลกำรประเมิ นควำมพึงพอใจสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน (ภำพที่
7.3-8)
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน (ภำพที่
7.3-8)
- ผลกำรตรวจสุขภำพประจำปี ของบุคลำกรจำแนกตำมรำยกำรตรวจ
(ภำพที่ 7.3-6)
- ผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-9)
- อัตรำกำรคงอยูข่ องบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-10)
- ผลสำรวจควำมสุขของบุคลำกร (Happinometer) (ภำพที่ 7.3-11)
- ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำรพัฒนำ (ภำพที่ 7.3-12 ก-ข)
- งบประมำณที่ใช้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-12 ค)
- กำรได้ รับรำงวัลและประกำศเกียรติคณ
ุ ของบุคลำกร (ภำพที่ 7.3-12 ง)

- ผลลัพธ์กำรพัฒนำงำนประจำสูง่ ำนวิจยั
(ภำพที่ 7.3-13)

หมวด 6 การปฏิบัตกิ าร
6.1 กระบวนการทางาน
6.1 ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
6.1 ก. (1) การจั ด ท าข้ อก าหนดของผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการทางานและ 6.1 ก. (2) กระบวนการ
ทางานที่สาคัญ ทีมบริ หำรหำรื อกับบุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยแต่ละพันธกิจ ในกำรประชุมกลุ่มย่อยและสัมมนำ
ประจำปี ร่ วมวิเครำะห์ปัจจัยและข้ อมูลนำเข้ ำทั ง้ ภำยนอกและภำยในที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ คือ กฎระเบียบ
มำตรฐำน สถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงและสำรสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้ ำ เพื่อระบุข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หลัก 3
ด้ ำน คือ หลักสูตร งำนบริ กำรวิชำกำรและสุขภำพ และผลผลิตงำนวิจยั ซึ่งได้ ออกแบบระบบงำนรองรับ 4 ระบบ
(ภำพที่ 2.1-3) พร้ อมวิเครำะห์ข้อมูลบุคลำกร/ทรัพยำกร/องค์วำมรู้ของคณะฯ เพื่อออกแบบกระบวนกำรทำงำนที่
สำคัญพร้ อมระบุข้อกำหนด มอบหมำยผู้รับผิดชอบ กำหนดตัวชี ้วัด และกำรติดตำมปรับปรุงกำรดำเนินกำร (ภำพ
ที่ 6.1-3 และ 6.1-4) เพื่อให้ บรรลุเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (ภำพที่ 2.1-4) และผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ตำมข้ อกำหนด
(ภำพที่ 6.1-3) เช่น หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภำพรอบด้ ำน และคุณลักษณะเฉพำะแต่ละสำขำ คือ “Smart in
Lab, Strong in Community” สำหรับเทคนิคกำรแพทย์และ “Strong in Practice, Smart in Profession”สำหรับ
รังสี เทคนิ คโดยหลักสูตรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับอำเซี ยน ขณะที่ ผลผลิตงำนวิจัยต้ องมี คุณ ภำพระดับ
นำนำชำติ ได้ รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่มี impact factor สูง และสำมำรถต่อยอดสู่กำรใช้ ประโยชน์เชิงสังคมและ
เชิงพำณิชย์ ส่วนงำนบริ กำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพต้ องมีควำมถูกต้ อง แม่นยำ ตำมมำตรฐำนระดับสำกลและ
สนองตอบต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยผู้รับผิ ดชอบหลักแต่ละผลิ ตภัณ ฑ์ /พันธกิ จ ทำกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรแก่ที่ประชุม กส. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแต่ละกระบวนกำรที่สำคัญตำมวงรอบที่กำหนดอย่ำงน้ อยปี
ละครัง้
6.1 ก. (3) แนวคิดในการออกแบบ คณะฯ มอบหมำยผู้รับผิดชอบแต่ละผลิตภัณฑ์และระบบงำน ออกแบบและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรทำงำน จำกข้ อมูลนำเข้ ำ เสียงของผู้เรี ยน/ลูกค้ ำ สมรรถนะหลัก ควำมได้ เปรี ยบ
และควำมท้ ำทำยเชิงกลยุทธ์ ศักยภำพบุคลำกร ทรัพ ยำกร องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี ของคณะฯ รวมถึงกำร
วิเครำะห์ และคำดกำรณ์ ผ ลจำกกำรจัด ทำ SWOT และ TOWS matrix เพื่ อ ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ และคัด เลื อ ก
กระบวนกำรทำงำนที่เหมำะสมต่อองค์กรและตรงต่อสถำนกำรณ์ โดยมอบหมำยบุคลำกรที่มีศกั ยภำพสอดคล้ อง
รับผิดชอบขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร ติดตำม ทบทวนตำมตัวชีว้ ดั (ภำพที่ 2.1-4) ด้ วยกระบวนกำร PDSA Risk
management และ Cost control โดยนำเข้ ำที่ ประชุม กส. พิจำรณำเลือก และเสนอแนะกระบวนกำรใหม่ๆ ดัง
ภำพที่ 6.1-1, 1.1-1 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินกำรบรรลุตำมข้ อกำหนดที่สำคัญ
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กรรมการประจาส่ วนงาน
ผู้รับผิดชอบกระบวนกำร
บริ หำรจัดกำร ออกแบบ ติดตำม ปรับปรุง พัฒนำ ควบคุม
Process design

Monitoring

Activity development

Analysis & review

Deployment

VOC & SH
Professionship

Customer & Stakeholder feedback
External review feedback
Situation analysis
มำตรฐำนวิชำชีพ สกอ. พรบ.
กำรศึกษำ
Output & gap analysis
Global changes & trends
Policy & strategy
Internal audit, External audit,
Feedback
P
D Professional ranking, International ranking,
Learning output, Research output,
S
A
Satisfaction feedback

ภาพที่ 6.1-1 แนวคิดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร

ภาพที่ 6.1-1 แนวคิดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำรขับเคลือ่ นกระบวนกำร

6.1 ข. (1) การนากระบวนการไปปฏิบัติ คณะฯ มอบหมำยให้ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้ ำภำค/ศูนย์/
หน่วยงำน รับ ผิ ดชอบถ่ำยทอดและติดตำมกำรดำเนินกำรของบุคลำกรที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงมี กำรวำงแนวทำง
ควบคุมกำรดำเนินงำนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริ กำรตรงตำมข้ อกำหนด (ภำพที่ 6.1-3) ซึ่งมีกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ ก่อนกำรดำเนินงำน ระหว่ำงดำเนินงำน และหลังกำรดำเนินงำน เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจใน
ควำมสำเร็ จและคุณ ภำพของกำรดำเนินงำน และใช้ ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรกำกับดูแลโดย
หัวหน้ ำงำนที่ เกี่ ยวข้ อง ดังแสดงในผังกระบวนกำร (ภำพที่ 2.1-3) มี ตวั ชี ว้ ัดในกระบวนกำรและตัวชีว้ ัดผลกำร
ดำเนินงำน เพื่อตรวจสอบให้ กำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมที่กำหนด มีกำรควบคุมคุณภำพของ
ทุกกิจกรรมที่สำคัญ หำกมีปัญหำ/ข้ อบกพร่อง หัวหน้ ำงำนที่เกี่ยวข้ องทำกำรวิเครำะห์สำเหตุและทำกำรแก้ ไขโดย
กำรควบคุม รวมถึงมีกำรประชุมหน่วยงำน ทบทวนกำรบริหำรจัดกำร ตรวจติดตำมภำยในตำมระยะเวลำที่กำหนด
ของแต่ละระบบงำน เพื่อทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงและที่ประชุม กส.
เพื่อพิจำรณำกำหนดเป้ำหมำยใหม่ในกำรปรับปรุงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์/บริ กำรให้ ตรงตำมข้ อกำหนด มีคณ
ุ ภำพ
และสอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
6.1 ข. (2) กระบวนการสนั บ สนุ น ระบบสนั บ สนุ น เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำน 3 พั น ธกิ จ หลั ก ให้ มี
ประสิทธิภำพพัฒนำขึ ้นจำกกำรวิเครำะห์ VMV, SO, Risk Management กฎข้ อบังคับ ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
และเสียงข้ องลูกค้ ำ คณะฯ พิจำรณำกำหนดกระบวนกำรสนับสนุนสำคัญ 4 กระบวนกำร (ภำพที่ 2.1-3 และ 6.14) โดย (1) ระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนงบประมำณและกำรคลัง และ (2)ด้ ำนทรัพ ยำกรบุคคล เป็ นกระบวน
พื ้นฐำนในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนทุกพันธกิจหลัก ขณะที่ (3) กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ถูกใช้ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ ำพของงำน ลด Human error และสำมำรถทวนสอบได้ อย่ำงเป็ นระบบ และ (4) กำร
ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ช่วยส่งเสริ มกำรรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์/บริ กำรหลักต่อสังคมวงกว้ ำง
โดยได้ ระบุข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี ้วัดประสิทธิผล และผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนกำร ซึ่งรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดีที่เกี่ยวข้ องกำกับดูแลระดับนโยบำย มีหวั หน้ ำงำน/หัวหน้ ำหน่วยกำกับดูแลระดับปฏิบตั ิกำรประจำวัน เมื่อ
ครบวงรอบของกำรเก็บตัวชี ้วัดแต่ละกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบทุ กระดับมีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน ทบทวน
และปรับปรุงแต่ละกระบวนกำรเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยตัวชี ้วัดประสิทธิผล และสำมำรถสนับสนุนพันธกิจหลักได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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6.1 ข. (3) การปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ ผู้บริ หำรระดับสูง หัวหน้ ำงำน และบุคลำกรที่รับผิดชอบ
พันธกิ จ /ผลิ ตภัณ ฑ์ หลัก ทำกำรประเมิ นและปรับปรุ งผลิตภัณ ฑ์ และกระบวนกำร โดยใช้ เครื่ องมื อต่ำงๆ ตำม
แนวทำง 4 ระดับ ได้ แก่ 1) EdPEx/TQA สำหรับบริ หำรจัดกำรระดับคณะฯ ภำควิชำ/หน่วยงำน รวมถึงกำร PA ใน
กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล 2) AUN-QA และ TQF ส ำหรั บ กำรบริ ห ำรจัด กำรระดับ หลัก สู ต ร 3) ISO และ
มำตรฐำนวิชำชีพสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรพันธกิจบริ กำรสุขภำพ และ 4) PDSA สำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนสนับสนุน และกระบวนกำรย่อยต่ำงๆ โดยมอบหมำยรองคณบดี /ผู้ที่เกี่ยวข้ อง (ภำพที่ 6.1-3) รับผิดชอบ
ดำเนินกำรนำสำรสนเทศที่สำคัญ ข้ อมูลตัวชี ้วัดทัง้ Leading และ Lagging KPI และข้ อเสนอแนะจำกผู้ประเมิน
อิสระในระบบคุณภำพดังกล่ำวมำใช้ ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนหลัก
ด้ ำนกำรศึกษำ มีกำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์ ดังภำพที่ 6.1-2
ภาพที่ 6.1-2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรศึกษำ
กระบวนการ
ออกแบบ
หลักสูตร

รับ นศ.

จัดกำรเรียน
กำรสอน

การปรับปรุ งกระบวนการ
- 2558-2559 พัฒนำหลักสูตรโดยมุง่ เน้ นกำรบูรณำกำรข้ ำมศำสตร์ ทำให้ เกิดโครงกำรพิเศษที่จดั ร่วมกับคูค่ วำม
ร่วมมือ ได้ แก่ โครงกำร 4+1 (วิทยำลัยกำรจัดกำร) และโครงกำร MTVS (คณะสัตวแพทยศำสตร์ )
- 2559 เริ่มมีกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยประเมินในรูปแบบ paperless
- 2560 - ปั จจุบนั ประยุกต์ใช้ backward design ร่วมกับ CIPP Model โดยเปลี่ยนแนวคิด/หลักกำรจำก ContentBased Education เป็ น Outcome-Based Education(OBE) และ implement สูร่ ะดับรำยวิชำ
- 2560 –2561 เปลี่ยนกำรรับ นศ.จำกระบบกลำง เป็ น ระบบ TCAS เพื่อสนองต่อนโยบำยของทปอ.และบูรณำ
กำรด้ ำนกำรพัฒนำ นศ.กับกำรรับ นศ. โดยส่งเสริมให้ นศ.จัดกิจกรรมค่ำยต้ นกล้ ำ เพื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตร/
กำรเรี ยนกำรสอน สูน่ ร.ม.ปลำย สำยวิทย์ และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ผู ่ำนกิจกรรมมีสิทธิ์สมัคร TCAS2
-2562 เริ่ ม จัด ให้ มี ก ำรประเมิ น สมรรถนะอื่ น ๆ ร่ ว มกับ กำรสัม ภำษณ์ ได้ แ ก่ ทัก ษะกำรใช้ ภ ำษำอัง กฤษ
คอมพิวเตอร์ และเจตคติ/มุมมองเชิงคุณธรรม จริยธรรม
-2563 ปรับกำรสัมภำษณ์เป็ นออนไลน์ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19
-2560 นำแนวคิด OBE สูก่ ำรปฏิบตั ิในรำยวิชำ ทำให้ มีกำรปรับวิธีกำรสอนที่มงุ่ เน้ น active learning และพัฒนำ
บทเรี ยนออนไลน์ มำกขึน้ และเริ่ มพัฒนำเครื่ องมือที่ใช้ วดั ประเมินผลด้ ำน soft skills โดยสร้ ำงและทดลองใช้

ผลลัพธ์
ภำพที่ 7.1-18

ภำพที่ 7.1-19

ภำพที่ 7.1-20
(ข)

rubrics
-2561 ทดลองจัดกำรเรียนกำรสอนเป็ นโมดูล โดยยึดหลักกำร OBE

พัฒนำ
ศักยภำพและ
ดูแล นศ.

