






สภามหาวิทยาลัยมหิดล
(นายกสภามหาว�ทยาลัย)

คณะกรรมการตรวจสอบ
การบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย

สภาคณาจารย�

อธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี
(หัวหน�าสำนักงานอธิการบดี / ผู�อำนวยการ)

- กองกฎหมาย

- กองกายภาพและสิ�งแวดล�อม

- กองกิจการนักศึกษา  

- กองคลัง  

- กองทรัพยากรบุคคล  

- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองบร�หารการศึกษา   

- กองบร�หารงานทั่วไป

- กองบร�หารงานว�จัย  

- กองแผนงาน   

- กองพัฒนาคุณภาพ     

- กองว�เทศสัมพันธ� 

- ศูนย�บร�หารจัดการความเสี่ยง

- ศูนย�บร�หารสินทรัพย�

- ศูนย�ตรวจสอบภายใน   

- ศูนย�จ�ตตป�ญญาศึกษา  

- ศูนย�ส�งเสร�มจร�ยธรรมการว�จัย

- ศูนย�บร�หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย

  และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

- โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตนครสวรรค�

- โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ

- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน

   และสันติศึกษา

- โรงเร�ยนสาธิตนานาชาติ 

   มหาว�ทยาลัยมหิดล

- โครงการจัดตั้งศูนย�เสร�มสร�าง

   อุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม

คณะ / วิทยาเขต / ส�วนงานที่เรียกชื่ออย�างอื่น
(รองอธิการบดีฝ�ายวิทยาเขต / คณบดี / ผู�อำนวยการ)

- คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล

- คณะเทคนิคการแพทย�

- คณะว�ศวกรรมศาสตร�

- คณะว�ทยาศาสตร�

- คณะเวชศาสตร�เขตร�อน 

- คณะพยาบาลศาสตร�

- คณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร�

- คณะศิลปศาสตร�

- สถาบันว�จัยประชากรและสังคม

- สถาบันแห�งชาติเพ�่อการพัฒนาเด็ก

   และครอบครัว 

- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

- สถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู� 

- ว�ทยาลัยการจัดการ

- ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป�

- ว�ทยาเขตกาญจนบุร�

- บัณฑิตว�ทยาลัย

- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี

- คณะเภสัชศาสตร�

- คณะสัตวแพทยศาสตร�

- คณะสาธารณสุขศาสตร�

- คณะทันตแพทยศาสตร�

- คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- คณะกายภาพบำบัด

- สถาบันโภชนาการ

- สถาบันว�จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

- สถาบันชีวว�ทยาศาสตร�โมเลกุล

- ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา

- ว�ทยาลัยนานาชาติ

- ว�ทยาลัยราชสุดา

- หอสมุดและคลังความรู�มหาว�ทยาลัยมหิดล

- สถาบันบร�หารจัดการเทคโนโลยี

   และนวัตกรรม

- สถาบันว�ทยาศาสตร�การว�เคราะห�

   และตรวจสารในการกีฬา

ส�วนงานภายในมหาวิทยาลัย
(คณบดี/ผู�อำนวยการ)

- ศูนย�สัตว�ทดลองแห�งชาติ 

- ว�ทยาลัยศาสนศึกษา

กลุ�มภารกิจ
(ผู�อำนวยการ)

- กลุ�มภารกิจศูนย�ปฏิบัติการ

   ด�านชีวว�ทยาศาสตร�คอมพ�วเตอร�

*** ข�อมูล ณ มีนาคม 2563***

คณะกรรมการอุทธรณ�ร�องทุกข�ประจำมหาว�ทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน�าสำนักงานสภาฯ / หัวหน�าสำนัก)

- สำนักบร�หารกิจการสภา

   มหาว�ทยาลัย

- สำนักยุทธศาสตร�สภา

   มหาว�ทยาลัย



คณะเทคนิคการแพทย
คณบดี

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

สภาอาจารย
คณะกรรมการประจำสวนงาน

บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ จำกัด
ถือหุนโดยคณะเทคนิคการแพทย

 100 %

ที่ปรึกษาคณะฯ

ศนูยก ารแพทยก าญจนาภเิษก
คณะแพทยศาสตรศ ริริาชพยาบาล

อย
ภูา

ยใ
ตค

วา
มร

วม
มอื

 โครงสรา งและการบรหิ ารงานคณะเทคนคิ การแพทย มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล

โครงการจดัตง้ั
โรงงานตน แบบ
เพอ่ืการพฒันา

ชดุทดสอบ 
นำ้ยาและอปุกรณ
ทางการแพทย

(ขอ มลู  ณ 16 มนี าคม 2563)

งานยทุธศาสตร และการบรหิารพฒันาทรพัยากร
หวัหนา งาน

นางภทัรานนัท พลูสงวน

ภาควชิ าเคมคี ลนิ กิ
หวั หนา ภาควชิ า

รศ. ดร.สรุ รีตัน พรธาดาวทิ ย

ภาควชิ าจลุ ชวี วทิ ยาคลนิ กิและเทคโนโลยปี ระยกุ ต
หวั หนา ภาควชิ า

ผศ. ดร.รงุ โรจน เชดิ ตระกลู เกยี รติ

ภาควชิ ารงั สเี ทคนคิ
หวั หนา ภาควชิ า

ผศ. ดร.นภาพงษ พงษน ภางค

ภาควชิ าเทคนคิ การแพทยช มุชน
รกั ษาการหวั หนา ภาควชิ า

อ. ดร.เลศิ ยศ ตรรี ตันไพบลู ย

ภาควชิ าจลุ ทรรศนศาสตรค ลนิ กิ
หวั หนา ภาควชิ า

รศ. ดร.ดลนิ า ตนั หยง

สำนกั งานคณบดี

งานบรหิ ารจดั การทวั่ ไป
หวั หนา งาน

นางกลุ ธดิ า โพธแิ์ ดง

งานการศกึ ษา
รกั ษาการหวั หนา งาน

รศ. ดร.วจิ ติร วงคล ำ่ซำ

งานคลงั และพสั ดุ
หวั หนา งาน

นางสาวพชิ ญาสนิ ี จติ ตพิ ชิญานนั ท

งานประชาสมั พนั ธ วเิ ทศสมั พนั ธแ ละกจิ กรรมพเิ ศษ
รกั ษาการหวั หนา งาน

ผศ. ดร.วราภรณ จนั ทรอ อ น

งานบรกิ ารสขุ ภาพชมุ ชน

 

ศนู ยเ ทคนคิ การแพทยแ ละรงั สเี ทคนคิ นานาชาติ
หวั หนา ศนู ย

ผศ. พญ.สมุ นา มสั อดู ี

สถานเวชศาสตรช นัสตู ร
หวั หนา สถาน

อ. ดร.ธารารตั น ขาวเขยี ว

ศนู ยพ ฒันามาตรฐานและการประเมนิ ผลติ ภณั ฑ
รกั ษาการหวั หนา ศนู ย

ศ. ดร.ฉตั รเฉลมิ  อศิ รางกรู  ณ อยธุ ยา

ศนูยว จิยัพฒันานวตักรรม
รกัษาการหวัหนา ศนูย

รศ. ดร.กลุชาติ จงัภทัรพงศา

ศนูยเ หมอืงขอ มลูและชวีการแพทยส ารสนเทศ
หวัหนา ศนูย

รศ. ดร.ชนนิทร นนัทเสนามาตร

โครงการจดัตง้ัศนูยส ง เสรมิสขุภาพแบบองคร วม

รองคณบดี
ฝายยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย

รองคณบดี
ฝายบริหารและสื่อสารองคกร

ผศ. ดร.วราภรณ จันทรออน

รองคณบดี
ฝายการศึกษากอนปริญญา

รศ. ดร.วิจิตร วงคล่ำซำ

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา
อ. ดร.สินีวัลยา วิชิต

ผูชวยคณบดี
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู

อ. ดร.ลิขิต  ปรียานนท

ทปี่ รกึ ษาคณะฯ 
ฝา ยพฒั นางานบรกิ ารวชิ าการ และสขุ ภาพชมุ ชน

รศ.พรรณี พเิ ดช 

รองคณบดี
ฝายพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเชิงพาณิชย
รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา

รองคณบดี
ฝายพัฒนาสุขภาวะ

งบประมาณและการคลัง
ผศ. ดร.วิลาสินี สุวรรณจาง

รองคณบดี
ฝายวิจัยและบริการทางวิชาการ

ผศ. ดร.พรลดา นุชนอย

รองคณบดี
ฝายการศึกษาหลังปริญญา

และวิเทศสัมพันธ
ผศ. ดร.โชติรส พลับพลึง
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สารบัญ 
   หน้า 

 
อภธิานศัพท์ ข-จ 
สารบัญภาพ ฉ-ฎ 
โครงร่างองค์กร 1lOP-10lOP 
หมวด 1 การน าองค์กร 1-10 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสงู 1 
1.2 การก ากบัดแูลองค์กรและการท าประโยชน์ให้สงัคม 9 

หมวด 2 กลยุทธ์ 10-23 
 2.1 การจดัท ากลยทุธ์ 10 
 2.2 การน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 21 
หมวด 3 ลูกค้า 23-36 
 3.1 ความคาดหวงัของลกูค้า   23 
 3.2 ความผกูพนัของลกูค้า 31 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 37-42 
 4.1 การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 37 
 4.2 การจดัการสารสนเทศ และการจดัการความรู้   41 
หมวด 5 บุคลากร 43-50 
 5.1 สภาพแวดล้อมของบคุลากร 43 
 5.2 ความผกูพนัของบคุลากร 47 
หมวด 6 การปฏิบัตกิาร 51-63 
 6.1 กระบวนการท างาน   51 
 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตักิาร 55 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 64-94 
 7.1 ผลลพัธ์ด้านผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 64-75 
 7.2 ผลลพัธ์ด้านลกูค้า 75-80
 7.3 ผลลพัธ์ด้านบคุลากร 80-83 
 7.4 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากบัดแูลองค์กร  84-90 
 7.5 ผลลพัธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยทุธ์  90-94 
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อภธิานศัพท์ 
กก. คณะกรรมการ 

กระทรวง อว. กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

กส. คณะกรรมการประจ าสว่นงาน  

คณะฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

โครงการ 4+1  โครงการปริญญาตรี -โทเร่ง รัด วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคนิคการแพทย์) และการจัดการมหาบัณฑิต (การ
จดัการธุรกิจ) 

โครงการ MTVS  โครงการเสริมศกัยภาพพิเศษ 

งานยทุธศาสตร์ฯ งานยทุธศาสตร์ และการบริหารพฒันาทรัพยากร 

จป. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (Safety 
Officer) 

ทีมบริหาร คณบดี, รองคณบดี, ผู้ชว่ยคณบดี 

นศ. นกัศกึษา 

บริษัท MT INNOTREX MT INNOTREX Co., Ltd. 

ผช. ผู้ชว่ย 

ผลการสอบใบประกอบฯ  ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศลิปะ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย IT & KM ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจดัการความรู้ 

ผู้ชว่ยฯ กิจการ นศ. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

พม. พนกังานมหาวิทยาลยั 

พส. พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน) 

ม.มหิดล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

มม. มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองฯ ฝ่ายการศกึษาก่อนปริญญา รองคณบดีฝ่ายการศกึษาก่อนปริญญา 

รองฯ ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาและวิเทศฯ  รองคณบดีฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาและวิเทศสมัพนัธ์ 

รองฯ ฝ่ายบริหารและส่ือสารองค์กร รองคณบดีฝ่ายบริหารและส่ือสารองค์กร 

รองฯ ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ 

รองฯ ฝ่ายพฒันาสขุภาวะ งบปรมาณและการคลงั รองคณบดีฝ่ายพฒันาสขุภาวะ งบประมาณและการคลงั 

รองฯ ฝ่ายพฒันาสขุภาวะฯ รองคณบดีฝ่ายพฒันาสขุภาวะ งบประมาณและการคลงั 

รองฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์ฯ และพฒันาคณุภาพ รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และพฒันาคณุภาพ 



ค 
 

อภธิานศัพท์ (ต่อ) 
รองฯ ฝ่ายวิจยัและบริการฯ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการทางวิชาการ 

ระบบ MU-ERP ระบบ Enterprise Resources Planning 

ระบบ TCAS  ระบบการคดัเลือกกลางบคุคลเข้าศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

ศกพ. ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

ศนูย์  MTRT นานาชาต ิ ศนูย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ 

ศนูย์พฒันามาตรฐานฯ หวัหน้าศนูย์พฒันามาตรฐานและการประเมินผลิตภณัฑ์ 

ศนูย์วิจยัฯ ศนูย์วิจยัพฒันานวตักรรม 

ศนูย์เหมืองข้อมลูฯ ศนูย์เหมืองข้อมลูและชีวการแพทย์สารสนเทศ 

สถานเวชฯ  สถานเวชศาสตร์ชนัสตูร 

หน. หวัหน้า 

หนว่ย HR หนว่ยพฒันาบคุลากรและการเจ้าหน้าท่ี 

หนว่ย IT  หนว่ยข้อมลูและสารสนเทศ 

อ. อาจารย์ 

AaaS Application as a Service 

Big Data ข้อมลูขนาดใหญ่ 

CMU – AMS คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

COSHEM ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอัมในการท างาน 

EQAS โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิารเทคนิคการแพทย์ 

F-club/F&D club Facilitating-club 

HIS Hospital information system 

HRD Human resources development 

HRM Human resources management 

JIF Journal Impact Factor 

KKU - AMS คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

KRI Key Risk Indicator 

LIS Laboratory Information System  

MM Master of  Management 



ง 
 

อภธิานศัพท์ (ต่อ) 
MOOC Massive Open Online Course 

MOU คูค่วามร่วมมือ 

MT สาขาเทคนิคการแพทย์ 

MT- CMU สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

MT- KKU สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

MT/RT  เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 

MT+ กลุม่วิชาเสริมสร้างศกัยภาพพิเศษ  

MT-CU สาขาเทคนิคการแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

MTMU สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

MTVS รายวิชาเสริมศกัยภาพด้านเทคนิคการสตัวแพทย์ 

MU มหาวิทยาลยัมหิดล 

MUMT คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

OBE Outcome-Based Education 

PA Performance agreement 

PCR Polymerase Chain Reaction 

PDSA การขบัเคล่ือนการพฒันาและการเรียนรู้ 

PLOs  Program Learning Outcomes 

ROI Return on investment 

RT สาขารังสีเทคนิค 

RT- CMU สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

RTMU สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลยัมหิดล 

SA ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ (Strategic Advantages) 

SC ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ (Strategic Challenges) 

SDGs เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals) 

SO เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Objective) 

SOp โอกาสเชิงกลยทุธ์ (Strategic Opportunity) 

SPOC Small Private Online Course 

TOR ข้อก าหนดของผู้วา่จ้าง (Term of Reference) 

TQF กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 



จ 
 

อภธิานศัพท์ (ต่อ) 
TOWS matrix  เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้มาจาก

การวิเคราะห์ SWOT 
VMV Vision-Mission-Value 

WRS Well-Rounded Scholar 
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  โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลยัมหิดล   

  โครงสร้างและการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล   

1ก-1 หลกัสตูรและบริการ   1 l OP 

1ก-2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร คา่นิยม (และสมรรถนะหลกั ของคณะเทคนิค
การแพทย์ ม.มหิดล 

2 l OP 

1ก-3   จ านวนบคุลากรจ าแนกตามสายงานและวฒุิการศกึษา 3 l OP 

1ก-4 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนั ความต้องการ และความคาดหวงัของบคุลากร  3 l OP 

1ก-5 สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 4 l OP 

1ก-6 กฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีส าคญั 5 l OP 

2ก-1    สถาบนัคูเ่ทียบจ าแนกตามระดบัการแขง่ขนั 6 l OP 

1ข-1 ความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญัของผู้ เรียน ลกูค้ากลุม่อ่ืนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย  

7 l OP 

1ข-2    คูค่วามร่วมมือ  8 l OP 

2ก-2  แหลง่ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญั 9 l OP 

2ข -1   ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั   9 l OP 

2ข -2 โอกาสเชิงกลยทุธ์ 10 l OP 

1.1-1  การถ่ายทอด VMV สูก่ารปฏิบตัแิละการสร้างเสริมให้มีผลการด าเนินการท่ีดี 2 

1.1-2  ชอ่งทางส่ือสารของกลุม่ผู้บริหารและบคุลากรกลุม่ตา่งๆ 3 

1.2-1  การคาดการณ์ลว่งหน้าถึงความกงัวลของสงัคมท่ีมีตอ่หลกัสตูร บริการและ
กระบวนการ  

8 

2.1-1  กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์และการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ (แผนกลยทุธ์คณะเทคนิค
การแพทย์ ปี 2561-2565) 

12 

2.1-2  กระบวนการจดัท ากลยทุธ์โดยใช้ปัจจยัน าเข้าเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ 14 

2.1-3  ระบบงานและกระบวนการท างานท่ีส าคญั 15 

2.1-4  เป้าประสงค์ กลยทุธ์ และตวัชีว้ดัของยทุธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 
พ.ศ. 2561-2565 

16 

3.1-1  กระบวนการรับฟังเสียงนกัศกึษาและลกูค้ากลุม่อ่ืนๆ 24 

3.1-2  วิธีการรับฟังเสียง/การประเมินความพงึพอใจ-ไมพ่งึพอใจ/ความผกูพนั/ความ
ต้องการ/ความคาดหวงั ข้อมลูท่ีได้และการน าไปใช้  

26 
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โครงร่างองค์กร 
1. ลักษณะองค์กร 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดลก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2500 เป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกใน
ประเทศไทยและในภมูิภาคอาเซียนท่ีผลิตบณัฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ทัง้ระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศกึษา สงักดัภายใต้มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่เป็นองค์กรระดบัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐท่ีด าเนินการโดยไม่
มุง่หวงัก าไร คณะฯได้รับการยอมรับในฐานะสถาบนัชัน้น าท่ีมีความเป็นเลศิทางการศกึษา การวิจยัและการบริการ
ทางวิชาการและบริการสขุภาพ ด าเนินการด้วยปณิธาน “สถาบนัชัน้น า มุง่พฒันาเพื่อสงัคม” 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ผลิตภณัฑ์  
คณะฯมีผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ หลกัสตูรการศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษารวม 5 หลกัสตูร 

ผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานบริการวิชาการ ท่ีส าคญั คือ บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค บริการสขุภาพชมุชนเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพ 
และการฝึกอบรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยสง่มอบหลกัสตูรและบริการให้แก่นกัศกึษาและ
ลกูค้ากลุม่อ่ืนด้วยกระบวนการมาตรฐานและการก ากบัดแูลของคณะฯ  
ภาพที่ 1ก-1 หลกัสตูรและบริการ   

หลักสูตรและบริการ 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทยีบของ

หลักสูตร/ผลติภณัฑ์/บริการหลักต่อ
ความส าเร็จของคณะฯ 

กลไกการส่งมอบ ผลลัพธ์ 

ด้านการศึกษา 
-หลักสูตรระดับป.ตรี 
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  
 วท.บ. (รังสีเทคนิค) 
 

 มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพรอบ
ด้าน (มีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น าและท างาน
เป็นทีมได้ และมุ่งช่วยเหลือผู้ อ่ืนและ
รับผิดชอบต่อสงัคม) โดยมีคณุลกัษณะ 
"Smart in Lab, Strong in Community" 
(เทคนิคการแพทย์) และ“Strong in 
Practice, Smart in Profession” (รังสี
เทคนิค) เป็นท่ียอมรับและความต้องการ
ของตลาดแรงงานและตลาดการศกึษาใน
ระดบับณัฑิตศกึษา 

 หลกัสตูรได้รับการรับรองคณุภาพ
มาตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล 

 หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ เน้น Outcome-
based Education (OBE) และ
วิธีการสอนที่มุ่งเน้นผลลพัธ์การ
เรียนรู้เชิงกว้างและเชิงลกึทาง
วิชาชีพ  

 การพฒันาศกัยภาพและคณุลกัษณะ
ของ นศ.ผ่านกระบวนการทัง้ใน-นอก
ชัน้เรียนและกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

 บรูณาการข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างเสริม
ศกัยภาพพิเศษตามความสนใจ และ
สนองต่อความต้องการของสงัคม 

ภาพท่ี 7.1-1 (ก,ข)  
ภาพท่ี 7.1-2 (ก,ข)  
ภาพท่ี 7.1-3  

-หลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา 
 วท.ม. (เทคนิค
การแพทย์ นานาชาต)ิ 

 วท.ม. (รังสีเทคนิค 
นานาชาต)ิ 

 ปร.ด. (เทคนิค
การแพทย์ นานาชาต)ิ 

 
 มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บณัฑิตท่ีสร้างความเป็นเลิศทางเทคนิค
การแพทย์/รังสีเทคนิค/วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดบัสากล 
มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น แ ล ะ
ผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัชัน้น าทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

 
 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เน้นการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ สร้าง
ประสบการณ์การสงัเคราะห์ความคิด
เพื่อแก้ปัญหา การท าวิจัยและสร้าง
นวตักรรม สร้างประสบการณ์เรียนรู้
ร่วมกบันกัวิชาการในระดบัสากล 

 
ภาพท่ี 7.1-4 (ก,ข)  
ภาพท่ี 7.1-5 (ก,ข)  
ภาพท่ี 7.1-6  
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หลักสูตรและบริการ 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทยีบของ

หลักสูตร/ผลติภณัฑ์/บริการหลักต่อ
ความส าเร็จของคณะฯ 

กลไกการส่งมอบ ผลลัพธ์ 

ด้านการวิจัย 
 ผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

 ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ ได้รับการอ้างอิงสงู 
แ ล ะ เ ป็ น ผู้ น า ท่ี มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น 
โดยเฉพาะด้าน Data mining & Health 
informatics ในระดบัสากล 

 ผลงานวิจัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพและวงการ
แพทย์ เพื่อสร้างคณุูปการแก่สงัคม และ
การพึง่พาตนเองของประเทศ 

 น า เสนอ / เผยแพ ร่ผลงานวิ จัย /
นวัตก ร รม ใน รูปแบบต่ า ง ๆ  ใ น
วารสารวิชาการ การประชมุวิชาการ
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
การน าไปใช้ประโยชน์ และการ
จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

 ส่งมอบผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ใน
ก า ร ข ย า ย ผ ล สู่ ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการจัดการศึกษา การวิจัย
ต่อยอด  รวมทั ง้การพัฒนาการ
บริการทางวิชาการ และบริการทาง
สขุภาพ  

 เผยแพร่องค์ความรู้และทรัพย์สิน
ทางปัญญาสูส่าธารณะเพ่ือการ
พฒันาสงัคมและการพึง่พาตนเอง 

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

ด้านบริการสุขภาพ 
 บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตัิการเทคนิค
การแพทย์และรังสีเทคนิค  

 บริการสขุภาพชมุชนและ
การสร้างเสริมสขุภาพ
เคลื่อนที่ 

 

 
 งานบริการวิชาการและบริการสขุภาพมี
คณุภาพระดบัสากล เป็นท่ียอมรับ สร้าง
ผลกระทบเชิงบวกด้านการสร้างเสริม
สขุภาพให้กบัชมุชน สงัคม 

 ขยายบทบาทของวิชาชีพจากการบริการ
แบบตัง้รับสูก่ารบริการเชิงรุก โดยมุ่งเน้น
การสร้างเสริมสขุภาพให้แก่ชมุชน/สงัคม
ในวงกว้าง 

 
 การให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์ 
เพ่ือการวินิจฉยั ติดตามการรักษา
และประเมินภาวะสขุภาพ พร้อมกบั
การสื่อสารถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ดแูลสร้างเสริมสขุภาพของตนเอง
และครอบครัวให้ดีได้อย่างตอ่เน่ือง 

 
ภาพท่ี 7.1-15  
ภาพท่ี 7.1-17 (ก,ข)  

ด้านบริการวิชาการ 
ก า ร ฝึ ก อบ รมท า ง วิ ช า ชี พ
เทคนิคการแพทย์และ รั งสี
เทคนิค  

สร้างบทบาทการน าและการสง่เสริม
ความรู้ทางวิชาการให้แก่บคุลากร 
MT/RT และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้
ในและต่างประเทศ 

 เป็นแหลง่เรียนรู้ของบคุลากรทาง 
MT/RT และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ภาพท่ี 7.1-16 (ก-ง)  

(2)วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะฯ ตัง้ปณิธานในการเป็น “สถาบันชัน้น ามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม (The 

leading institute developing for the betterment of society)” ดงันัน้ แผนกลยทุธ์คณะฯ พ.ศ. 2561-2565        
จงึก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม  วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก ดงัภาพท่ี 1ก-2 
ภาพที่ 1ก-2 วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) ค่านิยม (Core Value) และ

สมรรถนะหลกั (Core competencies) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 

วิสัยทศัน์ (Vision) 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล มุ่งสู่การ เป็นผู้น าทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในระดบั
สากลท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวตักรรมเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพและการพึง่พาตนเองของสงัคม 

พนัธกจิ (Mission) 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพรอบด้านและสมรรถนะสงูทางวิชาชีพ พฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและนานาชาติ บรูณาการทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือการดแูลสร้างเสริมสขุภาพที่ดีแก่ประชาชนในสงัคม 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การมุ่งสูค่วามส าเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลงัความผกูพนัฉนัท์ครอบครัว 
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ค่านิยม (Core Value) MAHIDOL (M= Mastery, A= Altruism, H= Harmony, I= Integrity, D= Determination, O= Originality,  
L= Leadership) 

สมรรถนะหลัก 

1.  ศกัยภาพในการผลิตงานวิจยัท่ีโดดเดน่ระดบัสากลทางด้าน Data mining & Health informatics 
2.  การเป็นผู้น าในการจดัการศกึษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 
3. ศกัยภาพการให้บริการทางวิชาชีพเชิงรุกเพ่ือบรูณาการภาพรวมการมีสขุภาพดีแก่ประชาชน กลุม่ประชากร องค์กร 
และหน่วยงานตา่งๆ อย่างกว้างขวาง 

 (3) บุคลากร ปีงบประมาณ 2562-2563 มีบุคลากร 258 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 88 คน และสาย
สนับสนุน 170 คน โดยสายวิชาการมีคุณวุฒิ ป.เอก ร้อยละ 96.59 ทัง้นี ้คณะฯ ก าหนดสัดส่วนคุณวุฒิสาย
วิชาการท่ีมีคณุวฒุิทางวิชาชีพ คือ เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ต่อคณุวุฒิอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายศกัยภาพงานทางวิชาชีพในกรอบร้อยละไม่เกิน 70:30 (สดัส่วนปัจจบุนั คือ 87.64:12.36) สายสนบัสนุน
ส่วนใหญ่มีคณุวฒุิ ป.ตรี ร้อยละ 64.12 (ภาพท่ี 1ก-3) โดยสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ มีข้อก าหนดเพิ่มเติม คือ 
ต้องมีคณุวฒุิตรงตามสายงาน และ/หรือมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ และบคุลากรทกุกลุม่ต้องจดัท าข้อตกลงการ
ปฏิบตัิงาน (Performance agreement; PA) กบัผู้บงัคบับญัชาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน การพฒันา และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ในปี 2562 คณะฯ ได้ส ารวจปัจจยัความผกูพนั ความต้องการ ความคาดหวงัของ
บคุลากร ดงัภาพท่ี 1ก-4 
ภาพที่ 1ก-3  จ านวนบคุลากรจ าแนกตามสายงานและวฒุิการศกึษา (ข้อมลู ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2563) 

สายวิชาการ 

ระดับการศึกษา 

รวม 

  

สายสนับสนุน 

ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

  
ปริญญา

โท 
ปริญญา
ตรี 

ต ่ากว่า
ปริญญา 

ศาสตราจารย์ 5 - 5   วิชาชีพเฉพาะ 5 45 - 50 

รองศาสตราจารย์ 10  - 10   บริหารจดัการทัว่ไป 11 64 45 120 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 1 34   รวม 16 109 45 170 

อาจารย์  35 2 37   ร้อยละ 9.41 64.12 26.47 100.00 

นกัวิจยั 2 - 2 
 

          
รวม 85 3 88 

8
8 

ร้อยละ 96.59 3.41 100.00 
      

ภาพที่ 1ก-4 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนั ความต้องการ และความคาดหวงัของบคุลากร  

ประเดน็ 
ปัจจัยที่ส่งผล (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 

สายวิชาการ ผลลัพธ์ สายสนับสนุน ผลลัพธ์ 
ความ
ผูกพนั 

 

1. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชา 
2. มีความก้าวหน้าในการท างาน 

3. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ภาพท่ี 
7.3-2(ข), 
7.3-8 

1. คณะฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

2. มีความมัน่คงในการท างาน 
3. บรรยากาศในการท างาน  

ภาพท่ี 
7.3-8, 
7.3-13 

ความ
ต้องการ 

 

1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี 
2. สวสัดิการและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 
3. ความก้าวหน้าในสายงานและความมัน่คงใน
งาน 

ภาพท่ี 
7.3-2 (ข), 
7.3-8 

1. สภาพแวดล้อมองค์กรและบรรยากาศการ
ท างานท่ีด ี
2. โอกาสในการพฒันาตนเองเพ่ือการท างาน 
3. สวสัดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ภาพท่ี 
7.3-8, 
7.3-12(ก) 
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ประเดน็ 
ปัจจัยที่ส่งผล (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 

สายวิชาการ ผลลัพธ์ สายสนับสนุน ผลลัพธ์ 
ความ
คาดหวัง 

 

1. บรรยากาศท่ีเสริมสร้างความสขุ “องค์การแห่ง
การเรียนรู้” 
2. คณะฯ มีการบริหารจดัการองค์การท่ีดีและเป็น
องค์กรชัน้น า 
3. สมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชา 

ภาพท่ี 
7.3-9, 
7.4-4 (ก) 

1. บรรยากาศที่เสริมสร้างความสขุ “องค์การแห่ง
การเรียนรู้” 
2. สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชา 
3. คณะฯ มีการบริหารจดัการองค์การที่ดีและเป็น
องค์กรชัน้น า 

ภาพท่ี 
7.3-9, 
7.4-4 (ก) 

  
 (4) สินทรัพย์ คณะฯ มีสถานท่ี เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน (ภาพท่ี 1ก-5) 
ภาพที่ 1ก-5 สินทรัพย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 

สถานที่ปฏบิตังิานและพืน้ที่การใช้งาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีท่ีปฏิบตัิงาน 
  -  ภายใน รพ.ศิริราช 2 แห่ง คือ อาคารคณะฯ และสถานเวชศาสตร์

ชนัสตูร (ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้ 4) 
  - วิทยาเขตศาลายา 2 แห่ง คือ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์ และศนูย์ MTRT นานาชาติ ภายในศนูย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 

2. ห้องปฏิบตัิการการเรียนการสอนและห้องปฏิบตัิการวิจยั 59 ห้อง 
3. ห้องประชมุ Auditorium ขนาด 300 ท่ีนัง่ 1 ห้อง และห้องประชมุ
ขนาด 10-50 ท่ีนัง่ 9 ห้อง 
4. ห้องปฏิบตัิการบริการทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 4 units 
5. ห้องส านกังานคณบดี ภาควิชา ห้องพกัอาจารย์และอ่ืนๆ 
6. ห้องสมดุท่ีมีสิ่งที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้และสืบค้นข้อมลูทางวิชาชีพและ
ทัว่ไป 
7. ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 50 เคร่ือง 
8. ห้องอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific 
Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for 
Advanced Medical Imaging Informatics 

1. เคร่ืองมือทางด้านรังสีเทคนิคท่ีพร้อมใช้งานด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ได้แก่ เคร่ืองเอกซเรย์จ าลองอจัฉริยะท่ีสร้างและ
พฒันาขึน้โดยคณาจารย์ภาควิชารังสีฯ เพื่อใช้สอน นศ. RT ซึง่เป็นแห่ง
เดียวในประเทศ เคร่ืองมือด้านรังสีวินิจฉยัและเคร่ืองมือด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ท่ีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกช. ก าหนด 
2. เคร่ืองมือประจ าห้องปฏิบตัิการทาง MT ส าหรับ นศ.ท่ีมากกวา่เกณฑ์
มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ก าหนด 
3. ระบบ Information technology ทางด้าน bioinformatics และ data 
mining, Laboratory Information System (LIS) ทัง้สว่นท่ีคณะฯ 
พฒันาเอง และโปรแกรมส าเร็จรูป, imaging technology, ระบบ 
Enterprise Resources Planning (MU-ERP) ระบบ LAN และ 
Wireless LAN (MU-WiFi) และ Software ท่ีถกูกฎหมาย จ านวน
มากกวา่ 20 รายการ 
4. เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัิท่ีทนัสมยัส าหรับงานบริการทาง MT 
5. รถเอ็กซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ส าหรับงานบริการตรวจสขุภาพชมุชน  
6. เคร่ืองมือครุภณัฑ์ส าหรับการท าวิจยัขัน้สงู เช่น Confocal laser 
scanning microscope, Flow cytometer, Tissue culture facilities, 
LC-/GC-Mass spectrometer, และ  Chemiluminescence imaging 
system 

 

ข้อก าหนดพเิศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ 
คณะฯ ใช้ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 15190 

ส าหรับผู้ ท่ีปฏิบัติงานด้านบริการทางเทคนิคการแพทย์และการใช้อุปกรณ์วัดรังสีประจ าบุคคลส าหรับผู้ ท่ี
ปฏิบตัิงานด้านบริการทางรังสีเทคนิค ให้ใช้ข้อก าหนดตาม พรบ.ความปลอดภยัอาชีว อนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
 (5)  สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ  คณะฯด า เนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 และข้อบงัคบั/ประกาศมหาวิทยาลยัท่ีออกตามพระราชบญัญัติ มม. รวมถึง
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัภายนอกท่ีเก่ียวข้องท่ีส าคญั ได้แก่  
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ภาพที่ 1ก-6 กฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีส าคญั 
กลุ่ม กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการศกึษา  กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548/2558 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2548/2558 
 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 8) 
พ.ศ.2561 

 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค 

ภาพท่ี 
7.1-18 

รองคณบดีฝ่าย
การศกึษาก่อน
ปริญญา 
รองคณบดีฝ่าย
การศกึษาหลงั
ปริญญาฯ 

ด้านวิจยั  แนวทางปฏิบตัิจรรยบรรณนกัวิจยั พ.ศ.2541 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 จรรยาบรรณการวิจยัในคน สภาวิจยัแห่งชาติ 
 จรรยาบรรณในสตัว์ทดลอง สภาวิจยัแห่งชาติ 

หวัข้อ 
7.4 ก (4) 

รองคณบดีฝ่าย 
วิจยัฯ 

ด้ า น บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
บริการสขุภาพ 

 มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ ISO 15189, ISO 15190 
 พ.ร.บ.พลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 
 

ภาพท่ี 
7.1-15 

หน.ศนูย์ MTRT 
นานาชาติ 
หน.สถานเวชฯ 

อา ชี วอนามัย 
ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 

 พรบ.ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
 มาตรฐานคณุภาพความปลอดภยัทางห้องปฏิบตัิการวิจยั 
 พ.ร.บ.เชือ้โรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ.2557 

ภาพท่ี 
7.3-7  

รองคณบดีฝ่าย 
พฒันาสขุภาวะฯ 
รองคณบดีฝ่าย 
บริหารฯ 

ด้านบริหาร
จดัการ (การ
พฒันาคณุภาพ
การบริหารงาน
บคุคล 
งบประมาณ 
การคลงัและ
พสัด)ุ 

 ระเบียบ/แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และมหาวิทยาลยัมหิดล  

 พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2562 
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559   
 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2559 
 พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2562 ของ
ก.พ.อ และ ก.พ. 

ภาพท่ี 
7.4-5, 
7.4-6 

รองคณบดีฝ่าย 
พฒันาสขุภาวะฯ 
รองคณบดีฝ่าย
ยทุธศาสตร์ฯ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

 
1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดแูล 
 คณะฯ เป็น 1 ใน 32 คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของ ม.มหิดล (ภาพท่ี 1 ในบทน า) โดย

คณะฯ มีการจดัโครงสร้างและการบริหารงานเป็น 5 ภาควิชา 2 หน่วยงานท่ีเทียบเท่าภาควิชา (สถานเวชศาสตร์
ชนัสตูรและส านกังานคณบดี) และหน่วยงานระดบัเดียวกับภาควิชาท่ีเรียกว่า ศนูย์ 4 ศนูย์ และโครงการจดัตัง้
ศนูย์อีก 2 หน่วยงานและ 1 บริษัท (ภาพท่ี 2 ในบทน า) 

คณบดีและคณะกรรมการประจ าสว่นงาน (กส.) ท่ีประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หวัหน้า
ภาควิชา หวัหน้าสถานเวชศาสตร์ชนัสตูร หวัหน้าศนูย์ และกรรมการประจ าสว่นงานจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
ก ากบัดแูล ติดตามการบริหารงานของคณะฯ หน่วยงานระดบัภาควิชา ศนูย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตัิการท่ีก าหนด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และหลกัการ
บริหารจัดการภายใต้ธรรมาภิบาล ตามท่ีกล่าวในหมวดท่ี 1 มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานของ
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คณบดีโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้ และมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารทุกระดบัโดย
คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

(2) ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 คณะฯ แบ่งกลุ่มผู้ เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามพนัธกิจ (ภาพท่ี 1ข-1) จากการส ารวจ
ความต้องการและความคาดหวงัของกลุ่มลูกค้า/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียปรากฏข้อมูลดงัแสดงในภาพท่ี 1ข-1 และ
เพื่อให้การด าเนินการพนัธกิจบรรลเุปา้หมาย คณะฯ จึงก าหนดบทบาทและความส าคญัต่อองค์กรของผู้ส่งมอบ/
คู่ความร่วมมือท่ีส าคญั (ภาพท่ี 1ข-2) และใช้กลไกในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย และคู่ความร่วมมือกลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการตามความเหมาะสม เช่น การใช้สื่อสงัคมออนไลน์  (E-mail, 
Facebook, LINE) การประชมุร่วมกนั การใช้เอกสารอย่างเป็นทางการ โทรศพัท์ Website ของคณะฯ การพบปะ
พดูคยุโดยตรง ฯลฯ 

2. สถานการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 (1) ล าดับในการแข่งขัน คณะฯ เป็นสถาบนัผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคท่ีมีความ
เก่าแก่ท่ีสดุทัง้ในระดบัประเทศ (ปัจจุบนั มีสถาบนัผลิตบณัฑิตทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจ านวน 15 
และ 11 แห่ง ตามล าดบั) และระดบัอาเซียน (มีสถาบนัท่ีมีพนัธกิจคล้ายกนัอยู่มากกว่า 200 แห่ง) โดยคณะฯ เป็น
สถาบันเดียวในระดับอาเซียนท่ีมีการจัดการศึกษาในหลกัสูตรเทคนิคการแพทย์ตัง้แต่ระดับ  ป.ตรี ถึง ป.เอก 
ในขณะท่ีในระดบัอาเซียนสว่นใหญ่เป็นการผลิตบณัฑิตในหลกัสตูรท่ีต ่ากว่าระดบั ป.ตรี หรือเป็นหลกัสตูรป.ตรีใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และเม่ือพิจารณาจากศกัยภาพในการผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพในระดบันานาชาติ คณะฯ 
จดัอยู่ในล าดบัต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน และเหนือกว่าสถาบนัอ่ืนๆ จ านวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยคณะฯ ก าหนดคู่เทียบด้านการศกึษาและการวิจยั ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยแบง่เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประเทศ ระดบัอาเซียน และระดบัโลก ดงัภาพท่ี 2ก-1 
ภาพที่ 2ก-1   สถาบนัคูเ่ทียบจ าแนกตามระดบัการแข่งขนั 

ระดับการแข่งขัน สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 
ระดบัประเทศ 

(ด้านการศกึษา/ วิจยั / 
บริการวิชาการ) 

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น  
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 
คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่  

ระดบัอาเซียน 
(ด้านวิจยั) 

- Department of Medical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์   
- Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย 

ระดบัโลก 
(ด้านวิจยั) 

- Department of Laboratory Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle สหรัฐอเมริกา  
- Department of Health Sciences, School of Medicine, Kyushu University ประเทศญ่ีปุ่ น 
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ภาพที่ 1ข-1 ความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญัของผู้ เรียน ลกูค้ากลุม่อ่ืนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
พนัธกจิ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ   

ด้านการศึกษา 
 

 ผู้ เรียน (นศ.ปัจจบุนั) 
- ระดบั ป.ตรี 

 

  ได้เรียนในหลกัสตูรที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของสงัคม  
 สอบขึน้ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะได้ 
 ได้งานท า/ศกึษาต่อได้ทนัทีหลงัส าเร็จการศกึษา 

- ระดบับณัฑิตศกึษา  
 

 

 มีทนุการศกึษา/การสนบัสนนุให้ได้รับประสบการณ์ในตา่งประเทศ 
 มีอาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่ นศ. ท่ีมีปัญหา มีสว่นร่วมดแูล นศ. และติดต่ออาจารย์ได้สะดวก 
 มีโอกาสได้รับประสบการณ์ท าวิจยั/น าเสนอผลงานในตา่งประเทศ `(ส าหรับ นศ.ระดบั ป.เอก) 

  ผู้ใช้บณัฑิต 
 

 ได้บณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ การวิจยั และเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเองและ
สงัคม มีความคิดสร้างสรรค์ พฒันาตนเองได้อย่างตอ่เน่ือง สามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

  สภาเทคนิคการแพทย์ และกก.
วิชาชีพรังสีเทคนิค 

 ได้บณัฑิตท่ีมีคณุภาพตามข้อก าหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ / กก.วิชาชีพรังสีเทคนิค 
 หลกัสตูรผ่านการรับรองสถาบนัตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

  สกอ  หลกัสตูรผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ด้านการวิจัย 
 

ผู้สนบัสนนุ/ผู้ ให้ทนุท าการวิจยั  สถาบนัท่ีมีความร่วมมือ 
 ผู้ใช้/ผู้อ่านผลงานวิจยั 

 

 ได้ผลงานวิจยัตามเวลาท่ีก าหนด  มีมาตรฐาน และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ/
นานาชาติได้ 

 ได้ผลงานวิจยัท่ีใช้เป็นฐานในการน าไปตอ่ยอดสูก่ารประยกุต์ใช้จริงเพ่ือการพึง่พาตนเองของ
ประเทศ และการสร้างผลกระทบเชิงนโยบายในมิติตา่งๆ 

ด้านการบริการวชิาการ 
 

ผู้ เข้าอบรมทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และรังสีเทคนิค ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

  ได้รับการพฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อน าไปใช้ในการพฒันางาน 
 

ด้านบริการสุขภาพ 
 

ผู้ใช้บริการ ท่ีมารับบริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเทคนิค
การแพทย์ 