-2562 ปรับให้ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินของกำรแพร่ระบำด
โรค COVID-19
-2557 พัฒนำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเดี่ยวเป็ น “ระบบบ้ ำน” โดยเชื่อมโยงกับกำรจัดสำยรหัสของนศ. และสร้ ำง ภำพที่ 7.1-23
เครือข่ำยกำรดูแลแบบครอบครัว ซึง่ มีอำจำรย์เจ้ ำบ้ ำนช่วยให้ คำแนะนำอำจำรย์ที่ปรึกษำเดี่ยว
-2560 ปรับแนวคิดในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำจำกกำรดำเนินกำรตำมประเพณีปฏิบัติ และตำมควำม ภำพที่ 7.2-1ก
สนใจ เป็ นกำรมุง่ เน้ นประสิทธิผลที่สอดคล้ องกับ PLOs และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ MU
- 2562 พัฒนำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ โดยจัดให้ มีนักจิตวิทยำเป็ นที่ปรึกษำของทึมงำน และเปิ ดคลิ นิก
ให้ บ ริ กำรค ำปรึ ก ษำ เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภำพในกำรดูแ ล นศ.ที่ มี ปั ญ หำต่ำ งๆ รวมถึ งลดควำมเสี่ ยงในกำรเกิ ด
สถำนกำรณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงนำระบบ e-advisor มำใช้ ในกำรเผ้ ำระวังปั ญ หำด้ ำนกำรเรี ยนของ นศ.
(F&D-Club)
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ด้ ำนกำรวิจยั ในปี 2562-ปั จจุบนั คณะฯ ได้ ดำเนินกำรปรับกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรวิจยั จำกกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติสกู่ ำรยกระดับขึ ้นสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมที่ใช้ ประโยชน์กบั สังคม โดยพิจำรณำจำกทิศ
ทำงกำรสนับสนุนกำรวิจยั และพัฒนำนวัตกรรมตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ของกระทรวง อว.เพื่ อทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนกำรวิจยั ตังแต่
้ กำรบูรณำกำรชุดโครงกำรวิจยั ต่ำงๆ ภำยในคณะฯ เพื่อมุง่ เน้ นกำรสร้ ำงและพัฒนำ
ต่อยอดนวัตกรรมชุดทดสอบทำงห้ องปฏิบตั ิกำรหรื อซอฟแวร์ ทำงกำรแพทย์ หรื อกำรพัฒนำงำนวิจยั สู่นวัตกรรม
กำรบริ กำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้ องปฏิบตั กิ ำรที่มีควำมสำคัญ และเป็ นปัญหำด้ ำนสำธำรณสุขของประเทศ เช่น กำร
ระบำดใหม่ของโรคโควิด 19 และปั ญหำกำรดื ้อยำของเชื ้อแบคทีเรี ย คณะฯได้ ดำเนินกำรสร้ ำงโรงงำนต้ นแบบเพื่อ
ต่อยอดผลงำนวิจัยเพื่ อนำไปสู่กำรพัฒ นำขึน้ รู ปชุดทดสอบเพื่ อกำรใช้ งำนจริ งและเชื่อมโยงสู่กำรขยำยผลเชิ ง
พำณิชย์ผ่ำนบริ ษัท MT INNOTREX ด้ ำนกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ มีกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
ทุกสิน้ ปี โดยมี กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนประจ ำปี เพื่ อปรับปรุ งกำรให้ บริ กำร โดยกำหนดแผนกำร
ปรับ ปรุ ง เช่น กำรพัฒ นำบุค ลำกร กำรพัฒ นำโปรแกรมกำรดูแลสุขภำพเฉพำะทำงแบบใหม่ที่ต อบสนองกับ
สภำวะกำรณ์ปัจจุบนั เพื่อนำมำสูร่ ะบบกำรดูแล กำรป้องกันและกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพอย่ำงยัง่ ยืน
6.1 ค. การจัดการเครือข่ ายอุปทาน
1) ด้ านการศึกษา มีคคู่ วำมร่วมมือ ได้ แก่ (1) แหล่งฝึ กงำน ของนศ.ระดับ ป.ตรี กก. รำยวิชำฝึ กงำนโดยควำมห็น
ชอบของ กก.บริ ห ำรหลัก สูต ร คัด เลื อ กแหล่ ง ฝึ ก งำน โดยก ำหนดเกณฑ์ คื อ ได้ รับ กำรรั บ รองคุณ ภำพ (ISO
15189/LA/HA) และมีผลกำรประเมินโดยอำจำรย์นิเทศก์เป็ น “ผ่ำน” สำหรับรำยวิชำที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนร่วมกับ
คณะต่ำ งๆ เช่น คณะวิ ท ยำศำสตร์ คณะสัต วแพทยศำสตร์ วิ ท ยำลัย กำรจัด กำร และ สถำบัน กำรศึก ษำใน
ต่ำงประเทศ ที่เป็ นคูค่ วำมร่วมมือ รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ ร่วมกับรองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำหลังปริ ญญำและ
วิเทศฯ อ.ประจำหลักสูตร ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรเรี ยนรู้ของ นศ. และรับฟั ง feedback จำก นศ.
เพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรสอน เมื่อสิ ้นสุดปี กำรศึกษำ จะมีกำรสื่อสำรกับแหล่งฝึ กงำนและคูค่ วำมร่วมมือให้
รับทรำบผลกำรประเมินผ่ำนกำรปะชุมร่วมกัน หรื อจดหมำย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลกำรวำงแผน และพัฒนำในปี ตอ่ ไป
(2) สถำบันที่ มี ควำมร่ วมมื อในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและวิจัย ทัง้ ในและต่ำงประเทศ โดย(1) คณบดี รองฯ
กำรศึกษำหลังปริ ญญำร่วมกับ อ.ประจำหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อง ทำกำรประเมินศักยภำพของสถำบัน และสร้ ำงควำม
ร่วมมือ MOU และ (2) รองฯ ฝ่ ำยกำรศึกษำก่อนปริ ญญำ กก.บัณฑิตศึกษำ ร่วมกับ อ.ประจำหลักสูตร และ อ.ที่
ปรึกษำหลัก ทำหน้ ำที่ติดตำมประเมินผลกำรเรี ยนรู้ขอ นศ. และรำยงำนต่อ กก. บัณฑิตศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ
เพื่อร่วมพิจำรณำปรับแนวทำงดำเนินงำนของปี กำรศึกษำต่อไปและ (3) กก.บัณฑิตศึกษำประเมินคุณสมบัติและ
คัดเลือก “อ.พิเศษ” ตำมข้ อกำหนดของบัณฑิตวิทยำลัยและ สกอ.
2) ด้ านบริ การสุขภาพ คู่ควำมร่วมมือ ได้ แก่ห้องปฏิบตั ิกำรที่ให้ บริ กำรรำยกำรทดสอบที่นอกเหนือจำกที่คณะฯ
เปิ ดให้ บริกำร และหน่วยงำนทำงสุขภำพ ได้ แก่ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
ในส่วนของห้ องปฏิบตั ิกำรรับตรวจต่อและที่ปรึกษำอ้ ำงอิง คณะฯ มีขนตอนกำรจั
ั้
ดทำเอกสำรสำหรับกำรคัดเลือก
และกำรประเมิน โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพของผลงำนและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจตำมที่ร้องขอโดย
จัดทำทะเบียนรำยชื่อ มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินกำรของห้ องปฏิบตั ิกำร และตำมเวลำที่กำหนดไว้
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รวมถึงประเมินผู้ส่งมอบด้ ำนบริ กำรสุขภำพและด้ ำนวิจยั ได้ แก่ บริษัทจำหน่ำยเครื่ องมือ/อุปกรณ์/น ้ำยำที่ใช้ ในกำร
บริกำร โดยจัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ขำยเพื่อเป็ นข้ อมูลด้ ำนคุณภำพสินค้ ำ/บริ กำร ระยะเวลำ กำรบริ กำรก่อน-หลังกำร
ขำยเพื่อประเมินผู้ขำยรำยเก่ำและใหม่ทุกขันตอน
้
3 ระดับ และประเมินทุกครัง้ ที่ส่งมอบสินค้ ำและกก.ตรวจรับ
พัสดุกำหนดให้ มี กำรประเมิ นผู้ขำยประจำปี ในเดือนพฤศจิ กำยน ทัง้ นี ้ คณะฯ มี ระบบบันทึกควบคุมวัสดุและ
เครื่ องมือกำรใช้ บริ กำรจำกภำยนอก กำรจัดซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยบันทึกและทบทวนประสิทธิภำพกำรบริ หำรคุณภำพ
ในระยะเวลำที่เหมำะสม
6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม
ทีมบริ หำร พิจำรณำโอกำสในกำรสร้ ำงนวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ (ภำพที่ 2.1-1) โดยวิเครำะห์
ควำมท้ ำทำย ควำมได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ และกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเสี่ ยง และโอกำสเชิงกลยุทธ์ ที่ส ำคัญของ
คณะฯ (ภำพที่ 2ข -1 และ 2 ) และทบทวนผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำร/กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ ข้ อเสนอแนะ
และควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทังส่
้ งเสริ มบรรยำกำศกำรพัฒนำนวัตกรรมของบุคลำกรผ่ำน
R2R เพื่อปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร บริ กำร และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพสูงสุด ตอบสนองต่อควำมต้ องกำร
นำไปสู่กำรใช้ ประโยชน์ในสังคมวงกว้ ำงและกำรต่อยอดนวัตกรรมสูก่ ำรพำณิชย์ โดยมีกำรติดตำมและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของนวัตกรรมผ่ำนที่ประชุม กส. ทังประเด็
้
นด้ ำนกำรเงิน เวลำ และกำรบรรลุเป้ำประสงค์ตำมห้ วงเวลำเพื่อ
พิจำรณำสนับสนุนหรื อยุติกำรดำเนินกำรโดยสำมำรถจัดแบ่งกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สำคัญของคณะฯ เป็ น 3 ด้ ำน
ประกอบด้ วย 1) นวัตกรรมด้ ำนกระบวนกำรเชิงรุ ก เป็ นกำรปรับกระบวนกำรทำงำนเพื่อกำรให้ บริ กำรเชิงรุ กใน
พื ้นที่แทนกำรตังรั
้ บเพื่อพัฒ นำประสิทธิภำพงำนและตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของชุมชน สังคม และประเทศ
เช่ น กำรท ำ Active case finding ในพื น้ ที่ เสี่ ย งเพื่ อ ตรวจวิ เครำะห์ ห ำผู้ ติ ด เชื อ้ ก่ อ โรค COVID-19 กำรตรวจ
วิเครำะห์ด้ำนเกษตรและอำหำรปลอดภัยให้ กับเครื อข่ำยเกษตรกรในพื ้นที่และกำรตรวจวิเครำะห์คลื่นสมองและ
ร่ำงกำยแบบองค์รวมผ่ำนโครงกำร Holistic Health and Wellness รวมถึงกำรแสวงหำคูค่ วำมร่วมมือที่มีศกั ยภำพ
มีแนวคิดกำรทำงำนที่สอดคล้ องกันและมีจดุ แข็งที่เสริ มกัน 2) นวัตกรรมเพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้ องกำรลูกค้ ำ
เช่น กำรจัดหลักสูตร 4+1 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะทำงเทคนิคกำรแพทย์ร่วมกับศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรซึง่ ทักษะ
จ ำเป็ น ใน 21st century skill และหลัก สูต รอบรมเทคนิ ค กำรแพทย์ เฉพำะทำง เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภำพนัก เทคนิ ค
กำรแพทย์ 3) นวัต กรรมเพื่ อ กำรต่อ ยอดสู่พ ำณิ ช ย์ เช่น กำรจัด ตัง้ โรงงำนต้ น แบบ และกำรจัด ตัง้ บริ ษั ท MT
INNOTREX ซึ่งเป็ นหน่วยงำนที่ช่วยผลักดันกำรนำผลงำนวิจยั ไปสู่กำรใช้ ประโยชน์เชิงพำณิชย์อย่ำงเป็ นรูปธรรม
และเกิดคล่องตัว ตังแต่
้ ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมต้ องกำร/กำรแข่งขันทำง
กำรตลำด กำรผลิตผลิตภัณฑ์เชิงอุตสำหกรรม กำรนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำด กำรสร้ ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ทังภำครั
้
ฐและเอกชน และกำรจัดกำรด้ ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ าร
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ คณะฯ ใช้ หลักกำร PDSA เป็ นฐำนในกำรทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนกำร และติดตำมขันตอนที
้
่อำจเกิดควำมผิดพลำด เพื่อควบคุมกำรเกิดข้ อผิดพลำดและลดกำร
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ทำงำนซ ้ำ เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรทำงำน รองฯ ฝ่ ำยพัฒนำสุขภำวะ งบประมำณและ
กำรคลังวิเครำะห์สดั ส่วนแหล่งที่มำของงบประมำณ ทังงบประมำณจำกรั
้
ฐบำล และรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
พบว่ำ มี ค วำมเป็ น ไปได้ ที่ จ ะได้ รับ งบประมำณจำกรั ฐ บำลลดลง จึ ง ด ำเนิ น กำรควบคุม ต้ น ทุน และทบท วน
กระบวนกำรตำมพันธกิจต่ำงๆ ด้ วยกระบวนกำร LEAN management โดยงำนคลังและพัสดุ บันทึกและวิเครำะห์
ข้ อมูลรำยได้ /ค่ำใช้ จ่ำยเพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรบริ หำรงำนและพันธกิจเพื่อควบคุมต้ นทุน ดังนี ้ 1) ใช้ ระบบ
MU-ERP เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลงบประมำณ ระบบกำรเงิน รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำย และระบบพัสดุ โดยใช้ ศนู ย์ต้นทุน
(Cost Center) เพื่ อบัน ทึก และวิเครำะห์ รำยได้ /ค่ำใช้ จ่ำย ตำมศูน ย์ ต้น ทุน และรหัส ต้ น ทุนของหน่วยงำน 2)
เบิกจ่ำยวัส ดุโดยหน่วยพัส ดุส ำรวจ และทบทวนกำรเบิก -จ่ำยวัสดุ ผ่ำนระบบ MU-ERP และใช้ โปรแกรม Eshopping ในกำรวิเครำะห์ safety stock เพื่อควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ทำให้ ควบคุมต้ นทุนและมี ปริ มำณวัสดุ
เพียงพอ และส่งมอบตำมกำหนดเวลำ 3) จัดซื ้อวัสดุคงคลังและนอกคลังในปริ มำณมำก โดยจัดซื ้อร่ วมกับกอง
คลังของมหำวิทยำลัยและกำรรวมยอดจัดซื ้อจำกหลำยพันธกิจ และกำรบริ หำรสัญญำ เช่น กำรจัดจ้ ำงเครื่ องถ่ำ ย
เอกสำรรำยปี 4) จำกกำรที่ผ้ บู ริ หำรติดตำม ทบทวนประสิทธิผลของพันธกิจ พบว่ำ ต้ นทุนด้ ำนบุคลำกร ครุภณ
ั ฑ์
ชันสู
้ ง และวัสดุวิทยำศำสตร์ ในพันธกิจกำรศึกษำมีต้นทุนสูง จึงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อควบคุมต้ นทุน และ
ลดกำรใช้ พ ลังงำน เช่น กำรคำนวณต้ น ทุนต่อหน่วยกำรผลิต กำรเพิ่ม ศักยภำพกำรทำงำนของบุคลำกร กำร
ควบคุมติดตำมระยะเวลำในกำรศึกษำ กำรเวียนเอกสำร/จัดระบบจองห้ อง/ยำนพำหนะออนไลน์ กำรใช้ ระบบ
ฐำนข้ อมูลสำรเคมีเพื่อลดกำรสัง่ ซื ้อและลดของเสียสำรเคมี และกำรใช้ พลังงำนทดแทน solar cell (ภำพที่ 7.4-8)
พันธกิจกำรบริ กำรวิชำกำรและบริ กำรสุขภำพ เน้ นคุณภำพและเวลำ (turn-around-time) เพื่อควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริ กำร (ภำพที่ 7.2-9) โดยปฏิบตั ิตำมเกณฑ์มำตรฐำน ISO15189, ISO15190 มีกำรควบคุมคุณภำพภำยใน
และภำยนอก ทบทวนกระบวนกำรสม่ำเสมอ และกำหนดวันเวลำกำรให้ บริ กำรที่ชดั เจน เช่น มีกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ ำมำใช้ ในกระบวนกำรตรวจสุขภำพนอกพื ้นที่ เพื่อลดระยะเวลำในกำรรับบริ กำรและลดต้ นทุนด้ ำน
บุคลำกร มีกำรกำหนดตำรำงกำรออกหน่วยตรวจสุขภำพประจำเดือน ทำให้ บุคลำกรทรำบข้ อมูลล่วงหน้ ำและ
จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรให้ บริ กำรได้ รวดเร็ ว แม่นยำ ถูกต้ อง และทันต่อกำรให้ บริ กำร มีกำรตรวจสอบซำ้
ป้องกันควำมผิดพลำด (ภำพที่ 7.1-26) ทัง้ นี ้ รองฯ ฝ่ ำยพัฒ นำสุขภำวะ งบปรมำณและกำรคลังรำยงำนควำม
คืบหน้ ำตำมโครงกำรและศูนย์ต้ นทุนในที่ประชุม กส. ทุกเดือน เพื่อเป็ นข้ อมูลในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน
เพื่อลดต้ นทุนและแสดงให้ เห็นถึงควำมมัน่ ใจของกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น
6.2 ข. ความปลอดภัยและการรั กษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หน่วย IT มีกำรปรับกำรบริ หำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศเพื่อลดควำมเสี่ยงและเสริมควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ โดยระบบสำรสนเทศที่มีข้อมูลที่
อ่อนไหวและสำคัญ เช่น ผลกำรตรวจสุขภำพผู้ป่วย ข้ อมูลส่วนบุคคลจะติดตังบนเครื
้
่ องแม่ข่ำยภำยในบนระบบ
virtual machine และ cloud computer ที่ มี ค วำมปลอดภั ย สูง และบำงส่ ว นติ ด ตัง้ บนระบบแม่ ข่ ำ ยของกอง
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ ม.มหิดล เนื่องจำกระบบดังกล่ำวมีควำมพร้ อมในกำรติดตำม ป้องกัน/ลดควำมเสียหำย
จำกไวรัส มัลแวร์ หรื อกำรโจมตีทำงไซเบอร์ ที่อำจส่งผลต่อกิจกรรมของคณะฯ มำกกว่ำ สำหรับข้ อมูลที่อ่อนไหว
อำทิ ข้ อมูลลูกค้ ำและข้ อมูลสุขภำพ มีกำรจำกัดกำรเข้ ำถึงข้ อมูลตำมสิทธิของผู้เกี่ยวข้ อง มีกระบวนกำรตรวจสอบ
56

และขออนุญ ำตเพื่ อเข้ ำถึง ข้ อมูล ผ่ำน กก. และป้องกันสิ ทธิ ส่วนบุค คลด้ วยกำรทำ Anonymization คณะฯ ยัง
ร่วมกับมหำวิทยำลัยติดตังซอฟท์
้
แวร์ ปอ้ งกันภัยทำงไซเบอร์ และตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ
ซึ่งหำกพบปั ญหำจะหยุดกำรใช้ งำนและเปลี่ยนเครื่ องทันที หน่วย IT มีหน้ ำที่ติดตำมข่ำวที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งผู้ใช้
ผ่ำนสื่อของคณะฯ เพื่อแนะนำให้ ควำมรู้ในกำรรับมือทันทีที่มีกำรระบำดของไวรัสและอื่นๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
6.2 ค. การเตรียมพร้ อมด้ านความปลอดภัยและต่ อภาวะฉุกเฉิน
6.2 ค. (1) ความปลอดภัย คณะฯ ดำเนินกำรภำยใต้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดย รองฯ ฝ่ ำยบริ หำรฯ จป.บริ หำร
และจป.หัวหน้ ำงำน กำกับดูแลควำมปลอดภัยให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำน ภำยใต้ นโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัยและสิ่งแวดล้ อมของ ม.มหิดล ผ่ำนกก.จัดกำรควำมปลอดภัยด้ ำนต่ำงๆ ได้ แก่ 1) กำยภำพ สิ่งแวดล้ อม
และอำชีวอนำมัย 2) เคมี 3) ชีวภำพ 4) รังสี และ 5) กำรบริ หำรจัดกำรเครื่ องมือห้ องปฏิบตั ิกำร เพื่อกำกับดูแล
ปลอดภัยในกำรทำงำน กำรใช้ ห้องปฏิบตั ิกำร กำรเรี ยนกำรสอนและงำนวิจยั รวมทังมี
้ กก.ห้ องปฏิบตั ิกำร นศ.
ดูแลควำมปลอดภัยในกำรเรี ยนกำรสอนและกำกับกำรทิ ้งสิ่งปฏิกูล มีกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ และเสนอแผนกำร
ดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงเป็ นประจำทุกภำคกำรศึกษำ มีกำรออกแบบกระบวนกำรเชิงรุกและเชิงรับ ได้ แก่ 1) แผน
รักษำควำมปลอดภัยและรำยงำนตำมล ำดับ ชัน้ โดย รปภ.ประจำวัน 2) งำนสถำปั ตยกรรม โครงสร้ ำง ไฟฟ้ ำ
สุขำภิบำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบฉุกเฉินและติดต่อสื่อสำร ระบบ key-card ควบคุมกำรเข้ ำ-ออกอำคำร และ
กล้ องวงจรปิ ดโดยหน่วยซ่อมบำรุงตรวจสอบทุก 4 เดือน 3) อบรมนักศึกษำและบุคลำกรเป็ นประจำทุกปี เพื่อสร้ ำง
ควำมเข้ ำใจในกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรสำรเคมี ของเสียเคมีและชีวภำพ กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วย
ฟื น้ คืนชีพเบื ้องต้ น กำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นเมื่อสัมผัสสำรเคมี/เชื ้อจุลชีพ/สิ่งส่งตรวจ กำรใช้ อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล และช่องทำงกำรติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน 4) จัดทำคูม่ ือและสื่อสำรเรื่ องกฎระเบียบควำมปลอดภัย 5)
แนวทำงกำรลดของเสียและงบประมำณในกำรซือ้ สำรเคมีจำกระบบกำรแบ่งปั นสำรเคมีภำยในคณะฯ 6) กำร
ติดตังและอบรมกำรใช้
้
เครื่ องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจอัตโนมัติ 7) กำรปรับปรุ งและติดตัง้ อุปกรณ์ ตรวจจับสัญ ญำณ
เตือนอัคคีภยั และเครื่ องไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน 8) จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นขณะปฏิบตั ิงำน รวมทัง้
กำรรับมื อกับสภำวะ PM 2.5 และกำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 จึงจัดเตรี ยมอุป กรณ์ ป้องกัน ภัยส่วนบุคคล
ให้ กับบุคลำกรและ นศ. 9) กำรดูแลยำนพำหนะให้ มีสภำพพร้ อมต่อกำรใช้ งำน โดยตรวจเช็คตำมระยะและจัดทำ
ประกันภัยรถยนต์ อีกทัง้ กก.จัดกำรควำมปลอดภัยด้ ำนชีวภำพ มีกำรรำยงำนกำรครอบครองเชื ้อโรคและพิษจำก
สัตว์ตอ่ กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์เป็ นประจำทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบได้ วิเครำะห์ ทบทวนผลกำรดำเนินกำร และ
เสนอแผนงบประมำณดำเนินกำรด้ ำนควำมปลอดภัยเป็ นประจำทุก 6 เดือนเพื่อให้ เกิดสภำพแวดล้ อมที่ปลอดภัย
แก่บคุ ลำกร นศ. และผู้ใช้ บริกำร อีกทังรองฯ
้
ฝ่ ำยวิจยั และบริกำรวิชำกำรมีกำรกำกับดูแลห้ องปฏิบตั กิ ำรให้ เข้ ำร่วม
ประเมินมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้ องปฏิบตั กิ ำรวิจยั (ESPReL) โดยกำหนดเป้ำหมำยได้ รับกำรตรวจประเมินครบ
100 % ในปี พ.ศ. 2565 โดยกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมปลอดภัยดังกล่ำว ส่งผลให้ คณะฯ ได้ รับรำงวัลสถำนศึกษำ
ปลอดภัยจำกกระทรวงแรงงำนในปี 2562
6.2 ค. (2) ความต่ อเนื่ องทางธุ ร กิ จ คณะฯ ได้ มี ก ำรเตรี ย มพร้ อมต่ อ ภั ย พิ บัติ ห รื อ ภำวะฉุ ก เฉิ น ร่ ว มกั บ
มหำวิทยำลัย เพื่อวำงแผน และบริ หำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจร่วมกัน สำหรับกำรดำเนินงำนภำยในมอบหมำยให้
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กก.บริ หำรควำมต่อเนื่องวิเครำะห์เหตุกำรณ์ ฉุกเฉินที่อำจส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักที่สำคัญ ได้ แก่ เหตุกำรณ์
อัคคีภยั อุทกภัย จลำจลและชุมนุม โรคระบำด แผ่นดินไหว และมลพิษ มีกำรวำงแผนกลยุทธ์และแนวทำงบริ หำร
ควำมต่อ เนื่ อ ง โดยค ำนึง ถึ งผลกระทบด้ ำ นสถำนที่ ป ฏิ บัติง ำนหลัก ด้ ำนวัสดุอุป กรณ์ ส ำคัญ ด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้ อมูลที่สำคัญ ด้ ำนบุคลำกรหลัก และด้ ำนคูค่ ้ ำ/คูค่ วำมร่วมมื อ ทังนี
้ ้มีกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร
เพื่อให้ คณะทำงำนจัดทำแผนบริ หำรควำมต่อเนื่องมีควำมเข้ ำใจ และวิเครำะห์กระบวนกำรสำคัญที่หยุดชะงัก
ไม่ได้ เพื่อเป็ นข้ อมูลนำเข้ ำในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติ และกำหนดช่องทำงกำรแจ้ งข่ำว
และรำยงำนควำมเคลื่อนไหว นอกจำกนี ้ กก.จัดกำรควำมปลอดภัย ดำเนินกำรซ้ อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
ให้ กับ นศ. และบุคลำกรเป็ นประจำทุกปี ซึ่งมีผ้ ูสังเกตกำรณ์ จำกศูนย์บริ หำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้ อม ม.มหิดล เข้ ำร่ วมประเมิน ทังยั
้ งมีกำรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยซึ่งระบุขนตอนและผู
ั้
้ รั บผิดชอบใน
แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ แผนกำรอพยพหนีไฟ และแผนระงับอัคคีภัยอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี ้ กก.บริ หำรควำม
ต่อเนื่องจัดทำแผนบริ หำรควำมต่อเนื่องในระดับวิทยำเขต โดยมีศนู ย์บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง ม.มหิดลเข้ ำร่ วม
ประเมินเพื่อพัฒ นำปรับปรุ งแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกปี ในกรณี เกิดโรคระบำด ผู้บริ หำร
วิเครำะห์ ระบบงำนที่ ไม่ส ำมำรถหยุด ดำเนิ นกำรได้ อำทิ กำรจัด กำรเรี ย นกำรสอน กำรบริ กำรสุขภำพ ระบบ
สำรสนเทศและกำรดำเนินกำรด้ ำนงบประมำณและกำรคลัง รวมทังวิ
้ เครำะห์ควำมร้ ำยแรงของสถำนกำรณ์ที่อำจ
เป็ นไปได้ เพื่อนำมำวำงแผนรับมือกับสถำนกำรณ์ในรูปแบบต่ำงๆ วำงแผนจัดหำอุปกรณ์สำหรับป้องกันกำรติดเชื ้อ
ให้ แก่บุคลำกรและ นศ. ปรับกำรจัดกำรทำงกำยภำพภำยในคณะฯ เพื่ อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ พิจำรณำ
แนวทำงปฏิ บัติงำนของบุคลำกรและรู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในช่วงที่ มี กำรระบำดเพื่ อให้ เกิ ด ควำม
ปลอดภัยสูงสุดแก่บคุ ลำกรและ นศ. เช่น กำรดำเนินกำรผ่ำนรูปแบบออนไลน์ กำหนดให้ รองฯ ฝ่ ำยบริหำรฯ เป็ นผู้
สื่อสำรข้ อมูลสำคัญ ในช่วงที่มีกำรระบำดเพื่อให้ บุคลำกรและ นศ. ได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องและป้องกันควำมสับสน
กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรทุกระดับประชุมร่วมกันเป็ นระยะเพื่อติดตำมและเฝ้ำ ระวังสถำนกำรณ์กำรระบำดจำกกระทรวง
สำธำรณสุข และกำหนดให้ บคุ ลำกรและ นศ. ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรและแนวทำงปฏิบตั ขิ อง ม.มหิดลอย่ำงเคร่งคัด
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ภาพที่ 6.1-3 ระบบงำนและกระบวนกำรหลัก
กระบวนการ
หลัก