  ผลการวิเคราะห์ถกูต้อง และทนัเวลา 
 บริการท่ีเกิดความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 
 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีใช้
บริการสขุภาพชมุชนและการสร้าง
เสริมสขุภาพเคลื่อนท่ี 

  ค าแนะน าท่ีถกูต้อง สามารถน าไปปฏิบตัิเพื่อการดแูลและสร้างเสริมสขุภาพได้ 
 บริการท่ีเกิดความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 
 „ผลการวิเคราะห์ถกูต้อง 



8 l OP 
 

ภาพที่ 1ข-2   คูค่วามร่วมมือ  

พนัธกจิ คู่ความร่วมมือ บทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ข้อก าหนดที่ส าคัญ  
ด้านการศึกษา 
ระดับ ป.ตรี 

- แหลง่ฝึกปฏิบตัิงานของ นศ. ซึง่หมาย
รวม ทัง้ในและตา่งประเทศ 

- เป็นแหลง่เรียนรู้/ร่วมจดัการเรียนการสอน 
- เป็นผู้สอนและควบคมุดแูลการฝึกงานเพ่ือให้ นศ. ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการท างานในสถานการณ์จริง 

- นศ. ได้รับความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตรงจากการท างานในสถานการณ์จริง  
- แหลง่ฝึกปฏิบตัิงานต้องมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด 

- สถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ - แหลง่แลกเปลี่ยน นศ.ทางด้านวิชาการและด้านศิลปวฒันธรรม - นศ. ได้รับความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ จากสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ 

ระดับบณัฑติศึกษา 
 

- บณัฑิตวิทยาลยั - เป็นผู้ประสานงานในการรับ นศ. และ ก ากบัดแูลการจดั
การศกึษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

- สนบัสนนุการจดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาและด าเนินการด้านการรับ นศ.
ใหม่ กิจการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- วิทยาลยัการจดัการ - เป็นผู้ รับผิดชอบ และคดัเลือก นศ. เข้าโครงการหลกัสตูร 
4+1 

- นศ. ท่ีส าเร็จการศกึษา หลกัสตูร ป.ตรี MT ควบ ป.โท MM 

- สถาบนัท่ีมีความร่วมมือในการจดัการ
เรียนการสอน และวิจยั ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

- แหลง่ทนุ แหลง่ท าวิจยั แหลง่ศกึษาดงูาน อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

- แหลง่แลกเปลี่ยน นศ. และคณาจารย์ 
- ร่วมผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ 

- สนบัสนนุให้เกิดผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพและตีพิมพ์เผยแพร่ได้  ระดบัสากล 
- คณาจารย์ บคุลากรและ นศ. ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
ผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 

ด้านการบริการ
สุขภาพ 

- ห้องปฏิบตัิการท่ีให้บริการรายการ
ทดสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีคณะฯ เปิด
ให้บริการ 

- เป็นผู้ด าเนินการการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการท่ี
นอกเหนือจากท่ีทางคณะฯ เปิดให้บริการอยู่ 

- การใช้วิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189  
ISO15190 

- หน่วยงานทางสขุภาพ ได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศนูย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศิริราช 
กาญจนา) 

- ร่วมให้บริการทางสขุภาพ - ร่วมให้บริการทางสขุภาพ และ/หรือการรายงานผลทางสขุภาพแก่ผู้ ป่วย  
ผู้มารับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด  

ภาพที่ 1ข-3   พนัธมิตร /ผู้สง่มอบ 

พนัธกจิ พนัธมิตร บทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ข้อก าหนดที่ส าคัญ  
ด้านการวิจัย - สถาบนัท่ีมี MOU  - ท าวิจยัร่วม/สนบัสนนุทนุวิจยั - ร่วมผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพระดบัสากล 

พนัธกจิ ผู้ส่งมอบ บทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ข้อก าหนดที่ส าคัญ  
ด้านการบริการ
สุขภาพ/วิจัย 

- บริษัทจ าหน่ายเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/น า้ยาท่ี
ใช้ในงานบริการ 

- จดัส่งเคร่ืองมือ /อปุกรณ์และน า้ยาท่ีมีคณุภาพตรงตาม
คณุลกัษณะท่ีก าหนด 

- จดัส่งเคร่ืองมือ/อปุกรณ์และน า้ยาท่ีมีคณุภาพตรงตามคณุลกัษณะท่ีก าหนดและ
ตรงเวลา และรับผิดชอบตอ่บริการหลงัการขาย 
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 (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 1) การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน เป็นโอกาสท่ีคณะฯ 
จะขยายบทบาทน าในระดบัสากล คณะฯ จงึสร้าง/พฒันาหลกัสตูรท่ีตอบสนองตอ่สภาวการณ์ดงักลา่ว รวมทัง้เข้า
ไปช่วยเป็นพี่เลีย้งและท่ีปรึกษาในการพฒันาทางวิชาการและการวิจยั ตลอดจนการร่วมพฒันาบุคลากรให้แก่
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ตามท่ีร้องขอทัง้ในและนอกภูมิภาคอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว ภูฎาน  2) 
การพฒันาวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์อย่างก้าวกระโดดในยคุ Disruptive world สง่ผล
ให้คณะฯ มีโอกาสในการสร้างนวตักรรมด้านการวิจยั ให้เป็นนวตักรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเน้นการพึ่งพาตนเอง โดย
สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
บนรากฐานสมรรถนะหลกัของคณะฯ โดยค านึงถึงทิศทางการพฒันาประเทศและความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชัน้สูงในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและจุลชีพก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารและ
สิ่งแวดล้อม การน านวตักรรมชดุตรวจทดสอบ (Diagnostic devices) ไปประยกุต์ใช้ในประเทศและการจ าหน่าย
เชิงพาณิชย์  การขยายผลงานวิจยัด้านเชือ้ดือ้ยาในลกัษณะการตอ่ยอดศกัยภาพผู้ประกอบวิชาชีพในเขตสขุภาพ
ตา่งๆ ทัว่ประเทศ ซึง่ถือเป็นความรับผิดชอบท่ีคณะฯ มีต่อสงัคมวงกว้างและการพฒันางานทางวิชาการเพื่อตอบ
โจทย์เชิงนโยบายระดบัประเทศ  
 (3)แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ มีแหล่งข้อมลูส าคญัท่ีใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบในการประเมิน
ตนเอง ดงัแสดงในภาพท่ี 2ก-2 
ภาพที่ 2ก-2 แหลง่ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญั 
แหล่งที่มาส าคัญของข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ ตัวชีว้ัดที่ใช้ค่าเปรียบเทยีบเหล่านี ้ ข้อจ ากัดในการหาข้อมูลเปรียบเทียบ 
- สกอ., ทปอ. 
- ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
- ฐานข้อมลูวิจยัต่างๆ เช่น Scopus/ISI 
- สถาบนัผู้ผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์และ    
รังสีเทคนิค 

- สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
- คณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค 

- สว่นแบ่งการตลาดของบณัฑิต/บริการตา่งๆ  
- ผลการสอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ มีใบประกอบ
วิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ 
- ผลงานวิจยัเชิงปริมาณและคณุภาพ citation 

index / h-index 
- ผลการจดัอนัดบัของสถาบนัตา่งๆ 

- ตวัชีว้ดัท่ีมีการวิเคราะห์จากฐานที่
ต่างกนั 
- พระราชบญัญตัิข้อมลูข่าวสาร 
- ลกัษณะการด าเนินการท่ีต่างกนั หรือมี
ลกัษณะเฉพาะตวั 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ภาพที่ 2ข -1  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั   

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

SC1 ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว (Disruptive technology) 
SC2 กระบวนการบริหารจดัการด้านการจดัการศกึษาเพื่อ
การเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนและ 21st Century 
SC3 การเตรียมบคุลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานเชิงกล
ยทุธ์ให้สอดคล้องและทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
โลก 
SC4 การเตรียมพร้อมรับเปลี่ยนแปลงของภาวะสงัคมสู่
สงัคมผู้สงูอายแุละประชากรวยัศกึษาลดลง 

SA1 คณะฯ มีความสามารถด้านการวิจยัในระดบัสากลตามนโยบายของ 
ม.มหิดลท่ีมุ่งสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชัน้น าระดบัโลก 
SA2 คณะฯ มีคณาจารย์ ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์และมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีผู้ ท่ีมีคณุวฒิุ ระดบั ป.เอก ในสดัส่วนท่ีสงู และมีบคุลากรสาย
วิชาชีพ ท่ีมีความช านาญ มีประสบการณ์สงู 
SA3 คณะฯ มีงานบริการสขุภาพและบริการวิชาการท่ีเป็นแหลง่รายได้ 
SA4 คณะฯมีคูค่วามร่วมมือที่หลากหลายทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีตอบสนองได้ใน
ทกุพนัธกิจ  
SA5 คณะฯ มีปัจจยัเกือ้หนนุทางด้านครุภณัฑ์ และสถานที่ ท่ีพร้อมส าหรับทกุ
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

SC5 นโยบายทางด้านสาธารณสขุของประเทศ  ท่ีมุ่งเน้น
การสง่เสริมสขุภาพเชิงรุก 

พนัธกิจ 

 
ภาพ 2ข -2  โอกาสเชิงกลยทุธ์ 

SOp1 แนวโน้ม (Trend) ความเปลี่ยนแปลงทางสขุภาพระดบัปัจเจกและระดบักลุ่มประชากร เชิงนโยบาย
และสร้างนวตักรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ 

SOp2 นโยบายการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้และจัดหลักสูตรท่ีเกิดจากการบูรณาการข้ามศาสตร์และ
ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม  รวมถึงการส่งต่อประสบการณ์เพื่อการสร้างเสริมศกัยภาพ
ทางการวิจยัให้แก่บณัฑิตอย่างตอ่เน่ือง 

SOp3 การบูรณาการศาสตร์ทางวิชาชีพร่วมกบัการให้บริการวิชาการและบริการสขุภาพในมิติใหม่ๆ โดยใช้
สารสนเทศทางสขุภาพมาสูก่ารวิเคราะห์และบรูณาการในทกุพนัธกิจ 

SOp4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ / การแข่งขันทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัอาเซียน 

SOp5 คูค่วามร่วมมือในทกุพนัธกิจทัง้ท่ีเป็นทางการและไมท่างการ 
 
ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ คณะฯ ใช้เกณฑ์ EdPEx/TQA และเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ การประกัน
คณุภาพระดบัคณะฯ ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ระดบัหลกัสตูร ใช้เกณฑ์ AUN-QA, TQF, CHE-QA online 
และเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ นอกจากนี ้พนัธกิจการบริการวิชาการและบริการสขุภาพ ยงัใช้ระบบ ISO 15189 และ 
ISO 15190 ในการรับรองมาตรฐานคณุภาพการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพรังสีเทคนิค โดยจะมีการตรวจประเมินคุณภาพตามระดบัดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการตา่งๆ มีการน าหลกัการของ PDSA, Cost control มาใช้ 
 
 



1 
 

หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
1.1 ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 
1.1 ก. (1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ผู้น ำระดบัสงูให้ควำมส ำคญัตอ่กำรมีส่วนร่วมของบคุลำกรในกำรก ำหนด 
Vision-Mission-Value และค่ำนิยม M-A-H-I-D-O-L และใช้วัฒนธรรมองค์กร “มุ่งสู่ควำมส ำเร็จขององค์กรด้วย
สมรรถนะและพลังควำมผูกพันธ์ฉันท์ครอบครัว” โดยมีกำรทบทวน VMV ทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง (ภำพท่ี 1.1-1) โดยคณบดี ทีมบริหำรคณะฯ และงำนยทุธศำสตร์ฯ ได้ทบทวน VMV ร่วมกบัข้อมลูน ำเข้ำ 
คือ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของลูกค้ำ คู่ควำมร่วมมือ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
สมรรถนะหลัก ควำมเส่ียงระดับองค์กร Benchmarking และสัมฤทธิผลในแต่ละปีท่ีผ่ำนมำ โดยทีมบริหำรประชุม
ร่วมกบั กส. และบคุลำกรกลุ่มต่ำงๆ น ำผลจำกกำรทบทวนมำร่วมปรับปรุงแผนกลยทุธ์ฉบบัปัจจบุนั พ.ศ.2561-2565 
และแผนปฏิบตัิกำร ตวัชีว้ดัเป้ำหมำยในแต่ละปี (ภำพท่ี 2.1-1 และภำพท่ี 2.1-2) โดยคณบดีถ่ำยทอด VMV แผนกล
ยทุธ์ แผนปฏิบตัิกำร แก่บคุลำกรทัง้หมดด้วยวิธีท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ทัง้ด้วยตวัเองและมอบหมำยให้ทีม
บริหำรและหัวหน้ำหน่วยงำนทุกระดับเป็นผู้ ส่ือสำร คณบดีส่ือสำรด้วยตนเองผ่ำนกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ประจ ำปี คณบดีและทีมบริหำรส่ือสำรกับนกัศึกษำในกำรสอบคดัเลือกนักศึกษำใหม่ เพ่ือเผยแพร่วิสยัทศัน์ พนัธกิจ
และค่ำนิยม พร้อมทัง้สร้ำงควำมผูกพัน อีกทัง้มอบหมำยให้รองคณบดี ผช.คณบดีฝ่ำยต่ำงๆ หัวหน้ำหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง ส่ือสำรกับคู่ควำมร่วมมือ ลูกค้ำท่ีส ำคัญ ผ่ำนกำรประชุมร่วมกันและช่องทำง อ่ืนๆ (ภำพท่ี 3.1-2) จำก
ผลลพัธ์กำรส่ือสำรแก่บคุลำกร ลกูค้ำ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและคูค่วำมร่วมมือในทกุพนัธกิจ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพ
ท่ีดีของกำรปรับปรุงกระบวนกำรและน ำไปใช้ (ภำพท่ี 7.4-2) นอกจำกนีผู้้น ำระดบัสูงมีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบตัิตน
ตำมค่ำนิยม M-A-H-I-D-O-L (ภำพท่ี 1ก-2OP) เช่น ค่ำนิยม L (Leadership, ใฝ่ใจเป็นผู้น ำ) แสดงกำรเป็นผู้น ำของ
วิชำชีพในสภำวกำรณ์ฉุกเฉินของประเทศ ได้แก่ ด ำเนินกำรตรวจคดักรองและสอบสวนโรค (Active Case Finding) 
และกำรตรวจวิเครำะห์เชือ้COVID 19 เชิงรุก ค่ำนิยม D (Determination, แน่วแน่ท ำ กล้ำตัดสินใจ) โดยก ำหนด
เป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ตำ่งๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว เช่น TQA และ AUN-QA คำ่นิยม H (Harmony, กลมกลืน
กบัสรรพสิ่ง) คณบดีผลกัดนัให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำน กำรยกย่องและให้ก ำลงัใจแก่บุคลำกร เพ่ือ เกิดพลัง
ควำมสำมคัคีตอ่กำรพฒันำงำน และค่ำนิยม I (Integrity, มัน่คงยิ่งในคณุธรรม) คณบดีมีนโยบำยงดให้ของต่ำงตอบ
แทน (No Gift Policy) แสดงให้เห็นถึงคณุธรรมและสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีโปร่งใส 
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ภาพที่ 1.1-1 กำรถ่ำยทอด VMV สูก่ำรปฏิบตัิและกำรสร้ำงเสริมให้มีผลกำรด ำเนินกำรท่ีดี 

 

1.1 ก. (2) การส่งเสริมการประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและการประพฤตปิฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม 
 คณบดีและทีมบริหำรมีควำมมุ่งมัน่ต่อกำรประพฤติปฏิบตัิเป็นแบบอย่ำงตำมกฎหมำยและจริยธรรมในกำร
บริหำรงำน โดยมีกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลกัธรรมำภิบำล 11 ข้อ ประกอบด้วย หลกันิติธรรม คณุธรรม ควำม
โปร่งใส กำรมีส่วนร่วม ควำมรับผิดชอบ ควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิผล กำรกระจำยอ ำนำจ ควำมเสมอภำค มุ่งเน้นฉันทำ
มติและหลกักำรตอบสนอง เป็นประจ ำทุกปี จำกผลกำรประเมินร่วมกับกำรทบทวนกระบวนกำรจึงก ำหนดนโยบำย
และแนวทำงปฏิบตัิท่ีชดัเจนในกำรบริหำรงำนด้วยหลกัธรรมำภิบำลเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้วยคณุธรรม
และควำมโปร่งใส และเป็นแนวปฏิบตัิควบคูก่ับข้อบงัคบั ประกำศและหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ของมหำวิทยำลยัมหิดล และ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบตัิไปยงับุคลำกรทุกกลุ่ม ผู้บริหำรระดบัสงูให้ควำมส ำคญัในกำรประพฤติปฏิบตัิตำมกฎหมำยใน
กำรตอบสนองต่อกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ และเกณฑ์มำตรฐำน ด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจยั กำรบริกำรวิชำกำร 
ด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และข้อบงัคบัด้ำนกำรบริหำรจดักำรงบประมำณ 
พสัด ุบญัชีและกำรเงิน เช่น กำรตอบสนองตอ่กระบวนกำรตรวจสอบภำยในทัง้ด้ำนกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบตัิกำร 
นอกจำกนีค้ณบดีและผู้บริหำรระดบัสงูเป็นแบบอย่ำงในกำรประพฤติตนในกำรท ำงำนวิจยัในคน เช่น ย่ืนพิจำรณำขอ
กำรรับรองจริยธรรมกำรวิจยัในคน กำรแสดงควำมไมมี่ส่วนได้ส่วนเสียในกำรตรวจประเมินกำรรับรองของกองควบคมุ
เคร่ืองมือแพทย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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1.1 ข. การส่ือสาร คณบดีและทีมบริหำรเลือกวิธีกำรส่ือสำรในลักษณะส่ือสำรทำงเดียวและส่ือสำรสองทำง กับ
บุคลำกร นกัศึกษำ ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ควำมร่วมมือ เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบตัิและสร้ำงควำมผูกพัน 
โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยเน้นกำรส่ือสำรสองทำงไปยัง (1) กลุ่มผู้ บริหำร ผ่ำนกำรประชุม
ผู้บริหำรเป็นประจ ำทุก 2 สัปดำห์ในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำและร่วมหำรือระบบกำรท ำงำน กำรประชุม กส. กำร
ประชุมแผนงบประมำณ กำรท ำ PA ระดับส่วนงำน เพ่ือกำรตัดสินใจท่ีส ำคัญในกำรเปล่ียนแปลงหรือขยำยผล  
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของคณะฯ (2) กลุ่มบคุลำกร ผ่ำนกำรสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรประจ ำปี กำรท ำ PAรำยบคุคล กำร
ประชมุภำควิชำ/ ศนูย์/ หนว่ยงำน กิจกรรมแลกเปล่ียน/จดักำรควำมรู้ กำรพดูคยุรำยบคุคล ส่ือประชำสมัพนัธ์ และส่ือ
สังคมออนไลน์ เพ่ือให้ทรำบถึงVMV ผลกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ ระเบียบข้อปฏิบัติของคณะฯ (ภำพท่ี 1.1-2)      
(3) กลุ่มผู้ เรียน ลกูค้ำกลุ่มอ่ืน คู่ควำมร่วมมือ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และคูค่วำมร่วมมือหลกั ผ่ำนกำรประชมุร่วมกนัและ
ช่องทำงอ่ืนๆ (ภำพท่ี 3.1-2) เพ่ือส่ือสำรถึงควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงั ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรและคณุภำพ
ของผลิตภัณฑ์ มีกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงลูกค้ำกับสถำบัน โดยเน้นให้มีกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ คูค่วำมร่วมมือ/ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 
และปรับระบบกำรบริหำรจดักำรให้มีผู้ รับผิดชอบก ำกับดแูลในกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ/ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในทกุพนัธกิจ เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจสงูสดุ (ภำพท่ี 3.1-1 และ ภำพท่ี 3.1-2) ข้อมลูท่ีวิเครำะห์ถกูน ำเสนอในท่ี
ประชมุกส./ ท่ีประชมุแตล่ะพนัธกิจตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
ภาพที่ 1.1-2 ช่องทำงสือ่สำรของกลุม่ผู้บริหำรและบคุลำกรกลุม่ตำ่งๆ 
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ประชมุคณะกรรกำร กส.   1 ครัง้/เดือน          คณบดีและทีมบริหำร 
Meet The Dean   1 ครัง้/ปี          คณบดี 
สมันำเชิงปฏิบตักิำร
ประจ ำปี 

  1 ครัง้/ปี          คณบดี 

ประชมุทีมบริหำร   2 ครัง้/เดือน          คณบดี 

ประชมุแผนงบประมำณ   2 ครัง้/ปี          
คณบดีและทีมบริหำร / 

หน.ภำค/ศนูย์ 

Group line MUMT   เป็นปัจจบุนั          
คณบดี และรองฯ ฝ่ำยบริหำรและ

สื่อสำรองค์กร 

Group line กส.   เป็นปัจจบุนั          
รองฯ ฝ่ำยบริหำรและสื่อสำร

องค์กร 

Group line ทีมบริหำร   เป็นปัจจบุนั          คณบดี 

หนงัสือเวียน   เม่ือมีกรณี          คณบดี และรองคณบดีฝ่ำยตำ่งๆ 

สื่อสิง่พิมพ์   เม่ือมีกรณี          
คณบดี และรองฯ ฝ่ำยบริหำรและ

สื่อสำรองค์กร 
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ข้อมูลท่ีผู้บริหารส่ือสารออกไป กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
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Website/ Facebook 
คณะฯ 

  เป็นปัจจบุนั          
รองฯ ฝ่ำยบริหำรและสื่อสำร

องค์กร 
 

 คณบดีเล็งเห็นว่ำ บคุลำกรเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรผลกัดนัองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ คณบดีและทีมบริหำรจงึมุ่งมัน่
สร้ำงควำมผกูพนัของบคุลำกรตอ่องค์กรผ่ำน (1) กำรก ำหนดเปำ้หมำยร่วมกนั มุ่งเน้นให้ทกุคนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ควำมส ำเร็จให้แก่องค์กร เปิดโอกำสให้บคุลำกรมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร ก ำหนดตวัชีว้ดั ออกแบบระบบ
กำรด ำเนินกำรและติดตำมผลให้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม (ภำพท่ี 2.1.1 และ 2.1-4) (2) ก ำหนดนโยบำยกำรมุ่งสูค่วำม
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและควำมยั่งยืน มุ่งให้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง (ภำพท่ี 7.3-12)  
(3) ก ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำศกัยภำพและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร (ภำพท่ี 5.1-1 และภำพท่ี 7.3-9) โดย
อำศยัฐำนคิด “องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จและเจริญก้ำวหน้ำไปได้ดี บคุลำกรก็ควรก้ำวหน้ำและเติบโตไปด้วยกนั” 
(4) คณบดีและทีมบริหำรเข้ำร่วมกิจกรรมกบับุคลำกร นกัศึกษำ และกลุ่มลูกค้ำ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำงสม ่ำเสมอ 
และก ำหนดให้มีกำรส ำรวจ วิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ ควำมผูกพนั และควำมสุขของบุคลำกรอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ (ภำพท่ี 7.3-9, 7.3-11 และ 7.3-8) และมอบหมำยให้รองฯ ฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ และพัฒนำคณุภำพ น ำข้อมูลมำ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพัน ในขณะเดียวกัน รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและส่ือสำรองค์กร จะ
รวบรวมข้อมลูเพื่อกำรยกยอ่งชมเชยบคุลำกรในโอกำสตำ่งๆ อยำ่งตอ่เน่ือง (ภำพท่ี 7.3-12 และ 7.3-13)  

1.1 ค. พันธกิจและผลการด าเนินการขององค์กร 
1.1 ค. (1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ คณบดีและทีมบริหำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์สู่กำรปฏิบตัิ เพ่ือ
ผลกัดนัพนัธกิจต่ำงๆ ให้ส ำเร็จบรรลุผลอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรก ำหนด SO เป้ำหมำย ตวัชีว้ดั ผู้ รับผิดชอบแต่ละพนัธ
กิจอย่ำงชัดเจนและเป็นระบบ และสร้ำงสภำพแวดล้อมในหลำยมิติ (นอกเหนือไปจำกสถำนท่ีกำรปฏิบตัิงำนและ
เทคโนโลยีต่ำงๆ) ให้เอือ้ต่อกำรบรรลุพันธกิจทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต อำทิเช่น 1) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำร
พฒันำนวตักรรมทำงกำรวิจยัผ่ำนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำ ระบบคลสัเตอร์วิจยั กำรเช่ือมโยงงำนวิจยัพืน้ฐำนไปสู่กำร
ผลิตใน Pilot plant และกำรจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ผ่ำนบริษัท MT INNOTREX รวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และ
นวัตกรรมสู่กำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 2) กำรวิเครำะห์และเพิ่มอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของ
บคุลำกรสำยวิชำกำร ท ำให้ปัจจบุนัมีคณำจำรย์ท่ีมีคณุวฒุิระดบั ป.เอก ในสดัส่วนท่ีสงูกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.
และสภำวิชำชีพ (ภำพท่ี 7.3-2) รวมถึงมีสัดส่วนคุณวุฒิทำงวิชำชีพต่อควำมเช่ียวชำญด้ำนอ่ืนๆ ในสัดส่วน 
88.37:11.63 ซึ่งยังประโยชน์ต่อกำรเติมเต็มควำมสำมำรถรอบด้ำนจำกศำสตร์ท่ีหลำกหลำย (Multidisciplinary) 
ให้แก่บณัฑิตของคณะฯ ได้ 3) มีระบบกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล และแผนพฒันำบคุลำกรเพ่ือเตรียมบคุลำกร
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ให้มีศักยภำพตำมท่ีคำดหวัง (ภำพท่ี 5.1-1) โดยกำรผลักดันให้คณำจำรย์ บุคลำกรรุ่นใหม่ ได้ท ำงำนร่วมกับผู้ มี
ประสบกำรณ์สงูทัง้ภำครัฐและเอกชนในด้ำนกำรบริหำรงำนตำมพนัธกิจตำ่งๆ มีกำรส่งบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพทัง้สำย
วิชำกำรและสำยสนบัสนนุเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรทำงวิชำชีพและกำรบริหำรจดักำรเพิ่มเตมิ เพ่ือเป็นกำรพฒันำผู้น ำ
ขององค์กรและกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งในอนำคต 4) คณะฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรพิจำรณำทบทวนกำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กร กำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสินใจและกำรก ำกับดแูลให้แก่ทีมบริหำร รวมถึงคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและผลกัดนัให้บคุลำกรได้ใช้
ศกัยภำพท่ีมีอยู่ในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเต็มท่ี โดยยึดตำมแนวนโยบำยและกฎระเบียบปฏิบตัิต่ำงๆ ท ำให้เกิดควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรจดักำรควำมปลอดภยัด้ำนข้อมลูและสำรสนเทศ เช่น กก. บริหำรควำมเส่ียง กก. บริหำร
ควำมต่อเน่ือง กก. ควำมปลอดภัย กก. สวัสดิกำร กก. ด ำเนินกำรโครงกำร  MUMT Happy Organization เพ่ือ
ก ำหนดกรอบและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของคณะฯ โดยมีกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำและติดตำมผลผ่ำนกำรประชุม
กลุ่มย่อย ตำมก ำหนดกำรในแผนปฏิบตัิกำรระยะสัน้ ระยะยำว และท่ีประชุม กส. เดือนละ 1 ครัง้ (ภำพท่ี 1.1-1) 5) 
เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดบั ลูกค้ำ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ควำมร่วมมือ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ทบทวน
คำดกำรณ์แนวโน้มเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนโดยใช้ Organizational workflow ภำพรวมของคณะฯ ท่ีท ำให้ทุกคนมี
โอกำสร่วมเรียนรู้และเข้ำใจกระบวนกำรในภำพใหญ่และภำพยอ่ย ซึ่งสง่ผลให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั
และกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ รวมทัง้ยงัส่งผลให้บุคลำกรเกิดควำมเข้ำใจท่ีดีตอ่แผนกลยทุธ์คณะฯ (ภำพท่ี 7.5-10 
และภำพท่ี 7.5-11) และผลลพัธ์ควำมผกูพนัของลกูค้ำแตล่ะกลุม่ท่ีดีขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