วัตถุประสงค์

ปั จจัยนาเข้ า

ระบบกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้ วย 4 กระบวนกำรหลัก
1. กระบวนกำร เพื่อพัฒนำเป็ น OBE
- ควำมต้ องกำร/ควำม
ออกแบบ
โดยมุง่ ผลิตบัณฑิตที่มี คำดหวังของผู้เรียน ผู้มี
หลักสูตร
ศักยภำพรอบด้ ำน และ ส่วนได้ สว่ นเสีย, VMV
มีคณ
ุ ลักษณะเฉพำะ
- ผลดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
แต่ละสำขำ
- ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำบันชันน
้ ำใน
ต่ำงประเทศ
- กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ

Leading KPI

- สอดคล้ องกับเกณฑ์ - จำนวนหลักสูตรที่มีกำร
มำตรฐำน สกอ. องค์กร ทบทวน และปรับปรุง/พัฒนำ
วิชำชีพ และสำกล
(ภำพที่ 7.1-18)
(AUN-QA)
- สนองต่อควำม
ต้ องกำรของผู้เรียน ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย สังคม
และประเทศ

2.กระบวนกำร
รับนศ.

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ ำ
ศึกษำในหลักสูตรให้ ได้
ตำมจำนวนและ
คุณสมบัตติ รงตำม
เป้ำหมำย

- VOC ควำมต้ องกำร
- จำนวนและคุณสมบัติ
ควำมคำดหวังของ นร./
ของผู้เรียนตรงตำม
นศ. และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย เป้ำหมำย
- ผลดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
- ผลคูเ่ ทียบ
- นโยบำย กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

- อัตรำกำรแข่งขันในกำรเข้ ำ
ศึกษำ(ภำพที่ 7.5-8 )
- ร้ อยละนศ.ต่ำงชำติเทียบ
กับนศ.บัณฑิตศึกษำทังหมด
้
(ภำพที่ 7.2-4)
- อัตรำส่วนผู้สมัครต่อ
จำนวนนศ.ที่คณะฯ รับ
(ภำพที่ 7.1-19)

3. กระบวนกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอน

เพื่อสร้ ำงเสริม-พัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนให้ มี
PLOs ตำมที่หลักสูตร
กำหนด

- เจตคติของผู้เรียน
(Attitude etc.)
- VOC
- สภำวกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลง
- ผลดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
- ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
- สมรรถนะของบุคลำกร

- รำยวิชำที่พฒ
ั นำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน
(มคอ. 5)
- ผลประเมินตนเองของผู้เรียน
ต่อกำรเสริมศักยภำพสู่ WRS
(ภำพที่ 7.1-20 ก)
- สัมฤทธิผลของรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะ WRS

- สนองต่อ VMV & SO
ของคณะฯ /MU,
มำตรฐำน AUN-QA/
สกอ./องค์กรวิชำชีพ
- เน้ น 21st Century
skill
- Student center &
lifelong learning
- มีประสิทธิภำพ/
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ผู้รับผิดชอบ

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์ /บริการ

- กก.พัฒนำหลักสูตร
- หลักสูตรมีคณ
ุ ภำพ
- กก.กำรศึกษำระดับ ป.ตรี - บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
- กก.บริหำรหลักสูตร
และสมรรถนะที่พงึ
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อ. ประสงค์ของสถำบัน
ประจำหลักสูตร
และเป้ำประสงค์ของ
- กก.กลัน่ กรองหลักสูตร
หลักสูตร
- ระดับส่วนงำน
- มีควำมภำคภูมิใจ
- กก.ตรวจประเมินคุณภำพ และผูกพันธ์กบั สถำบัน
กำรศึกษำระดับหลักสูตร
AUN QA
- กก.สอบคัดเลือกฯ
- กก.ปชส.และ
เผยแพร่หลักสูตร
- งำนกำรศึกษำ
- งำน ปชส.ฯ

- ภำควิชำ/
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
- กก.กำรศึกษำระดับ
ป.ตรี
- กก.บริหำรหลักสูตร
- กก.บัณฑิตศึกษำ
- อ.ประจำหลักสูตร

Lagging KPI
- จำนวนหลักสูตรที่ได้ รับกำร
รับรองคุณภำพ
(ภำพที่ 7.1-18)
- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับ ป.ตรี (ภำพที่
7.1-3)
- ร้ อยละของบัณฑิตที่สอบ
ผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ/ใบ
ประกอบโรคศิลปะ (ในกำร
สอบครัง้ แรก) (ภำพที่ 7.1-2)
- ร้ อยละของกำรได้ งำนทำ/
ศึกษำต่อภำยใน 1 ปี หลัง
สำเร็จกำรศึกษำ(ภำพที่ 7.11ข)
- กำรสำเร็จกำรศึกษำตำม
วงรอบของบัณฑิต (ภำพที่
7.1-1ก)
- ผลกำรประเมินควำมผูกพัน
ของ นศ.ระดับ ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษำ
(ภำพที่ 7.2-6)

กระบวนการ
หลัก

วัตถุประสงค์

ปั จจัยนาเข้ า
- ปั จจัยเกื ้อหนุน
- กำรสนับสนุนจำกคูค่ วำม
ร่วมมือ ผู้สง่ มอบ ชุมชน
และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

4.กระบวนกำร
พัฒนำ
ศักยภำพและ
กำรดูแลนศ.

เพื่อเสริมสร้ ำง PLOs
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้
ในและนอกชันเรี
้ ยน
เพื่อช่วยเหลือ /ดูแล/ให้
คำแนะนำนศ./ สร้ ำง
ควำมผูกพันแก่นศ.

- ควำมต้ องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต/นศ.
- นโยบำยของคณะ/ MU
- SC3, SA5

- ระบบงำนวิจยั ประกอบด้ วย 3 กระบวนกำรหลัก
1. กระบวนกำร เพื่อสร้ ำงงำนวิจยั และ ปั จจัยภำยนอก:SDGs, Sกำหนดทิศทำง นวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ curve, แผนพัฒนำประเทศ
และเป้ำหมำย สูส่ งั คม และกำรพึง่ พำ ฉบับต่ำง ๆ (แผนยุทธศำสตร์
ทำงกำรวิจยั
ตนเอง
ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เพื่อให้ งำนวิจยั ตรงตำม เศรษฐกิจฯ ฉ.12, Thailand
กระแสควำมต้ องกำรของ 4.0 ฯลฯ ), ยุทธศำสตร์ ม.
โลก และประเทศ
มหิดล 20 ปี

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ
ประสิทธิผลในกำร
พัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียน ได้ ตำม PLOs

Leading KPI

(ภำพที่ 7.1-20 ข)
- ควำมพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจของนศ./บัณฑิต (ภำพที่
7.2-1)
- ควำมพึงพอใจต่อปั จจัย
เกื ้อหนุน (ภำพที่ 7.2-2)
- Mahidol HIDEF,
- ระดับควำมพึงพอใจ
- มีประสิทธิภำพ/
1) ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ประสิทธิผลในกำรสร้ ำง (ภำพที่ 7.1-3, 7.1-6)
เสริมคุณลักษณะที่พงึ
2) ของนศ./บัณฑิต
ประสงค์ของคณะฯ
(ภำพที่ 7.2-1)
และพัฒนำศักยภำพ
ของ ผู้เรียน ได้ ตำม
3) ต่อระบบอ.ที่ปรึกษำและ
PLOs
กำรจัดกิจกรรม
- นศ.สำมำรถจัดกำร
(ภำพที่ 7.2-1)
กับปั ญหำต่ำงๆ ได้ จน
- ศักยภำพของนศ.ตำม WRS
สำเร็จกำรศึกษำตำม
(ภำพที่ 7.1-22)
กำหนด
ควำมภูมิใจต่อกำรเป็ น นศ.
- นศ.มีควำมผูกพันกับ
และควำมผู
กพันต่อสถำบัน
คณะฯ /หลักสูตร
(ภำพที่ 7.2-6)
- จำนวนเงินทุนกำรศึกษำ/คน
(ภำพที่ 7.2-3)
- ตรงกับควำมต้ องกำร
ของมหำวิทยำลัย
ประเทศ สังคม และ
กระแสกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก
- กำรพัฒนำวิชำชีพ
เทคนิคกำรแพทย์ และ

- จำนวนงำนวิจยั ที่สอดคล้ อง
กับ Research direction map
(site visit)
- จำนวนงบประมำณทำงกำร
วิจยั (ภำพที่ 7.1-7)
- จำนวนโครงร่ำงงำนวิจยั ที่ยื่น
ขอทุน (ภำพที่ 7.1-25)
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ผู้รับผิดชอบ

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์ /บริการ

Lagging KPI

- กก.กิจกรรมพัฒนำ
- นศ.
- กก.พิจำรณำ
ทุนกำรศึกษำ
- อ.ที่ปรึกษำ
- อ.ที่ปรีกษำพิเศษ
- ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

-

คณบดี
รองคณบดีฝ่ำยวิจยั ฯ
หน.ศูนย์วิจยั ฯ
หน.ศูนย์เหมืองฯ

- ทิศทำงงำนวิจยั ของ - จำนวนโครงกำร วิจยั ที่
คณะฯ มุง่ สูป่ ระยุกต์ใช้ ได้ รับทุนสนับสนุน
สูส่ งั คม
- จำนวนผลงำน วิจยั ที่
- ผลงำนวิจยั มีคณ
ุ ภำพ นำไปสูก่ ำรใช้ ประโยชน์ใน
ในระดับสำกล
สังคมหรือส่งผลกระทบเชิง
- กำรต่อยอดควำม
บวกกับสังคม
ร่วมมือของผลงำนวิจยั

กระบวนการ
หลัก

2. กระบวนกำร
ดำเนินกำรวิจยั
สูค่ วำมเป็ นเลิศ

วัตถุประสงค์

ปั จจัยนาเข้ า

เพื่อเป็ นแนวทำงวิจยั
ของนักวิจยั ในคณะฯ

ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ:
ควำมต้ องกำรของแหล่งทุน
สังคม องค์กรวิชำชีพ
ผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน,
ช่องว่ำง/ควำมต้ องกำรทำง
วิชำกำร
ปั จจัยภำยใน: ควำม
เชีย่ วชำญ และควำมพร้ อม
ภำยในคณะฯ

เพิ่มประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลของกำร
ดำเนินงำนวิจยั

- ควำมพร้ อมด้ ำน
เครื่องมือ วัสดุ และ
อุปกรณ์
- อัตรำกำลัง และควำม
เชี่ยวชำญของบุคลำกร
- ข้ อมูลนศ.
- ระเบียบพัสดุ กำรจัดซื ้อ
จัดจ้ ำง

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ
รังสีเทคนิค
- เกิดประโยชน์เชิง
พำนิชย์ และนโยบำย
- เป็ นที่ยอมรับใน
สำกล
- ตรงกับควำม
เชี่ยวชำญของบุคลำกร

- ตรงเป้ำหมำย และ
ข้ อกำหนดของแหล่งทุน
- ดำเนินกำรตำมหลัก
จริยธรรมกำรวิจยั ใน
มนุษย์และสัตว์ทดลอง
- มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยในห้ อง
ปฏิบตั ิกำรวิจยั ทำงเคมี
และชีวภำพ
- งำนวิจยั มีคณ
ุ ภำพ
เป็ นที่ยอมรับระดับ
สำกล
- เกิดเครือข่ำยร่วมมือ
วิจยั ทังใน
้ และ
ต่ำงประเทศ
- บูรณำกำรข้ ำมศำสตร์
และประยุกต์ใช้ องค์
ควำมรู้/เทคโนโลยีใหม่
- บุคลำกรมีศกั ยภำพ
ทำงกำรวิจยั และทำง
วิชำกำรสูงขึ ้น

Leading KPI

ผู้รับผิดชอบ

- จำนวนงำนวิจยั ที่เกิด
ประโยชน์ในมิติตำ่ ง ๆ
(ภำพที่ 7.1-12, 7.1-13)

- จำนวนงำนวิจยั ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ
(ภำพที่ 7.1-7ข, 7.1-11)
- Citation, h-index และ
ค่ำเฉลี่ย JIF (ภำพที่ 7.1-8)
- จำนวนงำนวิจยั สะสมด้ ำน
Data mining &
Bioinformatics (ภำพที่ 7.110)
- ข้ อมูลอันดับ Top-author
(ภำพที่ 7.1-11)
- รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำวิจยั
(site visit)
- ต้ นทุนต่องำนวิจยั ตีพิมพ์
(ภำพที่ 7.1-24)
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-

คณบดี
รองคณบดีฝ่ำยวิจยั ฯ
หน.ศูนย์วิจยั ฯ
หน.ศูนย์เหมืองฯ

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์ /บริการ
ระหว่ำงคณะฯและ
หน่วยงำนภำยนอก

Lagging KPI

- จำนวนผลงำน วิจยั ที่เกิด
จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ ำนกำรวิจยั ระหว่ำง
คณะกับหน่วยงำนภำยนอก

กระบวนการ
หลัก
3. กระบวนกำร
เผยแพร่ และ
นำงำนวิจยั ไป
ใช้ ประโยชน์

วัตถุประสงค์

ปั จจัยนาเข้ า

- เผยแพร่องค์ควำมรู้
และนวัตกรรมจำกกำร
วิจยั แก่สงั คมวงกว้ ำง
- ยกระดับกำรใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจยั

- ควำมต้ องกำรของแหล่ง
ทุน สังคม วิชำชีพ
ผู้ประกอบกำร
- ช่องว่ำง/ควำมต้ องกำร
ทำงวิชำกำร
- งบประมำณทำงกำรวิจยั
- ควำมพร้ อมของเครื่องมือ
และปั จจัยสนับสนุน
- จำนวน และควำม
เชี่ยวชำญของบุคลำกร

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ
- เผยแพร่งำนวิจยั สู่
สำธำรณชนเพื่อใช้
ประโยชน์ตอ่ ไป
- ใช้ ประโยชน์งำนวิจยั
ทังเชิ
้ งพำนิชย์
กำรศึกษำ และกำร
ประยุกต์ใช้ จริง

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์ /บริการ

Leading KPI

ผู้รับผิดชอบ

Lagging KPI

- จำนวนงำนวิจยั ที่ถกู ใช้
ประโยชน์ในด้ ำนต่ำงๆ
- (ภำพที่ 7.1-12 และ 7.1-13)
- จำนวนงำนวิจยั ที่เผยแพร่
(ภำพที่ 7.1-7ข)
- จำนวนงำนวิจยั ที่ร่วมในงำน
ประชุม/งำนแสดงนวัตกรรม
(site visit)
- จำนวนงำนที่ยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ/ลิขสิทธิ์
(site visit)

- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยั ฯ
- รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำฯ
นวัตกรรมฯ
- หน.ศูนย์วิจยั ฯ
- หน.ศูนย์เหมืองฯ

- มำตรฐำน
ISO15189, ISO
15190, ISO 17043
- อัตรำค่ำบริกำร
ห้ องปฏิบตั ิกำรตำม
ประกำศคณะเทคนิค
กำรแพทย์ ม.มหิดล
- พรบ.วิชำชีพฯ สภำ
เทคนิคกำรแพทย์
- ลูกค้ ำ/ผู้รับบริกำร
ได้ รับควำมพึงพอใจ

- ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรตรวจวินิจฉัยทำง
ห้ องปฏิบตั ิกำรที่สง่ ผลต่อ
คุณภำพของกำรให้ บริกำร
(ภำพที่ 7.1-26)
- ควำมพึงพอใจของกำรบริกำร
ทำงสุขภำพ(ภำพที่ 7.2.-9)
- คะแนนคุณค่ำของ
ผลิตภัณฑ์/กำรบริกำรที่คณะฯ
ส่งมอบให้ กบั ผู้รับบริกำร
(ภำพที่ 7.2-12)

- คณบดี
- กก.เวชศำสตร์ ชนั สูตร
และบริกำรสุขภำพ
- หน. สถำนเวชศำสตร์
ชันสูตร
- หน.ศูนย์ MTRT
- หน.ภำควิชำ/ศูนย์ฯ

- มำตรฐำน
ISO15189, ISO
15190, ISO 17043
- มีผลกำไรในระดับที่
เหมำะสม
- ควำมผูกพันของลูกค้ ำ
ที่รับบริกำร

- ผลกำรได้ รับกำรรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพ (ภำพที่
7.1-15)
- ร้ อยละของหน่วยงำนที่มี
กำรใช้ บริกำรสุขภำพ ตังแต่
้ 3
ครัง้ ขึ ้นไป (ภำพที่ 7.2-10)
- รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
สุขภำพ (ภำพที่ 7.5-4)

- ISO15189, ISO
15190
- พรบ.วิชำชีพฯ สภำ
เทคนิคกำรแพทย์
- ลูกค้ ำ/ผู้รับบริกำร

- จำนวนลูกค่ำกำรบริกำรสุข
ภำ (ภำพที่ 7.2-8)
- จำนวนผู้รับบริกำร (ภำพที่
7.1-27)
- ร้ อยละควำมพึงพอใจของ

- คณบดี
- ที่ปรึกษำงำนบริกำร
สุขภำพชุมชน
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยั ฯ
- หน.สถำนเวชฯ

- ISO15189 ISO
15190
- กำรให้ บริกำรพร้ อม
คำแนะนำด้ ำนวิชำกำร
แก่ประชำชน

- ร้ อยละของผู้ใช้ บริกำรซ ้ำ
(ลูกค้ ำเก่ำ) (ภำพที่ 7.2-10)
- รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
สุขภำพ(ภำพที่ 7.5-4)
- กำรกระจำยตัวและ จำนวน

- จำนวนชิ ้นงำน/นวัตกรรม
จำกผลงำนวิจยั ที่ถกู นำไปใช้
ประโยชน์ /ถูกกล่ำวถึง/อ้ ำงอิง
หรือส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
สังคม

ระบบงำนบริกำรวิชำกำร และบริกำรสุขภำพ ประกอบด้ วย 3 กระบวนกำรหลัก
1. กระบวนกำร
ให้ บริกำรทำง
ห้ องปฏิบตั ิกำร

ยกระดับมำตรฐำน
วิชำชีพสูก่ ำรนำกำรสร้ ำง
เสริมสุขภำพเชิงรุก
ผ่ำนงำนบริกำรที่เป็ นเลิศ

- เสียงของลูกค้ ำ
- แผนกลยุทธ์คณะฯ
- นโยบำยภำครัฐ
- ปั จจัยแห่งควำมสำเร็จ
- ควำมพร้ อมของ
ทรัพยำกรสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์/บริกำร
- ผลิตภัณฑ์ของคูค่ วำม
ร่วมมือพันธมิตร ผู้สง่ มอบ
- กำรสนับสนุน/กำรรับรู้
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเพื่อ
ส่งต่อข้ อมูลไปยังลูกค้ ำ
- ผลดำเนินกำรที่ผำ่ นมำ
2. กระบวนกำร เพื่อให้ บริกำรตรวจ
- เสียงของลูกค้ ำปั จจุบนั
บริกำรสุขภำพ สุขภำพตำมมำตรฐำน และในอนำคต
ชุมชนและกำร วิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ - แผนกลยุทธ์คณะฯ
สร้ ำงเสริม
และรังสีเทคนิคแบบเชิง - นโยบำยภำครัฐ
สุขภำพ
รุกในชุมชนซึง่ จะนำมำสู่ - ควำมพร้ อมของทรัพยำกร
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กระบวนการ
หลัก
เคลื่อนที่

3. กระบวนกำร
ฝึ กอบรมทำง
วิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์และ
รังสีเทคนิค

วัตถุประสงค์

ปั จจัยนาเข้ า

กำรป้องกันและสร้ ำง
เสริมสุขภำพอย่ำงครบ
วงจร

สนับสนุนผลิตภัณฑ์/
บริกำร

เพื่อพัฒนำนักเทคนิค
กำรแพทย์และรังสี
เทคนิคให้ มีควำมรู้
ทักษะ ควำมสำมำรถที่
ทันสมัย สำหรับใช้ ในกำร
พัฒนำและปรับปรุงกำร
ทำงำนในกำรปฏิบตั ิงำน
ประจำวันได้ อย่ำง
เหมำะสม

- VOC ควำมต้ องกำร
ควำมคำดหวังของลูกค้ ำ
- โอกำสและควำมท้ ำทำย/
กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอก
เช่น เทคโนโลยีของกำร
ตรวจวิเครำะห์ทำง
ห้ องปฏิบตั ิกำร องค์ควำมรู้
ใหม่ทำงวิชำชีพ

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ
ได้ รับควำมพึงพอใจ

- ประกำศสภำเทคนิค
กำรแพทย์เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธิกำร
เงื่อนไขในกำรกำหนด
และขึ ้นทะเบียนหน่วย
คะแนนของศูนย์
กำรศึกษำต่อเนื่อง
เทคนิคกำรแพทย์

Leading KPI
ผู้รับบริกำร (ภำพที่ 7.2-9 ก)

- จำนวนหลักสูตรฝึ กอบรม
(ภำพที่ 7.1-16 ก)
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ ำรับ
กำรฝึ กอบรม (ภำพที่ 7.2-14)

ข้ อกาหนดที่สาคัญ
Lagging KPI
ของผลิตภัณฑ์ /บริการ
- ควำมผูกพันของลูกค้ ำ ครัง้ ของกำรรับบริกำรของ
ที่รับบริกำร
องค์กรและกล่มปุ ระชำกรใน
เขตกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล( ภำพที่ 7.4-10)
- รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ - ควำมทันสมัยของ
- จำนวนผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม
หลังปริญญำฯ
โครงกำร/หลักสูตร
(ภำพที่ 7.1-16 ข)
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยั ฯ
ฝึ กอบรม
- หัวหน้ ำภำควิชำต่ำงๆ
- ตรงตำมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ
ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 6.1-4 กระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ
กระบวนการสนับสนุน
1. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองฯ พัฒนำสุขภำวะ งบประมำณและ
กำรคลัง

2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

รองฯ ยุทธศำสตร์ และพัฒนำคุณภำพ

3. กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ำย IT & KM

4. กำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและสื่อสำรองค์กร

ข้ อกาหนด
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำร
เงินที่มีประสิทธิภำพ

ตัวชีว้ ัด
ภำพที่ 7.5-2 ผลกำรดำเนินด้ ำนกำรเงินในภำพรวมของคณะฯ
ภำพที่ 7.5-6 อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ สะสม
ภำพที่ 7.1-29 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ ำนงบประมำณและกำรเงิน
กำรพัฒนำบุคลำกร และคงไว้ ซงึ่
ภำพที่ 7.3-12 ก ร้ อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้ รับกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพ
ภำพที่ 7.3-2 ข ร้ อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้ รับตำแหน่งวิชำกำรที่สงู ขึ ้น
ภำพที่ 7.3-10 อัตรำกำรคงอยูข่ องบุคลำกร
ระบบมีประสิทธิภำพ ถูกต้ อง และเสถียร ภำพที่ 7.1-29 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำพที่ 7.1-27 ควำมพร้ อมใช้ งำนระบบสำรสนเทศ (IT service availability)
ช่องทำงประชำสัมพันธ์มีประสิทธิภำพ
ภำพที่ 7.1-28 (ก) จำนวนผู้ติดตำมเพจประชำสัมพันธ์ของคณะฯ
และเข้ ำถึงได้ งำ่ ย
ภำพที่ 7.1-28 (ข) จำนวน content ของคณะฯ ที่ได้ รับกำรเผยแพร่โดยสื่อภำยนอก
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หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
7.1 ก. ผลลัพธ์ ด้านการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและบริการที่ม่ ุงเน้ นลูกค้ า
7.1 ก. 1 ด้ านการศึกษา : การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้ าน
(1) สัมฤทธิผลการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
(1.1) ผลลัพธ์ การสาเร็จการศึกษาตามวงรอบของบัณฑิต หลักสูตร วท.บ. MT และ RT ได้ ผลสูงกว่า
เป้าหมาย (ร้ อยละ 95) ภาพที่ 7.1-1 (ก) และการได้ งานทา/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา มีคา่ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้ อยละ 95) ภาพที่ 7.1-1 (ข)

ภาพที่ 7.1-1 ผลการสาเร็ จการศึกษา (ก) และการได้ งานทา/ศึกษาต่อของบัณฑิตหลักสูตร วท.บ. MT และ RT (ข)

(1.2) ผลลัพธ์ การสอบผ่ านใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ ในปี การศึกษา 2561 ร้ อยละของ
บัณฑิต MT ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (ก) และร้ อยละของบัณฑิต RT ที่สอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะสูงกว่า
เป้าหมาย (ร้ อยละ 90) (ข) ดังแสดงในภาพที่ 7.1-2

ภาพที่ 7.1-2 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต MT (ก) และผลการสอบใบประกอบโรคศิลปะของบัณฑิต RT (ข)

(1.3) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยรวมของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส าเร็ จ การศึก ษา
ปี การศึกษา 2556-2560 ของบัณ ฑิ ต MT และ RT ตามเป้าหมายการผลิตบัณ ฑิตให้ เป็ นผู้มี ศกั ยภาพรอบด้ าน
พบว่า มีคา่ เฉลี่ยรวมและจาแนกรายทักษะที่สงู กว่าเป้าหมายทุกปี (ภาพที่ 7.1-3)
ภาพที่ 7.1-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ระดับ ป.ตรี (เป้าหมาย 4 จากคะแนนเต็ม 5)
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(2) สัมฤทธิผลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
(2.1) ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษา ผลจากกระบวนการออกประกาศคณะฯ เพื่อเร่งรัด นศ. ให้ สาเร็ จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ท าให้ นศ. MT ระดับ ป.โท และ ป.เอก ใช้ ระยะเวลาในการศึก ษาใกล้ เคี ย งกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ 3 ปี และ 5 ปี ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูเ่ ทียบ ดังแสดงในภาพที่ 7.1-4
ภาพที่ 7.1-4 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการศึกษาระดับ ป.โท สาขา MT และ RT (ก) และระดับ ป.เอก สาขา MT
(ก) ระดับปริญญาโท
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
2559
2560

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ใน
การศึกษา
สาขาเทคนิคการแพทย์
มหิดล
ขอนแก่น
เชียงใหม่
สาขารั งสีเทคนิค
มหิดล
เชียงใหม่

เป้ าหมาย
(ปี )

2558

3

2 ปี 10 เดือน
3 ปี 2 เดือน
3 ปี 6 เดือน

1 ปี 10 เดือน
4 ปี 2 เดือน
2 ปี 8 เดือน

3

2 ปี 9 เดือน
-

ไม่มีผ้ สู าเร็จ กศ.
-

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ใน
การศึกษา
สาขาเทคนิคการแพทย์
มหิดล
ขอนแก่น
เชียงใหม่

เป้ าหมาย
(ปี )

2558

5

6 ปี
5 ปี 7 เดือน
5 ปี 4 เดือน

(ข) ระดับปริญญาเอก

2561

2562

2 ปี 9 เดือน
4 ปี 8 เดือน

2 ปี 6 เดือน
-

2 ปี 3 เดือน
-

ไม่มีผ้ สู าเร็จ กศ.
-

2 ปี 2 เดือน
-

2 ปี 9 เดือน
-

ปี ที่สาเร็จการศึกษา
2559
2560
4 ปี 3 เดือน
5 ปี 4 เดือน
7 ปี 9 เดือน

4 ปี 7 เดือน
-

2561

2562

4 ปี 3 เดือน
-

4 ปี 6 เดือน
-

(2.2) ผลงานวิจัยของผู้ สาเร็ จการศึก ษาระดับ บั ณฑิต ศึก ษา ปี การศึกษา 2562 อัตราส่วนผลงานวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติตอ่ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ป.เอก และ ป.โท
สาขา MT คิดเป็ น 3.25 และ1.5 เรื่ องต่อคน ตามลาดับ (ภาพที่ 7.1-5 ก และ ข) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (1 เรื่ องต่อ
คน)

ภาพที่ 7.1-5 อัตราส่วนผลงานตีพิมพ์ตอ่ ผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ ป.เอก (ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) (ก) และระดับ ป.โท (ตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ)

(2.3) ความพึงพอใจในศั ก ยภาพด้ า นการปฏิ บั ติงาน
ของบั ณ ฑิตโดยผู้ ใช้ บัณ ฑิต ผลการประเมิ น พบว่า ผู้ใช้
บัณ ฑิตมีความพึงพอใจในศักยภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
บัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึก ษา (ปี การศึ ก ษา 2556-2560) ใน
ระดับมาก-มากที่สดุ (เป้าหมาย > 4) ดังภาพที่ 7.1-6
ภาพที่ 7.1-6 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
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7.1ก.2 ด้ านวิจัย:ความเป็ นเลิศทางวิจัยและทิศทางมุ่งเป้ าด้ าน Data mining & Health Informatics
(1) เงินทุนสนับสนุนการวิจัย และสัมฤทธิผลการวิจัยในระดับนานาชาติของคณะฯ
คณะฯ ได้ รับจานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั ในแต่ละปี มีค่าสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้ มที่จะสูงขึน้
(ภาพที่ 7.1-7) เนื่องจากคณะฯ มีการทบทวนและปรับกระบวนการเชิงกลยุทธ์ อาทิ การปรับทิศทางงานวิจยั ให้ มี
ความสอดคล้ องกับความต้ องการของแหล่งทุนและสังคม ซึง่ ทาให้ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.1-8) และให้ ความสาคัญต่อการสร้ างงานวิจยั ที่มี การบูรณาการจากหลายศาสตร์
(Multidisciplinary) ซึ่งสามารถแสดงภาพความสาเร็ จได้ จากข้ อมูลในหลายมิติ คือ จานวนครัง้ การถูกนาไปใช้
อ้ างอิงในบทความปริทศั น์และบทความวิจยั จากนักวิจยั ทัว่ โลก ส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของ h-index ของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ซึง่ ปัจจุบนั คณะฯ มีคา่ h-index เท่ากับ 49 โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.52 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2018 ซึง่ สูง
กว่าเป้าหมาย (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 ต่อปี ) และมีจานวนอ้ างอิงปี ค.ศ. 2019 ที่ 1,339 ครัง้ และมีจานวนสะสมสูงถึง
11,125 ครัง้ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ค.ศ. 2018 คิดเป็ นร้ อยละ 23.07 ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 12 ต่อปี

ภาพที่ 7.1-7 จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งต่างๆเปรี ยบเทียบกับภาพรวมการได้ รับทุนระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปี งบประมาณ (ก) และจานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ (ข)

ภาพที่ 7.1-8 จานวน citation (ก) ค่า h-index (ข) และ Journal impact factor (ค) ของงานวิจยั

(2) สัมฤทธิผลทางการวิจัยของคณะฯ และคู่เทียบ เพื่อเป็ นการยกระดับการเรี ยนรู้และพัฒนาการขององค์กร
คณะฯ ได้ วิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บกับ องค์ ก รคู่เที ย บทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ พบว่า
สัมฤทธิผลทางการวิจยั โดยประเมินจากงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสะสมทังหมดใน
้
ฐานข้ อมูล Scopus ของคณะฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น 758 เรื่ อง โดยคูเ่ ทียบจากมหาวิทยาลัยไทยทัง้ 2 สถาบัน มีจานวน
622 และ 581 เรื่ อง และคู่เทียบระดับโลก มี จานวน 1,127 เรื่ อง (ภาพที่ 7.1-9) บ่งชีใ้ ห้ เห็นว่า คณะฯ มี จานวน
ผลงานวิจยั สะสมสูงกว่าคู่เทียบระดับประเทศประมาณ 1.3 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม จานวนผลงานวิจยั ของคู่เทียบ
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ระดับโลก ยังคงสูงกว่าคณะฯ ประมาณ 1.5 เท่า ซึ่งคณะฯ ต้ องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนางานวิจยั
ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
ภาพที่ 7.1-9 จานวนผลงานวิจยั
ตีพิมพ์สะสมในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่อยูบ่ นฐาน Scopus
ระหว่างคณะฯ กับคูเ่ ทียบ
ระดับประเทศและระดับโลก

(3) สั มฤทธิผ ลทางการวิจัยของคณะฯ กั บ การเป็ นต้ นแบบแก่ องค์ กรอื่ น และความเป็ นเลิศ ในระดับ
สากล คณะฯ มีความโดดเด่นในการทางานวิจัย แบบมุ่งเป้า ในลักษณะ Multidisciplinary โดยมุ่งเน้ นทางด้ าน
Data mining & Health informatics และขยายทิศทางและนวัตกรรมทางการวิจยั ผ่านการบูรณาการศาสตร์ ตา่ งๆ
ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็ นผู้นาทางวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค
โดยมี แ นวโน้ ม ผลสัม ฤทธิ์ งานวิจัยสะสม และ Citation สะสมด้ าน Data mining & Health informatics เพิ่ ม ขึน้
(ภาพที่ 7.1-10 ก และ ข) ซึ่งทาให้ สะท้ อนการเป็ นผู้นาทางการวิจยั ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยใน
การเป็ น World-class Research University ทังที
้ ่จาแนกเป็ น Distinctive Competency (DC) ซึ่งเป็ นจุดแข็งและ
ความโดดเด่นที่ปรากฏ และ Emerging Competency (EC) นอกจากนัน้ เมื่อทาการวิเคราะห์ถึง Top author ที่มี
การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ภายใต้ ทิศทางนี ้จากฐานข้ อมูล Scopus ปี 2019 พบว่า นักวิจยั ของคณะฯ สามารถตีพิมพ์
ผลงานได้ เป็ นลาดับ 1-9 ของประเทศไทย และคิดเป็ นลาดับที่ 16 ของโลก ตามลาดับ (ภาพที่ 7.1-11ก และ ข)

ภาพที่ 7.1-10 จานวนผลงานวิจยั สะสม (ก) และ citation สะสม (ข) ทางด้ าน Data mining & Health informatics ของคณะฯ

ภาพที่ 7.1-11 ข้ อมูลอันดับ Top authors ในการตีพิมพ์ผลงานภายใต้ ศาสตร์ ทาง Data mining and Health informatics
ระดับประเทศ (ก) และระดับโลก (ข)
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(4) สัมฤทธิผลการนางานวิจัยของคณะฯ ไปใช้ ประโยชน์ ในวงกว้ าง คณะฯ ผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพที่
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในมิติต่างๆ เช่น เชิงสาธารณะ เชิ งนโยบาย และเชิงพาณิ ชย์ ในปี 2562 มีงานวิจัย
สะสมที่นาไปใช้ ประโยชน์จานวน 12 ผลงาน ซึง่ สูงกว่าผลลัพธ์ปีที่ผา่ นมามากกว่าร้ อยละ 5 ตามเป้าหมาย (ภาพที่
7.1-12) และยังมีงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่นาไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริ มศักยภาพและการยกระดับ
ความเป็ นเลิศพันธกิจด้ านต่างๆ ขององค์กร จานวน 31 ผลงาน (ภาพที่ 7.1-13) นอกจากนัน้ ในปี 2563 คณะฯ มี
ผลิตภัณฑ์ชดุ ตรวจทดสอบ (Diagnostic kits) จานวน 7 ชิ ้นงาน ที่ถกู วิจยั และพัฒนา และนามาผลิตต่อยอดผ่าน
Pilot plant และผลักดัน ออกสู่ตลาดตามความต้ องการของลูกค้ า และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยโดย MT INNOTREX
(ภาพที่ 7.1-14)

ภาพที่ 7.1-12 การนางานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในมิติตา่ งๆ โดยหน่วยงานภายนอก

ภาพที่ 7.1-13 การนางานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาความเป็ นเลิศขององค์กร

ภาพทึ่ 7.1-14 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Pilot
plant และจาหน่ายโดยบริษัท MT INNOTREX

7.1ก.3 ด้ านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ
(1) การบริการทางสุขภาพที่เป็ นเลิศ คณะฯ ใช้ ระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ใน
บริ การทางสุขภาพแก่ลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยหัวหน้ าสถานเวชฯ และหัวหน้ าศูนย์ MTRT นานาชาติ
(ตาราง 3.1-1) เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการหลัก และได้ รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั และส่งผลให้ การดาเนินการมีประสิทธิภาพที่ดี (ภาพที่ 7.1-15)
ภาพที่ 7.1-15 ผลการได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้ องปฏิบตั ิการ
หน่ วยงาน

สถานเวชศาสตร์
ชันสูตร
ศูนย์เทคนิค
การแพทย์และ
รังสีเทคนิค
นานาชาติ

มาตรฐาน
คุณภาพ

ครัง้ ที่ 1
จานวน
ช่ วงเวลา การ
ที่รับรอง ทดสอบที่
รับรอง
2551
33
2554

ISO 15189
ISO 15190
รับรองโดย สานัก
2555
มาตรฐานห้ อง
ปฏิบตั ิการ (สมป.)
2557

53

ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ช่ วงเวลา การ ช่ วงเวลา การ ช่ วงเวลา การ ช่ วงเวลา การ
ที่รับรอง ทดสอบที่ ที่รับรอง ทดสอบที่ ที่รับรอง ทดสอบที่ ที่รับรอง ทดสอบที่
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
2555
2557
2560
2562
46
80
81
81
2557
2559
2562
2564
2557
2559

63
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2560
2662

73

2562
2564

75

-

-

(2) การบริการวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพระดับประเทศและนานาชาติ คณะฯ ให้ บริ การ
ฝึ กอบรมทางวิช าชี พ แก่บุคลากรกลุ่ม ต่างๆ อาทิ บุคลากรและ นศ. ทางวิชาชี พ MT และ RT รวมทัง้ บุคลากร
ทางการแพทย์ โดยในปี 2562 คณะฯ ให้ บริการจัดอบรมทังหลั
้ กสูตรไทยและนานาชาติจานวน 10 หลักสูตร ซึง่ มีผ้ ู
เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรไทยและนานาชาติ จานวน 201 และ 33 คน ตามลาดับ (ภาพที่ 7.1-16ก และ ข)