1.1 ค. (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง จำกกำรวิเครำะห์ทบทวนผลลัพธ์ในปี 2555-2560 ท ำให้
คณบดีและทีมบริหำรวำงเป้ำหมำยในกำรเป็นองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม จึงเป็นผลให้เกิดกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแผนกลยทุธ์ปี 2561-2565 กำรวำงแผนบคุลำกรให้รองรับกบักำรปรับปรุงระบบงำนตำม Organizational 
workflow เทคโนโลยี งบประมำณและสินทรัพย์ของคณะฯ ท่ีมีอยู่ เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดแผนปฏิบตัิกำรระยะสัน้ 
ระยะยำว และกำรด ำเนินกำรอย่ำงเต็มก ำลงัโดยคำดหวงัผลสมัฤทธ์ิในกำรปฏิบตังิำนเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกล
ยุทธ์ตำมท่ีก ำหนดไว้  คณบดีถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรผ่ำนข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (PA) ทัง้รองคณบดี หัวหน้ำ
ภำควิชำ หวัหน้ำศนูย์ หวัหน้ำหน่วย และบุคลำกรรำยบุคคล ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนจะถูกวิเครำะห์ รวบรวม โดยงำน
ยุทธศำสตร์ฯ เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน ในท่ีประชุม กส. เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
แผนปฏิบตัิกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้จริงหรือปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ได้ทนัท่วงที ผู้น ำระดบัสงู ยงั
ก ำหนดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจังในกำร 1) ปรับกระบวนกำรปรับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยรองฯ ฝ่ำย
กำรศึกษำก่อนปริญญำและรองฯ ฝ่ำยกำรศึกษำหลังปริญญำและวิเทศฯ ก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู ่
Outcome-based Education (OBE) เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ท่ี 1 โดยสนับสนุนและเสริม
ศกัยภำพให้บคุลำกรอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่บคุลำกรภำยในคณะ ส่งผล
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ให้มีหลกัสตูรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน อีกทัง้มีผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ภำวะกำรมีงำนท ำและกำรประกอบวิชำชีพ (ภำพท่ี 7.1-1 
และ 7.1-2) รวมถึงควำมพึงพอใจจำกผู้ ใช้บณัฑิต (ภำพท่ี 7.1-3) นอกจำกนี ้ผู้น ำระดบัสงู 2) ปรับบริบทของวิชำชีพสู่
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (Health promotion) เชิงรุกและสุขภำพแบบองค์รวม ด้วยฐำนคิดของกำรท ำให้ “สุขภำพดี 
(กำยและจิต) เป็นเร่ืองท่ีจบัต้องได้ส ำหรับทุกคน…สุขภำพดีสำมำรถเห็นได้ตัง้แต่ระดบัโมเลกุลท่ีอยู่ภำยในร่ำงกำย
ของแตล่ะบคุคล...สขุภำพดีจะเกิดขึน้ได้ต้องมำจำกควำมตระหนกัรู้และควำมใส่ใจในสขุภำพของแตล่ะปัจเจกบคุคล” 
มีกำรบูรณำกำรกำรบริกำรสุขภำพ ร่วมกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชนแก่นักศึกษำ (Community-based 
learning) เพ่ือให้เห็นคณุคำ่และมมุมองเชิงวิชำชีพท่ีสำมำรถสร้ำงผลกระทบเชิงบวกตอ่ระบบสุขภำพของประเทศ 3) 
ต่อยอดกำรดูแลสร้ำงเสริมสุขภำพแบบองค์รวม ภำยใต้โครงกำรจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม (Holistic 
Health & Wellness Centre) และขยำยผลกำรวิจยัไปสู่นวตักรรมกำรให้บริกำรทำงสุขภำพเพ่ือสร้ำงสมดลุแห่งกำรมี
สขุภำวะท่ีดี (Well-being) โดยติดตำมกระบวนกำรและผลด ำเนินงำน 4) กำรส่งเสริมงำนวิจยัเพ่ือสร้ำงผลกระทบเชิง
บวกต่อสงัคม และสร้ำงนวตักรรมหรือผลิตภัณฑ์ท่ีน ำไปสู่กำรสร้ำงผลกระทบเชิงนโยบำยในระดบัประเทศเพ่ือกำร
พึ่งพำตนเอง ลดกำรน ำเข้ำ เช่น พฒันำโรงงำนต้นแบบเพ่ือกำรพฒันำชดุทดสอบ น ำ้ยำ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
และบริษัท MT INNOTREX เป็นต้น 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการท าประโยชน์ให้สังคม 
1.2 ก. การก ากับดูแลอลค์กร 
1.2 ก. (1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร คณบดี ทีมบริหำร และ กส. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรของคณะฯ ตำมหลกั
ธรรมำภิบำล 11 ประกำร หลกัควำมโปร่งใส และข้อก ำหนดทำงกฎหมำย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลมุประเด็น
ควำมรับผิดชอบทัง้หมด มำใช้ในกำรบริหำรองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้แบบ 360 องศำ และให้งำน
ยทุธศำสตร์ฯ ออกแบบประเมินผล เก็บรวบรวม วิเครำะห์ และรำยงำนผลตอ่ทีมบริหำรและ กส. ปีละ 1 ครัง้ ซึ่งข้อมูล
เหล่ำนี ้(ภำพท่ี 7.4-3) จะถูกน ำมำทบทวนและประเมินผลลพัธ์กำรก ำกบัดแูลของคณะฯ ต่อไป ในขณะท่ีกำรติดตำม
ประเมินภำระควำมรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์และด้ำนกำรเงินนัน้ คณบดีได้น ำแนวทำงกำรควบคุมภำยในมำใช้
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในทกุพนัธกิจ เพ่ือเป็นกรอบเชิงนโยบำยให้ผู้บริหำรคณะฯ ได้น ำไปใช้ในกำรบริหำรจดักำร และ
ก ำกบัดแูลงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นีใ้ห้รองคณบดีฯ ฝ่ำยงบประมำณและกำรคลงั รำยงำน
งบประมำณและกำรคลงั และงำนยทุธศำสตร์ฯ รำยงำนควำมคืบหน้ำแผนปฏิบตัิกำรภำยใต้แผนกลยทุธ์ ในท่ีประชมุ 
กส. เป็นประจ ำทุกเดือน มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือท ำหน้ำท่ีวิเครำะห์และประเมิน
ควำมเส่ียงทุก 6 เดือนตำมพันธกิจต่ำงๆ ใน 4 ประเด็น คือ Strategic risk, Operation risk, Compliance risk และ 
Financial risk และคณะกรรมกำรบริหำรควำมต่อเน่ือง เพ่ือวิเครำะห์และจดัท ำแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (BCM) 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะฯ สำมำรถท ำได้อย่ำงต่อเน่ืองแม้ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท ำให้หยุดชะงัก 
หลังจำกนัน้คณะกรรมกำรท่ีดูแลในแต่ละพันธกิจ ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุม โดยมีงำนยุทธศำสตร์ฯ เป็นผู้
ประสำนงำนในกำรรวบรวมประเด็นควำมเส่ียง แนวทำงกำรควบคมุ และดชันีชีว้ดัควำมเส่ียง (KRI) โดยข้อมูลจะถูก
วิเครำะห์และน ำเสนอเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำรควบคุมต่ำงๆ ทุกปี และผลกำรวิเครำะห์จะถูก
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ประมวลร่วมกับกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีในรอบถดัไป 

1.2 ก. (2) การประเมินผลการด าเนินการ คณะฯ โดยงำนยทุธศำสตร์ฯ จดัให้มีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของ
คณบดีและผู้บริหำรคณะฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 11 ข้อ (ภำพท่ี 7.4-3) ซึ่งประเมินโดยบุคลำกรภำยในคณะฯ และ
ประเมินกำรบริหำรงำนของ กส. ประกอบด้วย กำรปฏิบตัิงำนตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีและประสิทธิภำพของ กส. 
(ภำพท่ี 7.4-4) ซึง่ประเมินแบบสองทำง คือ กส.ท ำกำรประเมินตนเอง และให้บคุลำกรภำยในคณะฯ เป็นผู้ประเมิน ซึ่ง
ด ำเนินประเมินผล  ปีละครัง้ โดยไมมี่ผลตอ่กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้บริหำร/กส.แตอ่ย่ำงใด 

ในขณะท่ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณบดีนัน้ มีคณะกรรมกำรจำกมหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำร 
โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินในลกัษณะ 360 องศำ และกำรจดัท ำ PA ระดบัส่วนงำน ตำมกระบวนกำร ขัน้ตอน และกลุ่ม
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด ซึ่งผลลพัธ์ท่ีได้ มีกำรแจ้งกลบัมำยงัคณบดี เพ่ือสะท้อนกระบวนกำรบริหำร
จดักำรและแนวทำงกำรพฒันำในรอบปีถดัไป นอกจำกนี ้มีกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร ตำมประกำศของ
มหำวิทยำลยัเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนมหำวิทยำลยั พ.ศ.2552 ก ำหนดให้มี
กำรประเมินผลตำมข้อตกลงกำรปฏิบตัิงำน และประเมินสมรรถนะ 2 ด้ำน คือ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทำงกำร
บริหำร เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมลูในกำรพฒันำตนเองและปรับปรุงประสิทธิผลกำรน ำองค์กรและกำรท ำงำนในลกัษณะ
ผลตอบแทนเพ่ือกำรเล่ือนเงินเดือนประจ ำปี ซึ่งจำกกำรทบทวนพบว่ำ ระบบนีย้ังเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลท่ีดี จงึยงัคงใช้ระบบนีใ้นกำรประเมินในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

1.2 ข. การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและการประพฤตปิฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม 
1.2 ข. (1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  คณะฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีส ำคญั 
(ภำพท่ี 1ก-6OP) โดยมอบหมำยให้รองคณบดี เป็นผู้ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ และเกณฑ์มำตรฐำน อีกทัง้คณบดีและทีมบริหำรกระตุ้ นและเน้นย ำ้ให้บุคลำกรทุก
ระดบัและนศ. ปฏิบตัตินภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีกำรก ำกบัดแูลตำมขัน้ตอนของกำรมอบหมำยและ
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยั มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดัต่ำงๆ (ภำพท่ี 4.1-2) ในกำรด ำเนินกำร
และคำดกำรณ์ล่วงหน้ำในด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบข้อบงัคบั และควำมกังวลของสังคมท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พนัธกิจตำ่งๆ ของคณะ (ภำพท่ี 1.2-1) คณบดีมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทบทวนหลกัสตูร บริกำร
และกระบวนกำรตำ่งๆ พร้อมทัง้น ำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลกูค้ำคูค่วำมร่วมมือ / ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำร
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลของสงัคมท่ีมีต่อหลักสูตร บริกำรและกระบวนกำร (Risk Identification) และวำง
มำตรกำรปอ้งกนั (Risk Control) โดยมีกำรติดตำมและรำยงำนผลปีละ 2 ครัง้ นอกจำกนีมี้กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร
เพ่ือก ำกบัดแูลงำนท่ีต้องกำรควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน อำทิ 1) ด้ำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบตัิกำรเทคนิค
กำรแพทย์ มีคณะกรรมกำรบริหำร (Management review board) เพ่ือดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล ISO 15189 และ 15190 (ภำพท่ี 7.1-15) ซึ่งมีกำรทบทวนปีละ 1 ครัง้ 2) ด้ำนกำรจัดกำรและควำม
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ปลอดภัยห้องปฏิบตัิกำรวิจยั มีกำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรห้องปฏิบตัิกำรวิจยั เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสุด และมีควำมปลอดภยัทัง้บคุลำกร อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำรทบทวนนโยบำย
และก ำหนดระเบียบกำรใช้ห้องปฏิบตัิกำรวิจยั มำตรฐำนควำมปลอดภยั รวมถึงกำรวำงแนวทำงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย
มีกก.ห้องปฏิบตัิกำรเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค กก.จดักำรควำมปลอดภยัเป็นผู้ก ำกบัดแูลติดตำม อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ (ภำพท่ี 7.3-7) 3) ด้ำนกำรคลงัและพัสด ุมีรองฯฝ่ำยพฒันำสุขภำวะ งบประมำณและกำรคลงั ก ำกับดแูล 
ร่วมจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและมีกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินในท่ีประชุม กส. เป็นประจ ำทุกเดือน (หวัข้อ 7.5ก
(1)) 4) ด้ำนงบประมำณ ด ำเนินกำรโดย กส ในกำรจดัท ำงบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยประจ ำปี โดยน ำระบบ MU-
ERP มำใช้ในกำรบริหำรจดักำรเก็บข้อมลู/สำรสนเทศให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัและทนัตอ่กำรน ำไปใช้เพ่ือกำรตดัสินใจ
ของผู้บริหำร ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณของคณะฯ ได้รับกำรตรวจสอบด้วยองค์กรภำยนอก ศนูย์
ตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลยัมหิดล ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ (ภำพท่ี 7.4-6)  
ภาพที่ 1.2-1 กำรคำดกำรณ์ลว่งหน้ำถึงควำมกงัวลของสงัคมที่มีตอ่หลกัสตูร บริกำรและกระบวนกำร  
หลักสูตร/บริการ/
การด าเนินงาน 

ความกังวลของสังคม มาตราการป้องกัน Process & Result 

หลกัสตูร บณัฑิตที่จบกำรศกึษำไมส่ำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคม 

กำรปรับหลกัสตูรเป็น OBE ภำพที่ 7.1-18 

วิจยั ผลงำนวิจยัไมส่ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในมิติตำ่ง ๆ  

ทบทวนกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ใน
กำรวิจัยในเชิงสังคมและเชิงนโยบำย รวมทัง้กำร
ส่ งเส ริม  สนับ สนุน  ร่วม มื อกับภำค เอกชน  เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พำณิชย์ 

ภำพที่  7.1-12 ถึง ภำพ
ที่ 7.1-14 

บริกำรสขุภำพ กำรวิเครำะห์ผลทำงห้องปฏิบตัิกำรไม่
แมน่ย ำ คลำดเคลื่อน 

กำรควบคมุและติดตำมด้วยเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISO 
15189 และ 15190 

ภำพที่ 7.1-15 

กำรด ำเนินงำน กำรปนเปือ้นของเสียสำรเคมีและชีวภำพสู่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

กำรจัดกำรของเสียสำรสำรเคมีและชีวภำพ ตำม
มำต รำกำรค วบคุม ของเสี ยอัน ต รำย  โดยศูน ย์ 
COSHEM ม.มหิดล 

หวัข้อ 6.2 ก.  