ภาพที่ 7.1-16 จานวนหลักสูตรฝึ กอบรมไทยและนานาชาติ (ก) และจานวนผู้เข้ าฝึ กอบรมในหลักสูตรไทยและนานาชาติ (ข)

(3) การสร้ างเสริ มสุขภาพเชิงรุ ก โครงการจัดตังศู
้ นย์ส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม ได้ ดาเนินการให้ บริ การทัง้
แบบเชิงรุกและเชิงรับ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การบูรณาการร่วมกับ หน่วยบริ การสุขภาพชุมชนและการสร้ างเสริ ม
สุขภาพเคลื่อนที่ (ภาพที่ 7.1-27) และคลินิกสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค(สปสช.เขต 13) ทาให้ ผ้ รู ับบริการมี
จ านวนเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ภาพที่ 7.1-17ก) เพื่ อ ยกระดับ สุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุ โดยอาศัย การบู ร ณาการ
กระบวนการพัฒนาสติ และวิถีความสงบสุขแห่งจิต (Mindfulness and Relaxation) ควบคู่กับการตรวจประเมิน
และติดตามดัชนีชีว้ ดั สุขภาพกาย โดยการดาเนินงานในปี 2562 ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจมากกว่าเป้าหมาย
(ภาพ ที่ 7.1-17ข)
ภาพที่ 7.1-17 จานวน
ผู้รับบริ การ (ก) และระดับ
ความพึงพอใจ (ข) ของ
โครงการจัดตังศู
้ นย์
ส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์
รวม (Holistic Health &
Wellness Centre)

7.1 ข. ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
7.1 ข. (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
ด้ านการศึกษา : การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้ าน
(1) ผลลั พธ์ ของกระบวนการปรั บ ปรุ ง/พัฒนาหลักสู ตร คณะฯ ทบทวนการดาเนินการของทุกหลักสูตร (5
หลักสูตร) ทุกปี โดยมีการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทังการปรั
้
บหลักสูตรตามวงรอบให้ เป็ น OBE และ
การรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2561 และ
2562 ทังหมด
้
3 หลักสูตร โดยในปี 2563 มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง AUN-QA จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
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ภาพที่ 7.1-18 ผลลัพธ์การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ
การดาเนินการ
ทบทวน
พัฒนาหลักสูตรให้ เป็ น OBE
หลักสูตรทีผ่ ่านการตรวจประเมินโดย
MU AUN-QA
หลักสูตรทีผ่ ่านการรับรอง AUN-QA

ปี การศึกษา
2561
2562
5 หลักสูตร
5 หลักสูตร
5 หลักสูตร
5 หลักสูตร

2559
5 หลักสูตร
-

2560
5 หลักสูตร
4 หลักสูตร

2563
5 หลักสูตร
5 หลักสูตร

-

-

1 หลักสูตร

2 หลักสูตร

-

-

-

-

-

1 หลักสูตร

(2) ผลลัพธ์ ของกระบวนการรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
จากการเปลี่ ย นระบบการรั บ นศ.
ระดับ ป. ตรี เป็ นระบบ TCAS ในปี 2561 ทา
ให้ ไม่สามารถเทียบเคียงอัตราส่วนผู้สมัครต่อ
จ านวนรั บ กั บ ระบบเดิ ม ในปี ก่ อ นหน้ าได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วน
ผู้สมัครต่อจานวนรับในรอบรับตรงของระบบ
TCAS กั บ ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ทุ ก ค ณ ะ ฯ ใ น
ม หาวิ ท ยาลั ย ก็ ยั ง มี ค่ า ต่ ากว่ า ทั ง้ สอง
ภาพที่ 7.1-19 อัตราส่วนผู้สมัครต่อจานวน นศ.ที่คณะฯ รับใน
หลักสูตร ภาพที่ 7.1-19
ระบบรับตรง
(3) ผลลั พธ์ ของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยน ผลจากการใช้ Outcome-based learning
ทาให้ เกิดการปรับกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้ นผู้เรี ยน และจากผลการประเมิ นตนเองโดยผู้เรี ยนในปี การศึกษา
2558-2562 ผู้เรี ยนปี 4 ประเมินพัฒนาการตนเองตามคุณลักษณะ WRS เปรี ยบเทียบระหว่างเมื่อเริ่ มเข้ ามาศึกษา
ที่คณะฯ และก่อนสาเร็ จการศึกษาเพื่อทวนสอบ ด้ วยการทา Focused-group discussion & in-depth interview
ผลการประเมินพบว่า ผู้เรี ยนมีความรู้และศักยภาพสูงขึ ้นกว่าเดิมเมื่อเริ่มเข้ าศึกษาที่คณะฯ (ภาพที่ 7.1-20 ก) และ
การใช้ Outcome-based learning ส่ง ผลให้ มี การเรี ย นการสอนเป็ น active learning ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
(ภาพที่ 7.1-20 ข) ซึ่งมีประสิทธิผลต่อการพัฒ นาศักยภาพของบัณฑิตทัง้ 6 ด้ าน และผู้เรี ยนพัฒ นาศักยภาพได้
สูงสุดอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย >4) เมื่อผ่านการฝึ กงาน (ภาพที่ 7.1-20 ข) ผลการดาเนินการนี ้ทาให้ คณะฯ ใช้
ในการทบทวนเพื่อออกแบบการเรี ยนการสอนในปี ถดั ไป
ภาพที่ 7.1-20 (ก) ผลการ
ประเมินตนเองของผู้เรี ยน ปี
4 ต่อพัฒนาการตาม
คุณลักษณะ WRS
เปรี ยบเทียบระหว่างเมื่อเริ่ ม
เข้ ามาศึกษาที่คณะฯ และ
ก่อนจะสาเร็ จการศึกษา
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ภาพที่ 7.1-20 (ข)
สัมฤทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน
ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะ wellrounded scholar
(WRS)

(4) ผลลัพธ์ การจัดการเรี ยนรู้ท่ ีม่ ุงเน้ นการสร้ างเจตคติและจิตสานึกในการดูแลสุขภาพชุมชน จากการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน ทังรายวิ
้
ชาในหลักสูตรซึ่งเน้ นทักษะการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการเข้ าสู่
ชุมชน ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจพื ้นฐานของชุมชน กล้ าแสดงความเห็น แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั หน่วยงาน/ประชาชนใน
พื ้นที่ ซึ่งจากการให้ ชมุ ชนสะท้ อน/ประเมินผู้เรี ยน พบว่า การใช้ ชุมชนเป็ นแหล่งกิจกรรมเรี ยนรู้ ทาให้ ชมุ ชนได้ รั บ
ประโยชน์ และเกิ ดการยอมรับความสามารถของผู้เรี ยน ในการสื่ อสารและถ่ายทอดความรู้ (ภาพที่ 7.1-21 ก)
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร โดยนักศึกษาจัดทาโครงการค่ายสุขภาพในการลงพื ้นที่ตา่ งๆ เป็ นประจาทุกปี
เพื่อสร้ างเสริ มประสบการณ์วิชาชีพในการดูแลสุขภาพประชาชน จากผลการประเมินโดยชุมชนและประชาชนใน
พื ้นที่ พบว่า นักศึกษามีทักษะที่โดดเด่นในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ ความรู้ ให้ กับประชาชนและชุมชนได้ รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนี ้ (ภาพที่ 7.1-21 ข)

ก

ข

ภาพที่ 7.1-21 ผลการประเมินทักษะด้ านชุมชนของนักศึกษาโดยชุมชนผ่านรายวิชาในหลักสูตร(ก)และผ่านกิจกรรมค่ายสุขภาพ(ข)

(5) ผลลัพธ์ ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (1) คณะฯ ได้ พฒ
ั นาศักยภาพนักศึกษาด้ านอื่นๆ ซึ่ง
นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน ผ่านกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อให้ นกั ศึกษามีศกั ยภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
มีศกั ยภาพรอบด้ าน (WRS) โดยผู้สาเร็ จการศึกษาทาการประเมินตนเอง พบว่า กิจกรรมเสริ มหลักสูตร สามารถ
พัฒนาศักยภาพได้ ทกุ ด้ าน (>3.5 จากคะแนนเต็ม 5) (ภาพที่ 7.1-22)
ภาพที่ 7.1-22 ผลลัพธ์ของ
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ นศ. ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่มี
ศักยภาพรอบด้ าน (WRS)
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(2) ผลการดูแล นศ. เพื่อติดตามปั ญหาการเรี ยน ผ่านกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษาและ Facilitating club (F&Dclub) พบว่า จานวน นศ.ทัง้ MT และ RT ที่เข้ า F&D-club มีจานวนลดลง และร้ อยละของ นศ.ที่เข้ าสู่กระบวนการ
F&D-club ที่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามวงรอบ เป็ นไปตามเป้าหมาย (ภาพที่ 7.1-24)
ภาพที่ 7.1-23 ผลของกระบวนการดูแล นศ. ที่พบปั ญหาการเรี ยนแล้ วเข้ าสู่ Facilitating-club (F&D-club)
ปี การศึกษาแรกเข้ า
2555
2556
2557
2558
2559

นศ.MT ที่เข้ า
F&D-club
23
46
1
4
5

นศ.RT ที่เข้ า
F&D-club
25
19
1
2
0

นศ.ที่จบตาม
วงรอบ
48
65
1
4
5

เป้ าหมาย
(ร้ อยละ)
90
90
90
90
90

ผล
(ร้ อยละ)
100
100
50
66.67
100

หมายเหตุ : ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้ นมา ทางคณะฯ ได้ มกี ารติดตาม นศ. ที่มีผลการศึกษาตังแต่
้ ระดับ D+ ลงมา

ด้ านวิจัย : ความเป็ นเลิศทางการวิจัยและทิศทาง Data mining & Health Informatics
(1) การควบคุ ม ประสิท ธิภ าพการผลิต ผลงานวิจั ย คณะฯ กาหนดเป้าหมายต้ นทุนต่อผลงานวิจัย ไม่เกิ น
300,000 บาทต่อชิน้ ผลงาน ซึ่งผลการดาเนินงานปี 2562 ต้ นทุนการผลิตงานวิจัยของคณะฯ สูงกว่าเป้าหมาย
เล็ ก น้ อย (ภาพที่ 7.1-24) อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ท าการวิ เคราะห์ คุณ ภาพของผลงานวิ จัย ของคณะฯ ผ่ า นการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า Journal Impact Factor (JIF) แล้ วก็พบว่า ใน 5 ปี ย้อนหลัง ทางคณะฯ มีค่า JIF สูง
กว่าเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ ที่ 1.2 ติด ต่อกัน ทุก ปี โดยมี ค่า 2.04, 2.29, 2.353 และ 2.580 และ 2.402 สาหรับ ปี
2558-2562 ตามลาดับ และยังมีจานวนโครงร่างงานวิจยั ที่ยื่นเสนอขอทุนต่อปี สงู กว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.1-25)

ภาพที่ 7.1-24 ต้ นทุนต่อผลงานวิจยั ตีพิมพ์ (Cost unit
per Publication) ของคณะฯ เทียบกับคูเ่ ทียบ
ระดับประเทศ

ภาพที่ 7.1-25 จานวนโครงร่างงานวิจยั ที่ยื่นขอทุนต่อปี

ด้ านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ
(1) การบริ ก ารทางสุ ข ภาพที่ เป็ นเลิศ ภายใต้ การให้ บริ การสุขภาพตามมาตรฐานสากล แสดงผลลัพ ธ์ ของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพที่ดีและบรรลุเป้าหมาย (ภาพที่ 7.1-26)
ภาพที่ 7.1-26 ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบตั ิการที่สง่ ผลต่อคุณภาพของการบริ การที่ให้ ตอ่ ลูกค้ า
หัวข้ อ
Turn-around-time ทันตามเวลาที่กาหนด
ความสามารถของการตรวจวิเคราะห์ด้านความถูกต้ องของ

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 85
>ร้ อยละ 95
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2558
88
99.5

ปี งบประมาณ
2559 2560 2561
85
85.25 86.48
97.7 99.02 97.06

2562
88.48
98.36

หัวข้ อ
การวิเคราะห์จากการประเมินโดยองค์กรภายนอก
การรายงานผลผิดพลาด/จานวนผู้ป่วย
จานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั ิเหตุในห้ องปฏิบตั ิการ

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 0
0 ครัง้ /ปี

2558

ปี งบประมาณ
2559 2560 2561

2562

0.003
0

0.001
0

0.001
0

0.001
0

0.002
0

(2) การสร้ างเสริมสุขภาพเชิงรุก คณะฯ มีผลลัพธ์การให้ บริการในรูปแบบของหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่
ที่ออกไปตรวจประเมินสถานะทางสุขภาพประจาปี และสร้ างเสริมสุขภาพให้ แก่หน่วยงานและองค์กรทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ทังในกรุ
้
งเทพฯ และปริ มณฑล มากถึง 150 แห่ง จานวนผู้รับบริการมากกว่า 20,000 คนต่อปี โดยคณะฯ ได้
จัดการความรู้ โดยนาจุดแข็งทางวิชาชีพด้ าน Health informatics มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
ทางสุขภาพให้ แก่บางองค์กรที่มีความต้ องการ โดยคณะฯ ได้ คดั เลือกดัชนีบ่งชีส้ ถานะทางสุขภาพมาใช้ ในการ
ตรวจติดตามประสิทธิผลในการสร้ างความตระหนักรู้ในการดูแลและสร้ างเสริมสุขภาพให้ มีสขุ ภาวะดีในแต่ละปี

ภาพที่ 7.1-27 จานวนผู้รับบริ การหน่วยบริ การ
ทางสุขภาพเคลือ่ นที่

ด้ านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบงาน
คณะฯ ติดตามและประเมินกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ได้ แก่ (1) การบริ หารจัดการงบประมาณและ
การคลัง (2) การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรบุค คล (3) การบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ (4) การ
ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร โดยผลการดาเนินงานด้ านงบประมาณและการคลัง ในปี งบประมาณ 2562
พบว่า คณะฯ มีรายได้ ใกล้ เคียงกับรายจ่าย ซึ่งเกิดจากการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินงานด้ านการบริ การสุขภาพ
(ภาพที่ 7.5-2ก) และเมื่อวิเคราะห์รายได้ ทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้ างพบว่า ในแต่ละปี คณะฯ สามารถเรี ยกเก็บ
รายได้ คงค้ างได้ อย่างครบถ้ วน (ภาพที่ 7.5-2 ข) นอกจากนี ้ คณะฯ มีอตั ราการเติบโตของเงินรายได้ สะสมเพิ่มขึ ้น
ทุกปี ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงเสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก (ภาพที่ 7.5-6) ด้ านการบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรบุค คล เมื่ อ วิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การพบว่า ปี 2562 มี บุค ลากรทัง้ สายวิ ช าการและสาย
สนับสนุนมากกว่าร้ อยละ 90 ได้ รับการพัฒนาศักยภาพด้ านต่างๆ (ภาพที่ 7.3-12) และมีผ้ บู ริหารได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพด้ านการบริ หารสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด (ร้ อยละ 70) (ภาพที่ 7.3-12)การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ของคณะฯ ส่งผลให้ มีบคุ ลากรที่ได้ รับตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ ้นเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยปี 2562 มีจานวนสะสมของผู้
ได้ รับตาแหน่งทางวิชาการ 33 คน (ภาพที่ 7.3-2ข) อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์อตั ราการคงอยู่ของบุคลากร พบว่า
ปี 2562 มีอตั ราการคงอยูข่ องบุคลากรร้ อยละ 90.74 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมาย (ร้ อยละ 95)(ภาพที่ 7.3-10)
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คณะฯ สนับสนุนปัจจัยสนับสนุนด้ าน IT ให้ แก่ นศ.และบุคลากรอย่างเหมาะสม (ภาพที่ 7.1-27) และในปี
2562 ได้ เริ่ มติดตามประเมินผลความพร้ อมใช้ งานของระบบสารสนเทศ ซึง่ พบว่าระบบต่างๆ มีความพร้ อมใช้ งาน
ในระดับ สูง โดยจ านวนครั ง้ ที่ ระบบไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ต่อ ปี ไม่ เกิ น ค่า เป้า หมายที่ ก าหนด (ภาพที่ 7.1-28)
นอกจากนี ้ คณะฯ มี ช่อ งทางประชาสัม พัน ธ์ แ ละสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ค รอบคลุม และเข้ า ถึ ง บุค คล
หลากหลายกลุม่ ทังภายในและภายนอกคณะฯ
้
โดยในปั จจุบนั การสื่อสารผ่านทาง social media เช่น Facebook
เป็ นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ เป็ นที่นิยมและเข้ าถึงได้ ง่าย เมื่อวิเคราะห์การเข้ าถึงเพจประชาสัมพันธ์ ของคณะฯ
(Facebook: MUMT) พบว่า มีจานวนผู้ติดตามเพจของคณะฯ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี (ภาพที่ 7.1-29 ก) ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงการเข้ าถึงข่าวสารของคณะฯ ในวงกว้ าง ส่งผลให้ คณะฯ เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับ ดังจะเห็น
ได้ จากการที่สื่อภายนอก เช่น หนังสือพิมพ์ และรายการทีวี ได้ ร่วมเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสาคัญของ
คณะฯ เพื่ อให้ เข้ าถึงประชาชนในวงกว้ างยิ่งขึน้ ซึ่งข่าวสารของคณะฯ ได้ รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อภายนอกเป็ น
จานวน 67 ครัง้ ในปี 2563 (ภาพที่ 7.1-29 ข)
ปี 2562 พบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ รับ ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู้รับ บริ ก ารภายในคณะฯ สูง กว่าเป้า หมาย (> 4) ในขณะที่ การบริ ห ารจัด การ
งบประมาณและการคลัง และการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ากว่า
เป้าหมาย ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการหลัก นาผลการประเมินกลับมาพิจารณาและทบทวน เพื่ อพัฒ นา
ระบบสนับสนุนทังสองให้
้
ดียิ่งขึ ้น (ภาพที่ 7.1-30)
ภาพที่ 7.1-28 ความพร้ อมใช้ งานระบบสารสนเทศ ปี 2562
ระบบ
ระบบซ่อมบารุงและครุภณ
ั ฑ์
ระบบจองห้ อง
ระบบจองยานพาหนะ
ระบบสารสนเทศห้ องปฏิบตั ิการ
ระบบฐานข้ อมูลสารเคมี

จานวนครั ง้ ต่ อปี ที่ระบบไม่ สามารถใช้ งานได้ (เป้ าหมาย)

ไม่เกิน 10 ครัง้ / ปี

ผล (จานวนครัง้ )
2.8
0
1
7.6
0

ภาพที่ 7.1-29 จานวนผู้ติดตามเพจประชาสัมพันธ์ของคณะฯ (ก) และจานวน content ของคณะฯ ที่ได้ รับการ
เผยแพร่โดยสือ่ ภายนอก(ข)
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ภาพที่ 7.1-30 ความพึง
พอใจต่อระบบบริ หาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นระบบงาน

7.1 ข. (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้ อมต่ อภาวะฉุกเฉิน
ดังจะกล่าวในรายละเอียดใน ภาพที่ 7.3-11
7.1 ค. ผลลัพธ์ ด้านการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน คณะฯ มีการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานในส่วนของผู้ขายโดยประเมิน
การให้ บริการ คุณภาพสินค้ า การส่งมอบ และความเหมาะสมของราคา ซึง่ การประเมินพบว่าผู้ขายทังพั
้ นธกิจด้ าน
การบริ การสุขภาพ (ภาพที่ 7.1-31ก) และหน่วยงานย่อยตามพันธกิจต่างๆ ภายในคณะฯ (ภาพที่ 7.1-31ข) มีผล
ประเมินเป็ นเกรด A และ B มาตลอด รวมถึงได้ รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ขายซึง่ มีผลการประเมินอยูใ่ น
เกณฑ์ดี (ภาพที่ 7.1-31ค) และผลการประเมินแหล่งฝึ กงานในพันธกิจการศึกษาโดยคณาจารย์และ นศ. อยูใ่ น
เกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.1-31ง)

ภาพที่ 7.1-31 ผลการประเมินผู้สง่ มอบ
และผลการประเมินผู้ขาย (ก) การบริ การ
สุขภาพ (ข) หน่วยงานย่อยตามพันธกิจ
ต่างๆ ของคณะฯ (ค) ผลการประเมินงาน
คลังและพัสดุโดยผู้ขาย และ (ง) ผลการ
ประเมินแหล่งฝึ กงาน

7.2 ผลลัพธ์ ด้านลูกค้ า
7.2. ก. ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
7.2 ก. (1) ความพึงพอใจของลูกค้ า และ7.2 ก (2) ความผูกพันของลูกค้ า
พันธกิจด้ านการศึกษา
(1) ผลการประเมิ นความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจของ นศ. และบั ณฑิต ต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
และกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ในปี ก ารศึก ษา 2558-2562 พบว่า ความพึ ง พอใจของ นศ. ป.ตรี ชัน้ ปี ที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ ยสูงกว่าเป้าหมาย (>3.5 จากคะแนนเต็ม 5) ทุกด้ าน (ภาพที่ 7.2-1 ก) และร้ อยละของบัณ ฑิตที่ สาเร็ จ
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การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา MT และ RT ในประเด็นการนาความรู้จากการเรี ยนในหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา นศ.
ไปใช้ ประโยชน์ได้ สงู กว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.2-1 ข) และความไม่พึงพอใจของนศ.ป.ตรี ชันปี
้ ที่ 4 ในประเด็นต่างๆ
มีแนวโน้ มน้ อยลงจากปี ก่อนหน้ า (ภาพที่ 7.2-1 ค)

ภาพที่ 7.2-1 ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของ นศ. และบัณฑิต (ก) ความพึงพอใจของนศ. ปี 4 ประเมินจาก exit interview ต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (ข) ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาระดับ ป.ตรี
สาขา MT และ RT ในประเด็นการนาความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ (ค) ความไม่พงึ พอใจของ นศ.ปี 4 จาก exit interview

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2557-2562 นศ. มีระดับความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน และปั จจัยเกือ้ หนุน ในประเด็นต่างๆ ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายในระดับสถาบัน
(7.2-2ก) และในปี 2019 การประเมินความพึงพอใจที่ดาเนินการโดยองค์กรภายนอกระดับนานาชาติ พบว่า นศ. มี
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้ านต่างๆ สูงกว่าเป้าหมาย (7.2-2ข)

ภาพที่ 7.2-2 ความพึงพอใจของ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนและปั จจัยเกื ้อหนุนอื่นๆ (ก) ดาเนินการโดย
คณะฯ และ (ข) ดาเนินการโดยองค์กรภายนอก

(3) การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสให้ กบั นศ.ในการพัฒนาตนเอง และเป็ นแนวทางในการ
สร้ างความผูกพันเพื่อส่งเสริ มให้ นศ.ประสบความสาเร็จในการศึกษา คณะฯ ให้ การสนับสนุนโดยการจัดสรรทุนใน
ลักษณะต่างๆ ให้ แก่ นศ. ระดับ ป.ตรี และบัณ ฑิ ตศึกษา โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ 1 ทุนอุดหนุนเพื่ อการ
จัดการดูแล/ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้ อน อันเนื่องจากปั ญหาทางเศรษฐานะทางครอบครัว เช่น โครงการ
ทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ทุนมหาวิทยาลัย และทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก กลุ่ม ที่ 2 ทุน
ส่งเสริ มศักยภาพ นศ.ให้ มีความโดดเด่น พัฒนาความสามารถ/ความถนัด รวมถึงการสร้ างความผูกพันในกรณี ที่
เรี ยนดี เรี ยนเด่น และ/หรื อสามารถพัฒ นาศักยภาพต่อไปได้ เช่น โครงการ ASEAN Mobility และ Academic
Exchange สาหรับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ มีการสนับสนุนเงินทุน ทุกปี อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.23ก-ค)
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ภาพที่ 7.2-3 จานวนทุนการศึกษาและทุนส่งเสริ มศักยภาพระดับป.ตรี (ก) ระดับบัณฑิตศึกษา (ข) และ จานวน นศ.ระดับ
ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาที่ไปศึกษา/แลกเปลีย่ นวิชาการในต่างประเทศ (ค)

เพื่อพัฒนาคณะฯ ให้ มีความเป็ นสากลมากขึ ้น รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือด้ านการพัฒนาบุคลากรแก่
ประเทศต่างๆ ตามบทบาทนาของคณะฯ ในอาเซียน กส. จึงกาหนดให้ มีระบบการสนับสนุนการจ่ายค่าเล่าเรี ยน
สาหรับ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษาโดยชาระค่าหน่วยกิตเพียงร้ อยละ 10 ของจานวนเต็มและสนับสนุนทุนทางการ
วิจยั สาหรับ นศ.ต่างชาติ เป็ นผลให้ มี นศ.ต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ต่อปี ดังภาพที่
7.2-4 และท าให้ จ านวนของ นศ.บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ าใหม่ ทั ง้ หมดเป็ นไปตามเป้ า หมาย (ภาพที่ 7.2-5)

ภาพที่ 7.2-4 ร้ อยละนศ. ต่างชาติเทียบกับ นศ.บัณฑิตศึกษาทังหมด
้
ภาพที่ 7.2-5 จานวน นศ. บัณฑิตศึกษาเข้ าใหม่ของคณะฯ

(4) ผลการประเมินความผู กพันของ นศ. พบว่า นศ. ระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อ
สถาบัน อาจารย์ /บุคลากร รุ่ น พี่ /รุ่ น น้ อง ซึ่งล้ วนทาให้ นศ. เกิ ด ความภาคภูมิ ใจในการเป็ น นศ. คณะเทคนิ ค
การแพทย์ และ ม.มหิดล สูง/กว่าเป้าหมายทุกปี (ภาพที่ 7.2-6)

ภาพที่ 7.2-6 (ก) ผลการประเมินความผูกพันของ นศ.ระดับ ป.ตรี (สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค) ที่เกิดความ
ภาคภูมิ ใจต่ อการเป็ น นศ. คณะเทคนิ ค การแพทย์ (คิ ด จากค่า Net promoter score:NPS) และ (ข) ความผูก พัน และความ
ภาคภูมิใจของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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พันธกิจด้ านการวิจัย ปี 2562 คณะฯ ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั ซ ้าจานวน 7 ทุนซึ่งใกล้ เคียงกับเป้าหมาย (8
ทุน) และลดลงจากปี ที่ผ่านมา ซึง่ อาจสะท้ อนถึงการผลักดันของคณะฯ ให้ มีการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ
เพิ่มขึ ้น (ภาพที่ 7.2-7) โดยจะเห็นได้ จากสัดส่วนของโครงร่างงานวิจัยที่ได้ รับทุนสนับสนุนยังอยู่ในระดับระดับสูง
ต่อเนื่องทุกปี (7.1-25)
ภาพที่ 7.2-7 จานวนทุนวิจยั ที่ได้ รับ
การสนับสนุนซ ้าจากปี งบประมาณที่
ผ่านมา

พันธกิจด้ านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ
(1) การบริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติก าร
ทางเทคนิ ค การแพทย์ แ ละรั ง สี เ ทคนิ ค และการ
บริ ก ารสุ ข ภาพชุ ม ชนและการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
เคลื่ อนที่ จานวนผู้ม ารับบริ การมี แนวโน้ มเพิ่ม สูงกว่า
เป้าหมาย (Margin of Safety)อย่างต่อเนื่องทุกปี (ภาพ
ที่ 7.2-8) โดยมีคะแนนความพึงพอใจตลอดระยะเวลา
ภาพที่ 7.2-8 จานวนลูกค้ าการบริ การสุขภาพ
3 ปี อ ยู่ในช่วง 4.30-4.62 จ าแนกตามหน่วยของบริ การ ในปี 2558-2562 (ภาพที่ 7.2-9(ก) และประเด็น ความ
ไม่พงึ พอใจ ดังภาพที่ (ภาพที่ 7.2-9(ข)

ภาพที่ 7.2-9 ความพึงพอใจ (ก) และความไม่พงึ พอใจ (ข) ของการบริ การทางสุขภาพ

ภาพที่ 7.2-10 ร้ อยละของหน่วยงานทีม่ ี
การใช้ บริ การสุขภาพ ตังแต่
้ 3 ครัง้ ขึ ้นไป
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ภาพที่ 7.2-11 ร้ อยละหน่วยงานที่ยงั คงใช้ ผลิตภัณฑ์/การบริ การ และหน่วยงานใหม่
ผลิตภัณฑ์ /การบริการ

จานวนหน่ วยงาน/หน่ วยตรวจ (%)
2559
2560
2561

2558
2

2

1

2

1

2

1

2562
2

ลูกค้ าใหม่ ลูกค้ าใหม่ ลูกค้ าเดิม ลูกค้ าใหม่ ลูกค้ าเดิม ลูกค้ าใหม่ ลูกค้ าเดิม ลูกค้ าใหม่ ลูกค้ าเดิม1 ลูกค้ าใหม่2
บริการทางห้ องปฏิบตั ิการ
94.4
5.6
95.3
4.7
93.3
6.6
92.5
7.5
102.4
6.0
1
ร้ อยละของลูกค้ าเดิมจากปี ก่อนหน้ าที่ยงั คงใช้ บริการในปี ปัจจุบนั (เป้าหมายไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของลูกค้ าเดิม)
2
ร้ อยละของลูกค้ าใหม่จากจานวนลูกค้ าทังหมดในปี
้
ปัจจุบนั (เป้าหมายไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 10 ของลูกค้ าใหม่)

ทังนี
้ ้ในส่วนของการบริ การสุขภาพชุมชนและการสร้ างเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ พบว่า ร้ อยละของหน่วยงาน
ที่มารับบริ การซ ้า (มากกว่า 3 ครัง้ ) ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีคา่ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.2-10) สาหรับลูกค้ า
ของการบริ การสุขภาพ ที่เป็ นหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลนัน้ (ภาพที่ 7.4-10) พบการคงอยูข่ องกลุม่ ลูกค้ าเดิมยังคงมากกว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.2-11) ซึง่ บ่งชี ้ถึง
ความผูกพันของลูกค้ าที่มีต่อการบริ การของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน รวมถึงมีผลการ
ดาเนินการที่สะท้ อนให้ เห็นอย่างเด่นชัดว่า ลูกค้ ามีความตระหนักรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการพัฒนาแนว
ทางการดูแ ลสุข ภาพของตนเองได้ สูง กว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.2-12) รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเสริ ม ในการตรวจ
วิเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพื่ อประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ ห่างไกลกลุ่ม อาการเมตาบอลิ ค
(Metabolic syndrome) จึงมีการดาเนินการเพิ่มรายการทดสอบ HDL-Cholesterol และ LDL-Cholesterol ควบคู่
ไปกับการทดสอบ Lipid profile ให้ กบั ลูกค้ า โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมในแต่ละปี ดังแสดงในภาพที่ 7.2-13
ภาพที่ 7.2-12 คะแนน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์/การ
บริ การที่คณะฯ ส่งมอบให้ กบั
ลูกค้ าเพื่อการดูแลสร้ างเสริ ม
สุขภาพ

ภาพที่ 7.2-13 การสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าโดยให้ บริการเสริ มในการตรวจวิเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย
2558

2559

2560
2561
การ
จานวน
จานวน
จานวน
มูลค่ า
มูลค่ า
มูลค่ า จานวนการ มูลค่ า
ทดสอบ การ
การ
การ
(บาท)
(บาท)
(บาท) ทดสอบ (บาท)
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
HDL-C 22,053 2,205,300 22,180 2,218,000 28,098 2,809,800 24,544 2,454,400
LDL-C 22,053 3,307,950 22,180 3,327,000 28,098 4,214,700 24,544 3,681,600

2562
จานวนการ
ทดสอบ

มูลค่ า
(บาท)

26,067
26,067

2,606,700
3,910,050

(2) การบริการทางวิชาการ มีผ้ มู ารับบริ การฝึ กอบรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนา
นักเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคให้ มี ความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ ทันสมัย ส าหรับใช้ ในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงการทางานในการปฏิบตั ิงานประจาวันได้ อย่างเหมาะสม โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจย้ อนหลัง 3 ปี
สูงกว่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นความไม่พอใจที่สาคัญคือด้ านกระบวนการและขันตอนการให้
้
บริการ(ภาพ 7.2-14)
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ภาพที่ 7.2-14 ความพึงพอใจ (ก) และความไม่พงึ พอใจ(ข) ของผู้รับบริ การการบริ การทางวิชาการ

7.3 ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร
7.3 ก. (1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุ คลากร คณะฯ ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
อัตรากาลัง โดยควบคุมสัดส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน หรื อ พส.) ให้ ไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวน
พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) (ภาพที่ 7.3-1ก) และสามารถบริหารอัตรากาลังโดยบรรจุบคุ ลากรเข้ าใหม่ตามอัตรา
ที่ได้ รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ภาพที่ 7.3-2ข) โดยมีจานวนของบุคลากรสายวิชาการที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก
ต่อจานวนอาจารย์ทงหมดเพิ
ั้
่มขึ ้นในทุกปี และสูงกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คือสูงกว่าร้ อยละ 80 (ภาพที่ 7.3-2ก) และ
ได้ รับตาแหน่งทางวิชาการในจานวนที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7.3-2ข)ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน ที่อยู่
ในตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มีบคุ ลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพครบทุกตาแหน่งตามที่สภาวิชาชีพกาหนด ร้ อย
ละ 100 (ภาพที่ 7.3-2ค)
ภาพที่ 7.3-1 (ก) สัดส่วนของ พส. และ
พม. และ (ข) ร้ อยละของอัตราว่างที่มีคน
ครองตามกรอบอัตราที่ได้ รับการจัดสรร

ภาพที่ 7.3-2 (ก) ร้ อยละบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริ ญญาเอก (ข) จานวนสะสมของบุคลากรสายวิชาการที่ได้ รับตาแหน่ง
วิชาการที่สงู ขึ ้น และ (ค) ร้ อยละของบุคลากรตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่มใี บประกอบวิชาชีพ

คณะฯ กาหนดให้ มีการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงาน ในระยะ 6 – 12 เดือน โดยมีบคุ ลากรใหม่ผ่าน
การประเมิ นทดลองปฎิ บัติงานครบถ้ วนตามเป้าหมาย (ภาพที่ 7.3-3) และกาหนดให้ มี การจัดมี การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ทกุ คนเพื่ อแนะนาข้ อมูลของคณะฯ และสวัสดิการต่างๆ โดยหน่วยพัฒนาบุคลากรฯ รวมถึงส่งเข้ าร่วม
80

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็ น
อาจารย์ในด้ านต่างๆ (ภาพที่ 7.3-4) คณะฯ ได้ มีการเตรี ยมพร้ อมบุคลากรกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นโดยส่ง
บุคลากรเข้ าร่วมอบรมการจัดหลักสูตรและคอร์ สออนไลน์ โดยมีจานวนบุคลากรได้ รับการอบรมอยู่ในแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
(ภาพที่ 7.3-5) และตัง้ แต่ปี 2561 คณะฯ ได้ ส่ง เสริ ม ให้ สายสนับ สนุน ได้ รับ ทุนเคลื่ อนย้ ายไปต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นจานวน 2 และ 3 คน ในปี 2561 และ 2562 ตามลาดับ

ภาพที่ 7.3-3 ร้ อยละอัตราการจ้ าง
งานหลังการทดลองงาน

ภาพที่ 7.3-4 ร้ อยละของบุคลากรที่เข้ าร่วม
โครงการปฐมนิเทศและโครงการพัฒนาอาจารย์

ภาพที่ 7.3-5 จานวนผู้เข้ าอบรม
Course Online และการจัดทา
หลักสูตร

7.3 ก. (2) บรรยากาศการทางาน คณะฯ ได้ จดั ให้ มีสวัสดิการการตรวจและดูแลสร้ างเสริมสุขภาพประจาปี ให้ แก่
บุคลากร โดยมีบคุ ลากรมากกว่าร้ อยละ 80 (เป้าหมาย) เข้ ารับการตรวจสุขภาพต่อเนื่องกันทุกปี ควบคู่กบั การจัด
สวัสดิการด้ านกีฬาและสันทนาการเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ ผลการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากรของ
คณะฯ มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น (ภาพที่ 7.3-6)
ภาพที่ 7.3-6 ผลการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากร จาแนกตามรายการตรวจ
รายการตรวจ

เป้ าหมาย(ร้ อยละ)

ร้ อยละของบุคลากรที่มีดชั นีมวลกาย BMI ต่ากว่า 25
ร้ อยละของบุคลากรที่มีความดันโลหิต ต่ากว่า 140/90 mmHg
ร้ อยละของบุคลากรที่มีระดับน ้าตาล Glucose ต่ากว่า 100 mg/dL
ร้ อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมัน Cholesterol ต่ากว่า 240 mg/dL

มากกว่า 65
มากกว่า 90
มากกว่า 90
มากกว่า 80

2558
68.5
94.7
97.5
82.5

ปี งบประมาณ
2559 2560 2561
66.3 67.1 66.5
94.5 92.3 95.7
98.1 97.2 97.3
81.5 80.2 87.6

2562
67.3
91.6
95.5
85.5

นอกจากนี ้ คณะฯ ยังให้ ความสาคัญกับ ความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรและ นศ. มีการแต่งตัง้
กก.รักษาความปลอดภัย และส่งเข้ าร่ วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ ในด้ านการจัดการความปลอดภัย เพื่อรับผิดชอบ
กากับดูแลการทางานของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของคณะฯ รวมถึงให้ ความรู้ เรื่ องการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยจากการใช้ ห้องปฏิบตั ิการวิจยั และห้ องปฏิบตั ิการ นศ. (ภาพที่
7.3-7) ด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม คณะฯ ได้ ส่งเสริ มการประหยัดพลังงานตามหลักการ 3R ซึ่งมี
กก.จัด การพลัง งานเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการก ากับ ดูแ ล โดยคณะฯ ได้ ส ารวจความพึ ง พอใจต่อ การจัด การ
สภาพแวดล้ อมในการทางานต่อกระบวนการต่างๆ ที่คณะฯ ได้ จดั ให้ กับบุคลากร พบว่าในภาพรวมบุคลากรของ
คณะฯ มีความพึงพอใจมากกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (>3.5) (ภาพที่ 7.3-8)
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ภาพที่ 7.3-7 การให้ ความรู้เรื่ องด้ านความปลอดภัยและอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ ้น
รายการ
จานวนบุคลากรที่เข้ าร่วมอบรมด้ านความ
ปลอดภัย
การอบรมความปลอดภัยและการใช้ เครื่องมือใน
ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั และห้ องปฏิบตั ิการ นศ.
การเกิดอัคคีภยั /เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
อุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ ้นในห้ องปฏิบตั ิการวิจยั
อุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ ้นในห้ องปฏิบตั ิการ นศ.

ผลการประเมิน
2559 2560 2561

ผู้เข้ าร่ วม

หน่ วยนับ

เป้ า
หมาย

2558

กก.ความ
ปลอดภัย

คน

12

-

3

12

12

13

นศ.