 

1.3 ข. (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม คณะฯ ด ำเนินกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรประพฤติปฏิบตัิทุก
ด้ำนของคณะฯ เป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม โดยบุคลำกรและนักศึกษำปฏิบตัิตำมประกำศ ข้อบงัคบั ม.มหิดล ว่ำด้วย
จรรยำบรรณบคุลำกรและนกัศกึษำ ม.มหิดลและกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ พ.ศ.2552 ด้ำนกำรศกึษำ คณะฯ มี
กำรสอดแทรกเนือ้หำกำรส่งเสริมจริยธรรมผ่ำนรำยวิชำและกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ด้ำนงำนวิจยั คณะฯ มีกำรส่งเสริม
กำรอบรมจริยธรรมให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เช่น อบรมจริยธรรมกำรวิจัยในคน จริยธรรมกำรวิจัยและควำม
ปลอดภยัในด้ำนอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ด้ำนบริกำรสขุภำพ คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลำกรคณะฯ ในกำรรับรู้สิทธิ
ของผู้ ป่วยและปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและจริยธรรมในกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนกำรบริหำรคลังและพสัดุ คณะฯ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมเก่ียวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคับทำงกำรพสัดอุย่ำงต่อเน่ืองทุกปี รวมถึงสร้ำง
ควำมตระหนกัถึงกำรด ำเนินงำนท่ีมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเคร่งครัดในปฏิบตัิตำมนโยบำยงดให้ของต่ำงตอบ
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แทน (No gift policy) ด้ำนกำรบริหำรงำน กส. ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและเปิดโอกำสให้สภำอำจำรย์มี
ส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ และ/หรือทักท้วงกำรบริหำรงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยและ
จริยธรรมในทกุกระบวนกำร  

กรณีท่ีเกิดกำรละเมิดจริยธรรม คณะฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรจดักำร ได้แก่ กำรตกัเตือน และกำรลงโทษทำง

วินัย ในกรณีท่ีมีนักศึกษำกระท ำท่ีขัดต่อกำรประพฤติปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม คณะฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร

พิจำรณำและวินิจฉัยทำงจรรยำบรรณ โดยมอบหมำยให้ รองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำก่อนปริญญำ/ผู้ช่วยฯ กิจกำร นศ. ร่วม

พิจำรณำควำมร้ำยแรงของควำมผิดและกำรลงโทษ กรณีของบุคลำกร มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำและ

วินิจฉัยทำงจรรยำบรรณ โดยมอบหมำยให้รองคณบดีท่ีเก่ียวข้อง ร่วมพิจำรณำควำมร้ำยแรงของควำมผิดและกำร

ลงโทษ  

1.2 ค. การท าประโยชน์ให้สังคม 
1.2 ค. (1) ความผาสุกของสังคม คณบดีและทีมบริหำร มุ่งสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรและ นศ. มีควำมรับผิดชอบ
เพ่ือสร้ำงควำมผำสกุต่อสงัคมอย่ำงตอ่เน่ือง โดยก ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ และกำรปฏิบตัิ
ประจ ำวนั ได้แก่ (1) กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรร่วมรักษำสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลำกรและ นศ. ของ
คณะฯ ตำม “SO4 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมและควำมยั่งยืน” 
ส่งผลให้คณะฯ มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเป็น Green and Healthy 
Organization โดยใช้หลกั 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) มำใช้เพ่ือกำรประหยดัพลงังำนและกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ภำยใต้ทิศทำง Green and Healthy Organization/Community โดยกำรด ำเนินกำรหลำย
สว่นของคณะฯ สอดรับกบันโยบำยกำรด ำเนินงำนของม.มหิดล มำอย่ำงตอ่เน่ือง (ปี 2016-2018) (ภำพท่ี 7.4-8)   (2) 
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและสุขภำวะดีแก่สงัคมโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้และอำศยับทบำทน ำทำงวิชำชีพ ตำม “SO3 
ยกระดบัวิชำชีพสู่กำรเป็นผู้น ำกำรบริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” เช่น สร้ำงคุณค่ำให้กับวิชำชีพผ่ำน
กระบวนกำรดแูลสร้ำงเสริมสขุภำพ ส่งผลให้ประชำชนในชมุชนมีทศันคติท่ีดีและมีควำมรู้ในกำรดแูลสขุภำพมำกขึน้ 
(ภำพท่ี 7.2-12) มีกำรสง่เสริมให้บคุลำกรในองค์กรตำ่งๆ ใช้ผลกำรตรวจประเมินสถำนะทำงสขุภำพในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในรูปแบบ Healthy Organization (ภำพท่ี 7.3-6) มีกำรพฒันำระบบฐำนข้อมูล
และ Web-based Application for Personal Health Assessment (ภำพท่ี 4.1-1) เพ่ือใช้เป็นส่ือกลำงให้ประชำชน
สำมำรถใช้เพ่ือกำรตดิตำมประเมินสถำนะทำงสขุภำพของตนเองและสำมำรถใช้ข้อมลูในกำรดแูลสร้ำงเสริมสขุภำพได้
ดีขึน้ มีกำรตัง้โครงกำรจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม (MUMT Holistic Health and Wellness Centre) มี
กำรขึน้ทะเบียนเป็นหนว่ยสร้ำงเสริมสขุภำพและปอ้งกนัโรค เขต 11 พืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร และขยำยผลนวตักรรมกำร
ส่งเสริมสขุภำพผู้สงูอำยใุนพืน้ท่ีภำคกลำง เพ่ือให้ผู้สงูวยัเข้ำถึงระบบกำรดแูลสขุภำพด้วยตนเองท่ียัง่ยืน (ภำพท่ี 7.4-
14) (3) ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำเกษตรและอำหำรปลอดภัยในปีงบประมำณ 2562 โดยใช้ศกัยภำพในกำรตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบตัิกำรในกำรสร้ำงสุขภำวะดีสู่กำรส่งเสริมสุขภำวะดีด้วยวิถีเกษตรปลอดภัย ในกลุ่มผู้บริโภค 
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ตำ่ง ๆ (ภำพท่ี 7.4.11 และภำพท่ี 7.4.12) (4) สนบัสนุนมำตรฐำนทำงวิชำชีพผ่ำนกำรเป็นแม่ข่ำยทำงห้องปฏิบตัิกำร
โดยองค์กรภำยนอก (EQAs) ซึ่งคณะฯ มีกำรด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือควบคุมดูแลมำตรฐำนคุณภำพกำร
ทดสอบทำงห้องปฏิบตักิำรเทคนิคกำรแพทย์ทัว่ประเทศ ให้มีควำมถกูต้อง แมน่ย ำ เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ รับบริกำร  

1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน ในปี 2562 คณะฯ ก ำหนดชมุชนส ำคญัซึ่งเป็นพืน้ท่ีกำรเรียนรู้ด้ำนบริบททำงวิชำชีพ
กบักำรสร้ำงเสริมสุขภำพแบบองค์รวม เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ชมุชนหลกัในระดบัต่ำงๆ โดยรอบมหำวิทยำลยัและ
ปริมณฑล เช่น ชุมชนคลองใหม่ ชุมชนมหำสวัสดิ์ ชุมชนบำงเตย จ. นครปฐม ภำยใต้กำรด ำเนินกำรโครงกำร
ประยุกต์ใช้และพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม (Holistic Health and Wellness) เพ่ือ
ยกระดบัสขุภำวะผู้สงูอำยใุนกลุม่ภำคกลำง โดยอำศยัสมรรถนะหลกัในกำรสร้ำงควำมรอบรู้ในกำรดแูลสขุภำพ พร้อม
ทัง้ติดตำมสขุภำวะของผู้สงูวยัในชมุชนอย่ำงตอ่เน่ือง ส่งผลให้ผู้สงูวยัมีสถำนะทำงสขุภำพท่ีดีขึน้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน 2) หน่วยงำนทัง้ภำครัฐ-เอกชนและชุมชน ท่ีคณะฯ ให้กำรตรวจประเมินและดูแลสร้ำงเสริม
สุขภำพประมำณ 150 แห่งทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ภำพท่ี 7.4-10) โดยจดักิจกรรมลดพุง ลดเส่ียง ลดโรค เพ่ือ
สร้ำงเสริมสขุภำวะท่ีดีและกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีให้กบับคุลำกรของหน่วยงำน 3) กลุม่เกษตรกรและประชำชน
โดยทัว่ไป ภำยใต้โครงกำรพฒันำเกษตรและอำหำรปลอดภัย โดยคณะฯ ตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงและสำรปนเปือ้น
ในผลิตภณัฑ์อำหำรและสิ่งแวดล้อม ควบคูก่บักำรบริกำรตรวจสขุภำพ และขยำยผลสู่กำรบรูณำกำรกำรท ำงำนตลอด
หว่งโซ่คณุคำ่ (Value chain) ต้นทำง: เพ่ือสง่เสริมศกัยภำพกำรผลิตเกษตรปลอดภยัแก่เกษตรกร กลำงทำง: กำรตรวจ
วิเครำะห์รับรองผลผลิต ปลำยทำง: กำรส่งตอ่ผลผลิตสู่ตลำดในรูปแบบตำ่งๆ ซึง่ตอบโจทย์ต่อกำรสร้ำงควำมสมบรูณ์
แก่ระบบสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจของชมุชนไปพร้อมกนั 

หมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

2.1 ก. (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จำกกำรได้มำซึ่งกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2565 (ภำพท่ี 

2.1-1) คณะฯ โดยงำนยุทธศำสตร์ฯ ได้รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยน ำเข้ำ ทีมบริหำรน ำข้อมูลเหล่ำนัน้มำ

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ด้วย SWOT Analysis และ TOWS matrix และก ำหนดควำมได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ ควำมท้ำทำย

เชิงกลยุทธ์ วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และระบบงำนท่ีส ำคัญ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร

หลกั (Core process) และกระบวนกำรสนับสนุน (Supportive process) และน ำมำวิเครำะห์แนวโน้ม (Trend) และ

เป้ำหมำยของ Vision ด้วย TOWS matrix เพ่ือใช้ในกำรวำงกลยุทธ์ให้มีควำมคล่องตวัและยืดหยุ่นพร้อมรับต่อกำร

เปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัๆ ควบคู่กับกำรท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง ทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ strategic risk, operational risk , 

financial risk และ compliance risk ท่ีมำจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ควำมร่วมมือ ผู้ ส่งมอบ

และแนวโน้มตลำด (ภำพท่ี 7.5-8 ถึง 7.5-9) รวมทัง้กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและส่ือสำรกับบุคลำกรเพ่ือสร้ำง 

engagement และมองภำพรวมไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือรองรับควำมท้ำทำยจำกกำรแข่งขันและ Disruptive 
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technology ซึ่งในกำรวำงแผนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์หรือบริกำรใหม่ๆ จะวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ (Feasibility study) 

โดยใช้ Business Model Canvas ควบคูก่นัไป 

 ในปีท่ีผ่ำนมำ คณะฯ ได้ทบทวนแล้วจงึตดัสินใจเร่งเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

กลยุทธ์ในระยะสัน้ 1 ปี โดยคณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร กส. ท ำหน้ำท่ีติดตำมกำรด ำเนินกำรและน ำข้อมูล

ผลลพัธ์ตวัชีว้ดั ข้อมูลคู่เทียบ (ภำพท่ี 4.1-2 และ 2.1-4) และผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx /TQA ในปีท่ีผ่ำนมำ 

ท ำกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ ร่วมกับ SO สมรรถนะหลักขององค์กร สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ และกำรคำดกำรณ์ในอนำคต 

เพ่ือระดมสมองและวิเครำะห์หำโอกำสเชิงกลยุทธ์ (Strategic opportunities) ตำมภำพท่ี 2ข -2 OP และกำรพัฒนำ

นวตักรรม นอกจำกนี ้คณะฯ ก ำหนดให้มีกก.บริหำรควำมเส่ียง เพ่ือวิเครำะห์โอกำส ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้และกก.

บริหำรควำมตอ่เน่ือง เพ่ือก ำหนดมำตรกำรบริหำรจดักำรรองรับกระบวนกำรด ำเนินงำนส ำคญัให้มีควำมตอ่เน่ืองและ

สำมำรถกลบัมำด ำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระยะเวลำท่ีเหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำร นกัศึกษำ ชุมชน 

และสงัคม รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของบคุลำกร โดยทบทวนแผนจดักำรควำมเส่ียงทกุ 6 เดือน ขณะเดียวกนั คณบดี 

และรองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ ก ำหนดแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล Human resources management (HRM) และ 

Human resources development (HRD) (ภำพท่ี 5.1-1) จำกนัน้ ทีมบริหำร หัวหน้ำงำน ส่ือสำรแผนกลยุทธ์สู่

บคุลำกรทัง้คณะฯ ระดบับริหำรผ่ำนท่ีประชมุ กส. และระดบัปฏิบตัิกำร ผ่ำนกำรสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรประจ ำปี เพ่ือ

ร่วมจดัท ำแผนปฏิบตักิำรครอบคลมุถึงกำรวำงแผนงบประมำณซึง่มีกก.งบประมำณ ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำตัง้งบประมำณ

รำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้คณะฯ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ มีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำง

พอเพียงท่ีจะด ำเนินงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้และพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้คำดคิด และติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมตวัชีว้ดัและ PA ผ่ำนท่ีประชุม กส. ทุกเดือน โดยใช้ Organizational workflow ใน

กำรทบทวนและพิจำรณำปรับปรุงระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน (หมวด 6) ข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้ (หมวด 4) 

รวมถึงกำรปรับเปล่ียนภำระงำนของบุคลำกรแต่ละหน่วยงำน (หมวด 5) ตำมควำมจ ำเป็นโดยอำศยัเสียงของลูกค้ำ

และมุมมองเชิงระบบท่ีมุ่งเน้นให้เกิดควำมคล่องตวั ควำมยืดหยุ่นของกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือบรรลุผลตำมแผนกลยทุธ์ท่ี

วำงไว้ (ภำพท่ี 7.5-10 และ 7.5-11) 
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ภาพที่ 2.1-1 กระบวนกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์และกำรน ำกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ (แผนกลยทุธ์คณะเทคนคิกำรแพทย์ ปี 2561-2565) 