ร้ อยละ

100

100

100

100

100

100

-

ครัง้
ครัง้
ครัง้

0
0
0

0
0
1

0
0
2

0
0
1

0
0
0

0
0
0

2562

ภาพที่ 7.3-8 ผลลัพธ์
ด้ านความพึงพอใจต่อ
การจัดการ
สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานของบุคลากร

7.3 ก. (3) ความผูกพันของบุคลากร บุคลากรมีคา่ เฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม (Engage) ความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อหน่วยงาน(Say) การเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน(Stay) และความพยายามทุ่มเทใน
การทางาน(Strive) ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย (>6) (ภาพที่ 7.3-9) และมีคา่ ความสุของค์รวมสูงกว่าเป้าหมาย(ร้ อย
ละ 60) (ภาพที่ 7.3-11) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราการคงอยู่ของบุคลากรปี 2562 ต่ากว่าเป้าหมาย คือ น้ อย
กว่าร้ อยละ 95 (ภาพที่ 7.3-10)

ภาพที่ 7.3-10 อัตราการคงอยูข่ องบุคลากร

ภาพที่ 7.3-9 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร

ภาพที่ 7.3-11 ผลการสารวจความสุขบุคลากร ปี งบประมาณ 2558-2562 (เป้าหมาย > 60)
Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
Body Relax Heart Soul Family Society Brain Money
2558
การสารวจอ้ างอิงกับมหาวิทยาลัย ซึง่ ในปี 2558 ไม่มีการเก็บข้ อมูล
ภาพรวม
66.7
60.3
73.6
75.7
69.7
66.9
70.9
69.9
2559 สายวิชาการ 69.55 62.63 75.06 76.49 69.84 77.07 73.98 63.39
สายสนับสนุน 65.6
59.1 72.32 74.53 69.59 64.55 66.19 66.64
ความสุขด้ านต่ างๆ
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Happy
Work life

ความสุข
องค์ รวม

71.6
70.59
70.59

62.64
62.69
62.96

Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
Body Relax Heart Soul Family Society Brain Money
ภาพรวม
64.5 52.39 68.38 70.98 61.38 58.33
71
58.8
2560 สายวิชาการ 68.67 55.58 68.23 71.32 59.31 61.02 77.45 67.64
สายสนับสนุน 60.67 49.45 68.51 70.67 63.28 55.85 65.09 60.67
ภาพรวม
63.49 52.77 66.67 68.65 54.1 58.13 70.5 61.01
2561 สายวิชาการ 63.03 54.82
65
70.53 48.21 59.52 74.1
68.3
สายสนับสนุน 63.85 51.14
68
67.14 58.8 57.02 67.61 55.17
ภาพรวม
66.8
53.9
67.6
71.8
63
61
68.8 61.80
2562 สายวิชาการ 69.22 52.67 67.78 72.89 61.11 62.13 72.41 62.64
สายสนับสนุน 64.57 55.11 67.45 70.85 64.72 59.84 65.25 60.90
ความสุขด้ านต่ างๆ

Happy
Work life
64.7
64.83
64.58
64.42
62.18
66.21
63.8
65.16
62.58

ความสุข
องค์ รวม
63.38
66.01
60.98
62.19
62.85
61.66
64.3
65.11
63.47

7.3 ก. (4) การพัฒนาบุคลากร คณะฯ ส่งเสริ มบุคลากรทังสายวิ
้
ชาการและสายสนับสนุน ให้ ได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพด้ านต่างๆ ซึ่งพบว่า ร้ อยละ 100 ของบุคลากรสายวิชาการ และร้ อยละ 82.2 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้ รับการพัฒนาศักยภาพ (ภาพที่ 7.3-12ก) และสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารได้ พัฒนาศักยภาพด้ านการบริ หาร (ภาพที่
7.3-12ข) โดยในปี 2558-2562 คณะฯ ใช้ งบประมาณในส่วนนีไ้ ม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อปี (ภาพที่ 7.3-12ค)
ส่งผลทาให้ ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้ รับรางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ ต่อจานวนบุคลากรรวมทังหมด
้
มีค่า
เพิ่ ม ขึ น้ มากกว่ า ร้ อยละ 5 ของบุ ค ลากร (ภาพที่ 7.3-12ง) อี ก ทั ง้ ยัง สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพโดยนาเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย และจัดทากรอบสาหรับ
การขอตาแหน่งความก้ าวหน้ าตามสายงาน (ภาพที่ 7.3-13)
ภาพที่ 7.3-12 ร้ อยละของบุคลากร
ที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพ (ก) ร้ อย
ละของผู้บ ริ ห ารที่ ได้ รับ การพัฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ด้ าน ก ารบ ริ ห า ร (ข )
งบประมาณ ที่ ใ ช้ ในการพั ฒ นา
บุค ลากร (ค) และการได้ รับ รางวัล
และประกาศเกียรติคณ
ุ ของบุคลากร
(ง)

ภาพที่ 7.3-13 ผลลัพธ์โครงการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั
รายการ

เป้ าหมาย

จานวนผลงานที่นาเสนอในเวทีประชุมวิชาการ
จานวนบุคลากรที่อยูร่ ะหว่างการยื่นขอความก้ าวหน้ าในสายงาน
จานวนบุคลากรที่อยูร่ ะหว่างการยื่นขอกรอบในการขอกาหนดตาแหน่งความก้ าวหน้ าในสายงาน

1
1
2
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ปี งบประมาณ
2559 2560 2561 2562
2
6
6
7
1
1
0
1
2
18

7.4 ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์ กร และการกากับดูแลองค์ กร
7.4 ก. ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์ การ การกากับดูแล และความรับผิดชอบต่ อสังคม
7.4 ก. (1) การนาองค์ กร จากการนาองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์และเป็ นระบบของผู้นาระดับสูง ส่งผลให้ คณะฯ มี
ผลการดาเนินการที่โดดเด่นในระดับสากล เมื่อเที ยบกับสถาบันที่มีพนั ธกิจหรื อหลักสูตรคล้ ายคลึงกันในประเทศ
ต่า งๆ ทั่ว โลก (ภาพที่ 7.4-1) พบว่า คณะฯ ยัง คงมี ภ าพรวมการด าเนิ น การที่ ดี ก ว่ า สถาบัน จ านวนมากใน
มหาวิท ยาลัย ชัน้ น าของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เช่น University of South Florida, The Ohio State University,
Rush University Medical Center ดั ง นั ้น ค ณ ะ ฯ จึ ง ก า ห น ด ใ ห้ Department of Laboratory Medicine,
University of Washington School of Medicine, USA เป็ นคู่เที ยบของคณะฯ ซึ่งมี จ านวนผลงานวิจัยมากกว่า
คณะฯ อยู่ 1.48 เท่ า มี Citation มากกว่ า ของคณะฯ 6 เท่ า และมี ค่ า h-index สู ง ถึ ง 110 ในขณะที่ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับสถาบัน ในทวี ปเอเชี ย เช่น ในประเทศญี่ ปุ่น และมาเลเซี ยนัน้ หากเปรี ยบเที ยบกับสถาบัน ใน
ประเทศต่ า งๆ ทั่ว ภู มิ ภ าคอาเซี ย น คณะฯ มี ผ ลการด าเนิ น การที่ ดี ก ว่ า มาก จึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ คณะฯใช้
วางเป้าหมายในการใช้ ประสบการณ์ และความสาเร็ จที่ผ่านมาของคณะฯในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ทางการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาชีพ

ภาพที่ 7.4-1 ผลการดาเนินการด้ านการวิจยั ระหว่างคณะฯ เทียบกับสถาบันจากประเทศในระดับทวีปและภูมิภาค

จากการที่ ผ้ ูนาระดับสูงให้ ความส าคัญ กับการสื่ อสารสู่บุคลากร และกลุ่ม ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยหลัก จึง
มุ่งเน้ นการสื่ อสาร 2 ทาง กับกลุ่ม เป้าหมาย และมี การทบทวนเพื่ อปรับการสื่อสารให้ มีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้
บุคลากร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียดังกล่าวมีความรู้ ความเข้ าใจใน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ของ
คณะฯ อยูใ่ นระดับสูงกว่าเป้าหมาย (ภาพที่ 7.4-2)
ภาพที่ 7.4-2 ผลการประเมินความรู้ความเข้ าใจของบุคลากรต่อ VMV และแผนกลยุทธ์ (A: สายวิชาการ, B: สายสนับสนุน)
ประเด็นการประเมิน
ความรู้ความเข้ าใจของบุคลากรต่อ
VMV และแผนกลยุทธ์ การมีสว่ นร่วม
จัดทาแผนและการนาไปใช้
ระดับความคิดเห็นภาพรวม

เป้ า
หมาย
>3.5

ปี 2558
A
B
3.95

3.95

3.95

ปี 2559
A
B
3.90

3.77

3.84

ปี 2560
A
B
3.87

3.83

3.85

ปี 2561
A
B
3.87

3.91

3.89

ปี 2562
A
B
3.97

4.05

4.01

7.4 ก. (2) การก ากั บ ดู แล ปี 2562 ผลการประเมิ นเฉลี่ ยด้ านธรรมาภิ บาลของผู้บริ หารคณะฯ มี ผลลัพ ธ์ การ
ประเมิน เท่ากับ 3.72 และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ กส. มีผลลัพ ธ์ การประเมิน เท่ากับ 3.71 ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ (>3.5 จาก 5) (ภาพที่ 7.4-3 และ 7.4-4)
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ภาพที่ 7.4-3 ผลการประเมินการบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล (เป้าหมาย >3.5)
หลักธรรมาภิบาล

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)/ความ
คุ้มค่า (Utility)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
6. หลักการมีสว่ นร่วม (Participation)
7. หลักการกระจายอานาจ
(Decentralization)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักมุง่ เน้ นฉันทามติ (Consensus
Oriented)
11. หลักคุณธรรม (Ethics)
ระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็นภาพรวม

ค่ าเฉลี่ย (Mean)
ปี 2560
ปี 2561
สาย สาย สาย สาย
วิชา สนับ วิชา สนับ
การ สนุน การ สนุน
3.56 3.66
3.40 3.37

ปี 2558
สาย สาย
วิชา สนับ
การ สนุน
3.54 3.66

ปี 2559
สาย
สาย
วิชา สนับ
การ สนุน
3.60 3.60

ปี 2562
สาย สาย
วิชา สนับ
การ สนุน
3.4 3.8

3.48

3.53

3.53

3.58

3.58

3.60

-

-

3.53

3.88

3.83
3.57
3.47
3.53

3.73
3.55
3.49
3.52

4.02
3.58
3.74
3.60

3.74
3.56
3.49
3.55

3.82
3.59
3.61
3.54

3.72
3.63
3.52
3.62

3.79
3.49
3.43
3.41

3.60
3.38
3.38
3.39

3.95
3.7
3.5
3.4

3.94
3.91
3.89
3.78

3.47

3.40

3.54

3.55

3.52

3.55

3.43

3.35

3.63

3.73

3.67
3.47

3.57
3.43

3.72
3.62

3.56
3.51

3.69
3.62

3.63
3.54

3.53
3.43

3.51
3.37

3.57
3.5

3.85
3.7

3.51

3.43

3.48

3.50

3.64

3.54

3.53

3.35

3.57

3.66

3.55
3.54

3.53

3.64
3.60

3.56

3.92
3.64
3.63

3.86
3.62

3.95
3.54
3.49

3.77
3.45

3.95
3.61
3.72

4.00
3.83

ภาพที่ 7.4-4 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน กส.
ประเด็นการประเมิน

เป้ า
หมาย

2558

2559

1. การปฏิบัติงานตามบทบาทอานาจหน้ าที่ของ กส.
1.1 การผลักดันแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารการจัดการ
1.2 การกากับดูแลการบริหารจัดการให้ เป็ นไปตามธรรมาภิบาล
1.3 การกากับดูแลการทางานของผู้บริหาร
1.4 การกากับดูแลการดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
1.5 การติดต่อสื่อสารกับประชาคม
2. การประชุม กส. (ภาพรวมการจัดประชุมว่ ามีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพ)
ระดับความคิดเห็นภาพรวม

>3.5
>3.5
>3.5
>3.5
>3.5
>3.5
>3.5

3.97
4.06
4.05
4.26
3.97
4.13
4.07

4.58
4.76
4.74
4.84
4.53
4.72
4.70

ค่ าเฉลี่ย
2560 2561
3.97
4.13
4.15
4.03
4.00
3.90
4.03

3.54
3.62
3.60
3.60
3.48
3.61
3.58

2562
3.64
3.66
3.95
3.73
3.53
3.72
3.71

7.4 ก. (3) กฎหมาย ข้ อบังคับ และการรั บรองมาตรฐาน การดาเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯ ได้ ยึดตาม
หลักกฎหมาย ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกฎระเบียบ ข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้ เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในการดาเนินการทุกด้ าน จึงไม่พบว่าบุคลากรของคณะฯ ประพฤติผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับแต่อย่าง
ใด สาหรับการดาเนินการด้ านคลังและพัสดุนนั ้ คณะฯ กาหนดให้ บุคลากรที่ดาเนินการด้ านการคลังและพัสดุ
รับทราบและตระหนักถึงความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
บรรจุใหม่ คณะฯ ให้ ความสาคัญในการส่งเข้ าร่วมอบรมระบบการปฏิบตั ิงานของรัฐ หรื อของมหาวิทยาลัย รวมถึง
บุคลากรเดิมก็จะได้ รับการส่งเสริ ม ให้ เข้ ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างถูกต้ องมี
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ประสิ ทธิ ภ าพและเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน (ภาพที่ 7.4-5) โดยเมื่ อได้ รับการอบรมแล้ วจะต้ องนามาเผยแพร่
ถ่ายทอดให้ บุคลากรในหน่วยงานรับ ทราบแนวทางร่ วมกัน โดยผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย และ/หรื อมีการสุม่ ตรวจจากเจ้ าหน้ าที่จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ จะเข้ าทาการตรวจสอบ
ทางด้ านการคลังเป็ นประจาทุกปี ซึ่งคณะฯ ได้ จดั ให้ มีกรรมการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุอย่างเป็ นประจาทุกปี ซึ่ง
ผลจากการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่ ส่อถึงการกระทาผิดกฎระเบียบข้ อบังคับใดๆ (ภาพที่ 7.4-6) สาหรับการ
ดาเนินการด้ านบริการทางสุขภาพ ผู้นาระดับสูงได้ ให้ ค วามสาคัญต่อการรับรองมาตรฐานเพื่อ “การบริการที่เป็ น
เลิศ” โดยการสนับสนุนให้ มีการใช้ ระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ISO 15189 และ ISO 15190 โดยสถาน
เวชฯ และศูนย์ MTRT นานาชาติ (ภาพที่ 7.1-15)
ภาพที่ 7.4-5 ร้ อยละของบุคลากรด้ านการคลังและพัสดุที่ได้ รับการ
อบรมทางด้ านกฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ

ภาพที่ 7.4-6 จานวนครัง้ ที่มีการตรวจสอบด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และผลการตรวจสอบ
จานวนการตรวจสอบ

หน่ วยงานผู้ทาการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี -หน่วยงาน
ภายในคณะฯ
งานตรวจสอบภายใน-หน่วยงานภายใน ม.มหิดล
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน-หน่วยงานภายนอก

จานวนประเด็น
จานวนการกระทาผิด
ที่ปรับปรุ ง/แก้ ไข
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ปี ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี
58 59 60 61 62 58 59 60 61 62 58 59 60 61 62
1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 0 0 0 0 0
2
2

1
4

0
0

1
0

1
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.4 ก. (4) จริ ย ธรรม คณะฯ ให้ ความส าคัญ กับการส่งเสริ ม จริ ยธรรมให้ แก่บุคลากรและ นศ. อย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงสอดแทรกไว้ ในรายวิชาทังระดั
้ บ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา โดยถูกบรรจุไว้ เป็ นหนึ่งในคุณลักษณะที่ต้องใช้ ใน
การเรี ยนการสอนและการประเมิ นผล นอกจากนี ้ ยังได้ ส่งเสริ ม ให้ คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และ นศ.
บัณฑิตศึกษาทุกคนเข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางการวิจยั ที่จั ดโดยบัณฑิตวิทยาลัย จากการดาเนินการ
ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ นศ. และคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ผู้ซึ่ง ท าการวิ จัย กับ ตัวอย่ างจากมนุษ ย์ ส ามารถ
ดาเนินการถูกต้ องตามหลักการวิจยั โดยมีจานวน นศ. และอาจารย์ที่ผ่านการอบรมจริ ยธรรมทางการวิจยั ร้ อยละ
100 ต่อเนื่องกันทุกปี และมีการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ในทุกโครงการที่มีการทาวิจยั ในมนุษย์ ในปี 25602561 พบว่ามีข้อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับจริ ยธรรม รวม 2 เรื่ อง ซึ่งคณะฯ มีมาตรการในการควบคุมและติดตาม
กากับดูแลการดาเนินการในทุกพันธกิจให้ เป็ นไปตามหลักจริยธรรม ทาให้ ในปี 2562 ไม่มีข้อร้ องเรี ยน
7.4 ก. (5) สั ง คม ผู้ น าระดั บ สู ง ได้ ให้ ความส าคั ญ ต่ อ การใส่ ใ จต่ อ สั ง คมบนฐานคิ ด Green & Healthy
Organization/ Community โดยเน้ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ
86

การติดตังแผงโซลาร์
้
เซลล์ ตังแต่
้ ปี 2553 เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริ มสาหรับการใช้ งาน และลดการปลดปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกที่ มี ผ ลต่อภาวะโลกร้ อน (ภาพที่ 7.4-7) รวมถึงการใช้ ทรัพ ยากรด้ านต่างๆ อย่างคุ้ม ค่าและมี
ประสิทธิผลสูงสุด (ภาพที่ 7.4-8)
ภาพที่ 7.4-7 ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์
เซลล์เทียบเป็ นปริมาณการลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อลดภาวะโลกร้ อน

ภาพที่ 7.4-8 ผลลัพธ์การดาเนินการด้ านการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
ตัวชีว้ ัด
เป้ าหมาย
2558
2559
อัตราการใช้ ไฟฟ้ าที่
ไม่เพิ่มขึ ้น
เพิ่ม 4.94% การผ่านเกณฑ์
เปลี่ยนแปลง
ตัวชี ้วัด
อัตราการใช้ นา้ ที่
ลดลงอย่างน้ อย
ลด 6.16% มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลง
15%
เชิงนิเวศ 6
อัตราการใช้ นา้ มันเชือ้ เพลิง ลดลงอย่างน้ อย
เพิ่ม 2.13%
ตัวชี ้วัด
ที่เปลี่ยนแปลง
15%
มากกว่าร้ อยละ
อัตราการใช้ กระดาษที่
ลดลงอย่างน้ อย
80
เพิ่ม 7.07%
เปลี่ยแปลง
15%
เป้าหมาย กาหนดโดยเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ พลังงานกับปี ก่อนหน้ า

2560

2561

2562

การผ่านเกณฑ์ การผ่านเกณฑ์ การผ่านเกณฑ์
ตัวชี ้วัด
ตัวชี ้วัด
ตัวชี ้วัด
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ 6
เชิงนิเวศ 6
เชิงนิเวศ 6
ตัวชี ้วัด มากกว่า ตัวชี ้วัด มากกว่า ตัวชี ้วัด มากกว่า
ร้ อยละ 60
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 70

คณะฯ ยังให้ ความสาคัญต่อการส่งต่อแนวคิดดังกล่าวสู่ นศ. โดยสอดแทรกเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการร่วม
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้ อมลงในรายวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี (ภาพที่ 7.4-9)
ภาพ ที่ 7.4-9 ร้ อยละของจ านวนรายวิ ช าใน
หลักสูตร ป.ตรี ของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่มีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม

สาหรับความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้ างทางด้ านการดูแลสร้ างเสริ มสุขภาพประชาชนนัน้ ทางคณะฯ ได้
ให้ การดูแลสุขภาพประชาชนในองค์กร และชุมชนต่างๆ ในลักษณะที่ให้ ความสาคัญคล้ ายกับการดูแลบุคลากรใน
คณะฯ ซึ่งสอดรับกับวัฒ นธรรมองค์กร ในการสร้ างความผูกพันฉันท์ครอบครัว ซึ่งสัมฤทธิ ผลการดาเนินการใน
ลักษณะนี ้ ทาให้ เกิดผลลัพธ์ด้านความผูกพันกับกลุ่มของลูกค้ า ดังจะเห็นได้ จาก ความถี่ของการมาใช้ บริ การซ ้า
จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ตังแต่
้ 1 ครัง้ และมากถึง 5 ครัง้ (ภาพที่ 7.2-10 และ 7.4-10) นอกจากนัน้ ยัง
ส่งผลให้ คณะฯ ได้ รับการยอมรับในสังคมวงกว้ างว่าเป็ นหน่วยงานที่ดแู ลและสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่ลูกค้ าและ
ประชากรกลุ่ม นี ้ ครอบคลุม เขตต่างๆ ของกรุ งเทพมหานคร เกื อบทัง้ หมด และยังขยายวงไปสู่จังหวัดในเขต
ปริมณฑลได้ อย่างกว้ างขวางอีกด้ วย (ภาพที่ 7.4-10)
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ภาพ ที่ 7.4-10 การกระจายตั ว และ
จานวนครัง้ ของการรับบริ การทางสุขภาพ
ขององค์ ก รและกลุ่ม ประชากรที่ คณะฯ
ให้ ความดูแลรับผิดชอบด้ านสุขภาพใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล

อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ คณะฯ ได้ ใช้ จุด แข็ ง ในการประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชัน้ สูง ได้ แ ก่ Liquid (or Gas)
Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS or GC-MS) ซึ่ง มี ค วามไวและความจ าเพาะสูง ในการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้ างยาฆ่าแมลงและสารปนเปื อ้ นในผลิตภัณฑ์อาหาร สืบเนื่องจากการสารวจสถานการณ์ การ
ปนเปื อ้ นในผัก-ผลไม้ ที่จาหน่ายในประเทศไทยนับตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา ซึ่งพบว่า โดยภาพรวมมีผลิตผลทาง
การเกษตรหลายชนิด ที่ พ บมี ส ารตกค้ างในสัดส่วนที่ สูง และมี ค่าอยู่ในระดับ ที่ เกิ น มาตรฐานความปลอดภัย
(Maximum Residual Limits; MRLs) ปี 2560 ทางคณะฯ ได้ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต และ
ส่งต่อผัก -ผลไม้ ปลอดภัยเข้ าสู่โรงพยาบาลศูนย์ นครปฐม และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม
ทังหมด
้
9 แห่ง ปี 2561 ทางคณะฯ ได้ รับการสนับสนุนให้ ขยายผลการพัฒนาโมเดลเกษตรและอาหารปลอดภัยใน
พื ้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก (8 จังหวัด) เพื่อเป็ นต้ นแบบในการส่งเสริ มการผลิตเกษตร
และอาหารปลอดภัยแบบครบวงจรตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain) ตังแต่
้ ต้นทางถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการตรวจรับรองสินค้ าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้ างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื ้อก่อโรค และ
ส่งผลให้ เกษตรกรสามารถเพิ่มตลาดจากการเพิ่มมูลค่าในการตรวจรับรองสินค้ า (ภาพที่ 7.4-11และ7.4-12) จึง
นับเป็ นการนาโอกาสเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ มาต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรที่มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคมวงกว้ างในอีกมิตหิ นึง่

ภาพที่ 7.4-11 จานวนเกษตรกรที่เข้ าสูต่ ลาดจาก
การเพิม่ มูลค่าในการตรวจรับรองสินค้ า
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ภาพที่ 7.4-12 ผลการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้ างในผักและผลไม้ ที่สมุ่ ตรวจในปี 2560-2562
รายการตรวจ
วิเคราะห์
สารตกค้ างยาฆ่ า
แมลง
โลหะหนัก

เชือ้ จุลชีพก่ อโรค

เชือ้ ปรสิตก่ อโรค

ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ปี 2560
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
(%)
(%)

ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ปี 2561
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
(%)
(%)

จานวนที่พบยาฆ่าแมลงตกค้ าง (%)

65.4

34.6

75.4

24.6

Arsenic (As) น้ อยกว่า 2 mg/kg
Cadmium (Cd) น้ อยกว่า 0.05 mg/kg
Mercury (Hg) น้ อยกว่า 0.02 mg/kg
Lead (Pb) น้ อยกว่า 1 mg/kg
จานวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม (เกณฑ์คณ
ุ ภาพ <1x106 )
E. coli MPN/กรัม (เกณฑ์ <100 )
Salmonella spp./25 กรัม (เกณฑ์คณ
ุ ภาพ: ไม่พบ)
จานวนที่พบปรสิตก่อโรค (%)

100
100
57.6
100
59.8
93.1
100
85.7

0
0
42.4
0
40.2
6.9
0
14.3

98.4
72.6
96.6
87.4
45.3
96
92
-

1.6
27.4
3.4
12.6
54.7
4
8
-

เกณฑ์ ข้อกาหนด

ผลการตรวจ
วิเคราะห์
ปี 2562
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน
(%)
(%)
90.58
9.42
100
97.3
100
100
57.3
97.8
95.5
86.9

0
2.7
0
0
42.7
2.2
4.5
13.1

คณะฯ สนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านการเป็ นแม่ข่ายทางห้ องปฏิบตั ิการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)
จานวน 12 โครงการ ซึ่งมีรายการทดสอบที่ครอบคลุมการให้ บริ การทางห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์มากที่สุด
ในประเทศ โดยมี การเพิ่ ม ขึน้ ของสมาชิ ก อย่างต่อเนื่ องจนมี จ านวนประมาณ 3,000 ห้ องปฏิ บัติการ กระจาย
ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย ส่งผลให้ คณะฯ มีบทบาทที่เด่นชัดในการควบคุมดูแลมาตรฐานคุ ณภาพการทดสอบ
ของห้ องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ ให้ มีความถูกต้ องแม่นยาและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริ การ
(ภาพที่ 7.4-13)
ภาพที่ 7.4-13 จานวน
สมาชิกในโครงการประเมิน
คุณภาพทางห้ องปฎิบตั ิการ
โดยองค์กรภายนอก (EQAS)
(ราย) ปี 2012-2018

ภาพที่ 7.4-14 การเปลีย่ นแปลงผล
ของการตรวจสุขภาพของผู้สงู อายุ
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จากการดาเนินการภายใต้ โครงการขยายผลนวัตกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม แก่ผ้ สู ูงวัยใน
พื ้นที่ภาคกลาง จานวน 1,198 คน และ 22 ชุมชน ส่งผลให้ ผลการตรวจสุขภาพ บางรายการเช่น Glucose และ
Cholesterol มีค่าความผิดปกติลดลงในกลุ่มผู้สงู อายุทงชุ
ั ้ มชนในเมืองและนอกเมือง (ภาพที่ 7.4-14) นอกจากนี ้
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 คณะฯ ได้ ปรับแผนปฏิบตั กิ ารด้ านการบริการสุขภาพโดยใช้ สมรรถนะหลัก ใน
การให้ บริ การวิชาชีพเชิงรุก จึงพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการวินิจฉัยเชื ้อไวรัสทางโมเลกุล และจัดตังที
้ มตรวจคัดกรองเชิง
รุกในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ รวมถึงกลุ่มที่เข้ าถึงการรับบริ การได้ ยาก เช่น เรื อนจา ชุมชนคนไร้ บ้ าน Local Quarantine
ชุม ชนตลาดนัด ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร และพืน้ ที่ใกล้ เคียง เป็ นจานวนมากกว่า 20 พืน้ ที่ 2,278 ราย ตังแต่
้
เมษายน ถึง มิถนุ ายน 2563 อันแสดงถึงบทบาทนาทางวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
7.5 ผลลัพธ์ ด้านการเงิน และการตลาด
7.5 ก. (1) ผลการดาเนินการด้ านการเงิน
7.5 ก. (1) ผลการดาเนินงานด้ านการเงิน ในแต่ละปี คณะฯได้ รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
ตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ โดยคณะฯ ได้ ดาเนินการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม โดยงานยุทธศาสตร์ ฯ ประสานงานกับงานคลัง
และพัสดุเพื่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้ อมูลแผนงบประมาณ และการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างเป็ นระบบ
ผ่านการติดตามผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณเทียบกับเป้าหมายการใช้ จ่ายรายไตรมาสที่คณะฯกาหนดไว้ โดย
คณะฯสามารถเบิ ก จ่ า ย งบประมาณที่ ตัง้ ไว้ ไ ด้ ค รบ 100% และยัง พบว่ า คณะฯสามารถด าเนิ น การใช้ จ่า ย
งบประมาณได้ ตรงตามแผนที่ ตงั ้ ไว้ ในแต่ละไตรมาส แสดงให้ เห็นได้ จากการเบิกจ่าย งบประมาณได้ ถึง 50%
ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะนามาสู่การดาเนินงานภายใต้ แผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด จากการทบทวนผลการดาเนินงานด้ านงบประมาณ 5 ปี ย้ อนหลังเทียบกับคู่เทียบทาให้ คณะฯ เรี ยนรู้เพื่อ
เตรี ยมรับมือกับแนวโน้ มการแข่งขันในการดาเนินงานตามพันธกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กับลูกค้ า และการสร้ าง
มูลค่าจากการลงทุนในการดาเนินงานตามพันธกิจที่ก่อให้ เกิดรายได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน (ภาพที่ 7.5-1)
ภาพที่ 7.5-1 การเปรี ยบเทียบร้ อยละของ
การเบิก-จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ปี งบประมาณ 2557-2562

จากสภาวะการณ์ ผันผวนด้ านการเงินที่ เกิดขึน้ ทั่วโลกและแนวโน้ ม การแข่งขันของการบริ การสุขภาพ
คณะฯ มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพควบคู่ไปกับสถานภาพทางการเงินที่มนั่ คงเพื่อการอยู่ได้ ด้ วยตนเองอย่าง
ยัง่ ยืน คณะฯ ดาเนินการวิเคราะห์ผลการดาเนินการด้ านการเงิน โดยคณะฯ ตังเป้
้ าให้ มีผลประกอบการของรายได้
สูงกว่าค่าใช้ จ่ายจากภาพ 7.5-2ก พบว่าคณะฯ มี รายได้ สูงกว่ารายจ่ายในปี งบประมาณ 2558 - 2562 และมี
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แนวโน้ มการเติบโตของรายได้ เฉลี่ยย้ อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 4.09% ต่อปี ซึ่งเป้าหมายที่คณะตังไว้
้ (5% ต่อปี ) ทังนี
้ ้
คณะฯพยายามควบคุมค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ กระบวนการ Lean management และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน ทาให้ คณะฯสามารถสร้ างรายได้ จากผลการดาเนินงานสูงกว่าค่าใช้ จา่ ย (ภาพที่ 7.5-2ก)
นอกจากนี ้ คณะฯ ดาเนินการวิเคราะห์รายได้ ทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้ างพบว่าในแต่ละปี คณะฯ มีรายได้
ที่เกิดจากการดาเนินการด้ านบริการสุขภาพบางส่วนในช่วงใกล้ ปิดปี งบประมาณ จึงส่งผลให้ มียอดรายได้ ที่รอการ
ชาระจากลูกค้ ายกยอดข้ ามปี งบประมาณ ซึ่งคณะฯ มีการควบคุมการจัดเก็บรายได้ และเรี ย กเก็บรายได้ คงค้ าง
ตามประกาศนโยบายการติดตามลูกหนี ้ ส่งผลให้ ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้ คงค้ างลดลง (ภาพที่ 7.5-2 ข)

ภาพที่ 7.5-2 ผลการดาเนินด้ านการเงินในภาพรวมของคณะ (ก) เกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด (Cash Flow Basis) (ข) เกณฑ์บญ
ั ชีคงค้ าง
(Accrual Basis)

เพื่อเป็ นการใช้ ข้อมูลสารสนเทศด้ านการเงินประกอบการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริ หารในการ
เลือกลงทุนเพื่อขยายงานตามพันธกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีผลตอบแทนการลงทุนในพันธกิจนันๆ
้
อย่างมีประสิทธิภาพ (cost-effectiveness analysis) คณะฯ ได้ วิเคราะห์สารสนเทศการเงินจาแนกตามพันธกิจ
หลัก (ภาพที่ 7.5-3) โดยพบว่ารายได้ หลักของคณะฯ มาจากการดาเนินการในพันธกิจบริ การวิชาการซึ่งแบ่งย่อย
ตามลักษณะงานในพันธกิจดังกล่าวออกเป็ น 1) การบริการด้ านสุขภาพ 2) การบริการวิชาการ ซึง่ พบว่ารายได้ ที่มา
จากการบริการทังสองรู
้
ปแบบมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี (ภาพที่ 7.5-4)

ภาพที่ 7.5-3 สัดส่วนรายได้ ตามพันธกิจหลัก

ภาพที่ 7.5-4 รายได้ จากการให้ บริ การด้ านสุขภาพ การประเมิน
คุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ และการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

เมื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการลงทุน (cost-effectiveness analysis) ในการให้ บริการ
ด้ านสุขภาพและด้ านการบริ การวิชาการ การประเมินคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
คณะฯ ค านึง ถึง คุณ ค่าและประโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ ทัง้ เชิ ง คุณ ภาพ เช่น การทาหน้ าที่ ในการเป็ น สถาบัน ชัน้ น าที่
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รับผิดชอบด้ านการดูแลสุขภาพของประชาชนและการควบคุมคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ ซึ่งในเชิงปริ มาณนันคณะฯ
้
พิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนผ่านการติดตามและทบทวนตัวชีว้ ดั ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on
investment: ROI) ทุกปี งบประมาณแล้ วทาการเปรี ยบเทียบตัวชี ้วัด ROI ของการให้ บริ การบริ การทังสองรู
้
ปแบบ
(ภาพที่ 7.5-5) คณะฯพบว่า ROI ของงานบริ การทังสองแบบมี
้
คา่ ที่สงู มากซึง่ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงสัดส่วนของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในงานบริการวิชาการ
ภาพที่ 7.5-5 การประเมินประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าของการลงทุนในพันธกิจ
บริ การวิชาการ

ผลตอบแทนจากการดาเนินงานที่มีระบบและประสิทธิภาพส่งผลให้ คณะฯมีศกั ยภาพด้ านความมัน่ คงทางการเงิน
(Financial Viability) ซึง่ แสดงให้ เห็นได้ จากอัตราการเติบโตของเงินรายได้ สะสมของคณะฯ ในแต่ละปี งบประมาณ
มีอัตราเพิ่ม ขึน้ ทุกปี (ภาพที่ 7.5-6) อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายได้ สะสมมีค่าแตกต่างกันในแต่ละปี
ขึ ้นกับหลากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของการตลาดทุน เป็ นต้ น ซึ่งการตรวจติดตามค่าที่ดีควรวิเคราะห์จาก
ค่าเฉลี่ยของการเติบโตในระยะยาว ซึ่งคณะฯ วิเคราะห์ 5 ปี ย้อนหลัง อัตราการเติบโตของรายได้ สะสมแบบเฉลี่ย
ทบต้ น (Compound Average Growth Rate: CAGR) เติบโตขึ ้นเติบโตขึน้ ทุกปี และอีกกลไกหนึ่งของคณะฯ ใน
การสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน คือ การเลือกลงทุนผ่านศูนย์บริ หารสินทรัพย์ ม.มหิดล ซึ่งคณะฯ มีการพิจารณา
เลือกสัดส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้ ผลตอบแทนสูงผ่านการประชุม กส. ในทุกปี งบประมาณ
ผลการลงทุนดังกล่าวให้ ผลที่ตรงตามเป้าหมายในการบริ หารเงินของคณะฯ คือ มีผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงิน
เฟ้อและอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร ผลลัพธ์ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าคณะฯ มีศกั ยภาพในการสร้ างประโยชน์
จากรายได้ ผ่านการเลือกลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งนามาสู่เสถียรภาพทางการเงินอย่าง
ยัง่ ยืน ดังแสดงในภาพที่ 7.5-7

ภาพที่ 7.5-6 อัตราการเติบโตของรายได้ สะสม

ภาพที่ 7.5-7 ผลตอบแทนจากการบริ หารสินทรัพย์
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7.5 ก. (2) ผลการดาเนินการด้ านการตลาด
ด้ านการผลิตบัณฑิต
คณะฯ เป็ นสถาบันที่ได้ รับความสนใจสูงจาก นร. และนศ. โดยจากผลการดาเนินงานพบว่า นศ.ที่สมัคร
เข้ าเรี ยนระดับ ป.ตรี ในสาขา MT และสาขา RT (ภาพที่ 7.5-8) มีค่าใกล้ เคียงกับคูเ่ ทียบ ซึ่งคณะฯ ได้ นาข้ อมูลที่
ได้ มาทบทวนการดาเนินงานด้ านการตลาดและกระบวนการมุ่งเน้ นลูกค้ าในปี ตอ่ ไป ในขณะที่ สัดส่วนสัดส่วน นศ.
ที่ส มัครตามรอบปี กศ. ระดับ ป.โท หลักสูตร วท.ม.(รังสี เทคนิค) และ ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.(เทคนิค
การแพทย์) สูงกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

ภาพที่ 7.5-8 อัตราการแข่งขันในการเข้ าศึกษาระดับป.ตรี (ก-ข) ร้ อยละนร.ที่สมัครตามระบบแอดมิชชัน เพื่อเข้ าศึกษาสาขา MT
(ก) และสาขา RT (ข) เปรี ยบเทียบกับคูเ่ ทียบ (ค-ง) สัดส่วน นร.ที่รับเข้ าต่อจานวนผู้สมัครตามระบบแอดมิชชันเพื่อเข้ าศึกษาสาขา
MT (ค) และสาขา RT (ง) เปรี ยบเทียบกับคู่เทียบ ระดับบัณฑิตศึกษา (จ-ฉ) สัดส่วน นศ. ที่สมัครตามรอบปี กศ. ระดับ ป.โท (จ)
และ สัดส่วน นศ. ที่สมัครตามรอบปี กศ. ระดับ ป.เอก (ฉ)

ด้ านบริการทางสุขภาพ และการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการตลาดของผู้มารับบริ การทางสุขภาพในส่วนของหน่วยงานและองค์กร
มีการกระจายตัวครอบคลุมพื ้นที่เขตทังหมดในจั
้
งหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนันมากขึ
้
้นจากร้ อยละ 50.6
เป็ นร้ อยละ 90.0 ใน 5 ปี ที่ผ่านมา (ภาพที่ 7.5-9) ซึ่งเป็ นผลลัพธ์จากการให้ บริ การเชิงรุก และการเจาะตลาดกลุ่ม
ลูกค้ าใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทางสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทาง
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ประชาชนในพื ้นที่ตา่ งๆ ได้ มากยิ่งขึ ้นตามโอกาสเชิงกลยุทธ์และการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้
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ภาพที่ 7.5-9 ส่วนแบ่งตลาดการให้ บริ การทางสุขภาพของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล
ประเด็นส่ วนแบ่ งตลาดจาแนกตามแหล่ งให้ บริการ
ร้ อยละของเขตพื ้นที่ที่ให้ บริการทางสุขภาพต่อจานวนเขตพื ้นที่อาเภอทังหมดใน
้
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เป้ าหมาย

2558

2559

2560

2561

2562

>40

54.4

72.2

89.1

90.0

90.0

7.5 ข. ผลลัพธ์ ด้านการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
จากการถ่ายทอด VMV แผนกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ และสร้ างเสริ มให้ มีผลการดาเนินการที่ดี โดยการประชุม
กส. เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อสื่อสาร ติดตามประเมินผลความสาเร็ จ รายงานผลความก้ าวหน้ าการปฏิบตั ิการตาม
แผนกลยุทธ์ และประมวลผลตัวชี ้วัดที่บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทงั ้ 4 ด้ านในแต่ละปี (ภาพที่ 2.1-4) พบว่า
คณะฯ มีประสิทธิภาพการดาเนินการสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ปี 2562
ที่วางไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 83 (ภาพที่ 7.5-10) และมีสมั ฤทธิผลการบรรลุ PA ในยุทธศาสตร์ 4 ด้ านของมหาวิทยาลัย
เฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 75 เกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทกุ ปี (ภาพที่ 7.5-11)
ภาพที่ 7.5-10 ผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ปี 2560-2562

ภาพที่ 7.5-11 ผลการบรรลุข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน
ข้ อตกลงการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ม.มหิดล
ยุทธศาสตร์ 1: Excellence in research with global and social impact
ยุทธศาสตร์ 2: Excellence in outcome-based education for globally –
competent graduates
ยุทธศาสตร์ 3: Excellence in professional services and social engagement
ยุทธศาสตร์ 4: Excellence in management for sustainable organization
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ปี 2558
83.33

ร้ อยละการบรรลุผลตามตัวชีว้ ัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
75
87.5
95.85

ปี 2562
71.43

100

100

100

95.50

88.88

100
81.95

100
100

80
100

70
96.91

100
100