2.1 ก. (2) นวัตกรรม คณะฯ ก ำหนดโอกำสเชิงกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ (ภำพ 2 ข-2 OP) ในกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์
ขัน้ตอนท่ี 2 (ภำพท่ี 2.1-1) โดยทีมบริหำรวิเครำะห์ ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เช่ือมโยงกับกำร
ประเมินผลสมัฤทธ์ิกำรด ำเนินงำน ควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดย
ค ำนงึถึงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิกำร อตัรำก ำลงัของบคุลำกร โครงสร้ำงองค์กร และเทคโนโลยีท่ีมีอยูเ่ดมิและสิ่ง
ท่ีต้องเพิ่มเติมพร้อมทัง้น ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมำพิจำรณำประกอบ ทีมบริหำรจึงเลือกโอกำสเชิงกลยุทธ์ท่ี
ส ำคญั มำก ำหนดในกำรสร้ำงนวตักรรม คือ (1) SOP1 แนวโน้ม (Trend) ควำมเปล่ียนแปลงทำงสขุภำพระดบัปัจเจก
และระดบักลุม่ประชำกร เชิงนโยบำยและสร้ำงนวตักรรม เพ่ือตอบสนองนโยบำยของประเทศ คณะฯ ใช้สมรรถนะหลกั
ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำชีพเชิงรุก เพ่ือบูรณำกำรภำพรวมกำรมีสุขภำพดีแก่ประชำชน มำต่อยอดและขยำยผลไปสู่
นวตักรรมกำรให้บริกำรทำงสุขภำพเพ่ือสร้ำงสมดุลแห่งกำรมีสุขภำวะท่ีดี (Well-being) โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ สูงอำย ุ
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กลุ่มวัยท ำงำนในองค์กรต่ำงๆ เพ่ือมุ่งสู่ Healthy Organization รวมถึงชุมชนในหลำยพืน้ท่ีควบคู่กับกำรบูรณำกำร
ศำสตร์ทำง Mindfulness และกำรวิเครำะห์คล่ืนสญัญำณไฟฟ้ำสมอง จงึก ำหนดทิศทำงสร้ำงควำมเป็นเลิศกำรบริกำร
สุขภำพแนวใหม่แบบองค์รวม ภำยใต้โครงกำรจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม (Holistic Health and 
Wellness Centre) ตลอดจนกำรพฒันำฐำนข้อมูลและ Web-based Application for Personal Health Assessment 
เพ่ือรองรับกำรขยำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชนเชิงรุกออกไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยในพืน้ท่ีต่ำงๆ มำกขึน้ (2) SOP2 
นโยบำยกำรศึกษำกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และจดัหลกัสตูรท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์และตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของสงัคม รวมถึงกำรส่งตอ่ประสบกำรณ์เพ่ือกำรสร้ำงเสริมศกัยภำพทำงกำรวิจยัให้แก่บณัฑิตอย่ำงตอ่เน่ือง  
คณะฯ ใช้สมรรถนะด้ำนกำรเป็นผู้น ำในกำรจดักำรศึกษำ โดยปรับกระบวนกำรสอนและหลกัสูตรตำมทิศทำง OBE 
ร่วมกบักำรบรูณำกำรข้ำมศำสตร์/พนัธกิจและควำมเป็นสำกล รวมทัง้กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และกำรปฏิสมัพนัธ์
กบัชมุชนและสงัคมผำ่นรำยวิชำเทคนิคกำรแพทย์ชมุชนและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรตลอดจนกำรจดัสภำพแวดล้อมให้
เอือ้ตอ่กำรบรูณำกำรกำรเรียนรู้ให้เข้ำกบั community-based learning เช่น ชมุชนคลองใหม่และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในจงัหวดั
นครปฐม เพ่ือเป็นแหล่งร่วมเรียนรู้เพ่ือสร้ำงนวตักรรมกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงและภูมิปัญญำท้องถ่ิน โดยเป็น
กำรเปิดพืน้ท่ีแห่งกำรเรียนรู้ในลกัษณะ “ห้องปฏิบตัิกำรท่ีมีชีวิต (Living laboratory)” นอกจำกนี ้คณะฯ ได้เปิดหน่วย
บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเขต 13 เพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพกำรดแูลประชำชน รวมทัง้เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักศึกษำคณะเทคนิคกำรแพทย์ ให้มีคุณลักษณะ Smart in Lab, Strong in Community อีกด้วย (3) SOP3 
กำรบูรณำกำรศำสตร์ทำงวิชำชีพร่วมกับกำรให้บริกำรวิชำกำรและบริกำรสขุภำพในมิติใหม่ๆ โดยใช้สำรสนเทศทำง
สขุภำพมำสู่กำรวิเครำะห์และบรูณำกำรในทกุพนัธกิจ คณะฯ ก ำหนดทิศทำงและสร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจยัแบบ
มุ่งเป้ำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัยระดบัสำกล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน Data mining & Health informatics เพ่ือ
ขยำยผลไปสู่กำรน ำ Big data มำใช้ประโยชน์ จำกกำรทบทวนผลลัพธ์ในปีท่ีผ่ำนๆมำ คณะฯ เห็นโอกำสในกำรเร่ง
ส่งเสริมกระบวนกำรวิจยัเชิงพืน้ท่ี (Area-based and integrative research) โดยมีกำรวิจยัเพ่ือศกึษำอุบตัิกำรณ์กำร
ปนเปือ้นสำรตกค้ำงยำฆ่ำแมลงในผลผลิตทำงกำรเกษตร วิเครำะห์โดยเทคนิคท่ีมีควำมไวและควำมจ ำเพำะสูง เพ่ือ
เป็นกำรเฝ้ำระวงัและแก้ปัญหำกำรปนเปือ้นสำรตกค้ำงฯ ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และ 8 จังหวัดในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนล่ำงและภำคตะวันตก นอกจำกนี ้ทีมบริหำรได้จัดสภำพแวดล้อมและปัจจัย
รองรับเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัยในระดับสำกล ( Internationalized recognition) และเกิดประโยชน์ต่อ
นโยบำยประเทศและสงัคม (local impact) อย่ำงเหมำะสม ควบคู่กับกำรสร้ำงนวตักรรมเพ่ือกำรต่อยอดสู่พำณิชย์ 
โดยกำรจดัตัง้โรงงำนต้นแบบ และกำรจดัตัง้บริษัท MT INNOTREX (ต้นทำง: วิจยัและพฒันำ กลำงทำง: กระบวนกำร
ผลิตผ่ำน Pilot plant ปลำยทำง: กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์) ซึ่งสำมำรถสร้ำงผลกระทบเชิงนโยบำย
ระดบัประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยตอ่ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรส่งเสริมอตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์เพ่ือท ำ
ให้สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิชำชีพและวงกำรแพทย์ และกำรพึ่งพำตนเองของประเทศมีแนวโน้มท่ีดีขึ น้อย่ำงต่อเน่ือง 
จนน ำไปสูก่ำรบรรลผุลลพัธ์ตำมเปำ้หมำย (หวัข้อท่ี 7.1ก.2)  
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2.1 ก. (3) การพิจารณากลยุทธ์ คณะฯ ได้น ำข้อมลูปัจจยัน ำเข้ำท่ีส ำคญัมำพิจำรณำเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกลยทุธ์ 
โดยคณบดีและทีมบริหำรร่วมกันทบทวน และก ำหนดปัจจัย พิจำรณำข้อมูลน ำเข้ำ วิธีกำรรวบรวม และเลือกใช้
เคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์ท่ีเหมำะสม เช่น GAP Analysis, SWOT Analysis เป็นต้น โดยก ำหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
และมีกำรทบทวนปัจจยัน ำเข้ำเหลำ่นีท้กุปี ดงัภำพท่ี 2.1-2 
ภำพท่ี 2.1-2 กระบวนกำรจดัท ำกลยทุธ์โดยใช้ปัจจยัน ำเข้ำเพื่อกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

ปัจจัยน าเข้า ข้อมูล 
เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ 

ผู้ รับผิดชอบ ความถี่ 
การ

น าไปใช้ 
ควำมต้องกำร ควำม
คำดหวงัของ
นกัศกึษำ / ลกูค้ำ
กลุม่อ่ืนและผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสยี 

ผลส ำรวจควำมต้องกำร ควำม
คำดหวงัของนกัศกึษำ/ลกูค้ำกลุม่อ่ืน 
/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

GAP 
Analysis 

รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ  
รองฯ กำรศกึษำหลงัปริญญำ 
รองฯ วิจยัและบริกำรทำงวิชำกำร  
รองฯ พฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรม
เชิงพำณิชย์ 

ปีละครัง้ ทบทวน
ผลิตภณัฑ์
และ
กระบวน 
กำร 

กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั 

- ทิศทำงและนโยบำยกำรพฒันำ
ประเทศ 
- นโยบำย Thailand 4.0 
-ทิศทำงกำรพฒันำมหำวิทยำลยัสู่
มหำวิทยำลยัวิจยัชัน้น ำระดบัโลก 

SWOT 
Analysis 

คณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำสว่นงำน 

เม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

ทบทวนและ
ปรับกลยทุธ์ 
แผนปฏบิตัิ
กำร 

กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจที่ส ำคญั 

-ทิศทำงกำรตำมพรบ.สขุภำพ
แหง่ชำติ ปี 2550มำตรฐำนทำง
ห้องปฏิบตัิกำรระดบัชำติและ
นำนำชำติ /เกณฑ์สภำวิชำชีพ
นโยบำยทำงด้ำนสำธำรณสขุของ
ประเทศ 

SWOT 
Analysis 

 คณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำสว่นงำน 

เม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

ทบทวนและ
ปรับกลยทุธ์ 
แผนปฏบิตัิ
กำร 

เทคโนโลยีและ
นวตักรรมเชิง
พำณิชย์ 

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ผลประกอบกำร (กำรรับจ้ำงบริกำร
วิชำกำร /กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์) 

 - รองฯ วิจยัและบริกำรทำงวิชำกำร  
รองฯพฒันำเทคโนโลยีฯ 
ผู้ชว่ยฯเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 

รำยไตรมำส ปรับ
แผนปฏบิตัิ
กำร 

ทรัพยำกร (บคุคล 
งบประมำณ  
และอ่ืน ๆ) 

กำรวำงแผนอตัรำก ำลงั 
สมรรถนะหลกัของบคุลำกร 
รำยรับ รำยจำ่ย รำยได้ 

GAP 
Analysis 

รองฯยทุธศำสตร์และพฒันำคณุภำพ 
รองฯ พฒันำสขุภำวะ งบประมำณ
และกำรคลงั รองฯ บริหำรและสื่อสำร
องค์กร 

รำยไตรมำส
รำยไตรมำส
รำยเดือน 

ปรับ
แผนปฏบิตัิ
กำร 

กำรบริหำรควำม
เสี่ยงระดบัองค์กร 

กำรประเมินควำมเสี่ยงในทกุพนัธกิจ ERM รองฯ ยทุธศำสตร์และพฒันำคณุภำพ 
รองฯพฒันำสขุภำวะ งบประมำณและ
กำรคลงั กก. บริหำรควำมเสี่ยง และ
กก. บริหำรควำมตอ่เน่ือง 

ทกุ 6 เดือน ปรับ
กระบวน 
กำร 

กำรเปลี่ยนแปลงของ 
ระเบียบ กฎหมำย 
ข้อบงัคบั 

พรบ. ประกำศ ข้อบงัคบั  GAP 
Analysis 

รองฯ พฒันำสขุภำวะ งบประมำณ
และกำรคลงั 
รองฯบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

เม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

ปรับ
กระบวน 
กำร 

คูค่วำมร่วมมือที่
สง่ผลตอ่ผลิตภณัฑ์
ตำมพนัธกิจ 

สถำบนัที่เป็นคูค่วำมร่วมมือที่เป็น
ทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำร ในทกุ
พนัธกิจ  

GAP 
Analysis 

คณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำสว่นงำน 

เม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

ปรับ
แผนปฏบิตัิ
กำร 
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2.1 ก. (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร คณบดี ทีมบริหำร หวัหน้ำภำควิชำและศนูย์ตำ่งๆ ได้ประชุม
พิจำรณำทบทวนสมัฤทธิผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ จำกแผนกลยทุธ์ท่ีก ำหนด ร่วมกบัสมรรถนะหลกัของคณะฯ ผ่ำน
กำรประชุมย่อยตำมพนัธกิจตำ่งๆ เพ่ือร่วมกนัก ำหนดระบบงำนหลกัและกระบวนกำรท่ีส ำคญั (ภำพท่ี 2.1-3) รองรับ
กำรผลกัดนักำรด ำเนินกำรตำมเปำ้หมำยท่ีวำงไว้ 3 ระบบงำน ได้แก่ 1) ระบบกำรจดักำรศึกษำ 2) ระบบงำนวิจยั 3) 
ระบบกำรบริกำรวิชำกำร และระบบงำนสนับสนุน เพ่ือขับเคล่ือนระบบงำนหลักทัง้ 3 ระบบ ได้แก่ กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (หมวดท่ี 5) กำรบริหำรงบประมำณและกำรคลัง กำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ประชำสมัพันธ์และส่ือสำรองค์กร ดงัแสดงกระบวนกำรท ำงำนหลักและกระบวนกำรสนับสนุนท่ีส ำคญัในหมวด 6 
ในขณะท่ีกระบวนกำรหรืองำนบำงส่วนท่ีไม่ใช่สมรรถนะหลัก ทีมบริหำรจะพิจำรณำร่วมกันถึง กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญัและก ำหนดผู้ส่งมอบ พนัธมิตรและคู่ควำมร่วมมือต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินกำร รวมถึงติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมตวัชีว้ดัตำ่งๆ (ภำพท่ี 4.1-2) ซึ่งผลลพัธ์กำรด ำเนินงำนท่ีได้จะสง่ผลตอ่กำรตดัสินใจของผู้บริหำรคณะฯ 
ในกำรวิเครำะห์สมรรถนะหลกัขององค์กรในอนำคต 

 
ภาพที่ 2.1-3 ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญั 
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ภาพที่ 2.1-4 เปำ้ประสงค์ กลยทุธ์ และตวัชีว้ดัของยทุธศำสตร์คณะเทคนิคกำรแพทย์ ม.มหิดล พ.ศ. 2561-2565 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ตัววัด SO เป้าหมายและการคาดการณ์ 

ระยะสัน้ ระยะยาว  2561 2562 2563 2564 2565 

SO1: ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านด้วย
คุณลักษณะทางวิชาชีพระดับสากล 

SA2, SA5 SC1, SC2 SO1 

1. หลกัสตูรได้รับ
กำรรับรองคณุภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล  
2. ผลิตบณัฑิตที่มี
ศกัยภำพรอบด้ำน 
และคณุลกัษณะ
ทำงวิชำชีพในระดบั
สำกล 

3. เป็นผู้น ำทำง
วิชำชีพ และวิชำกำร
ระดบัอำเซียน  

1. จดัหลกัสตูรและกำร
จดักำรศกึษำที่
สนองตอบตอ่ควำม
ต้องกำรของสงัคม โดย
บณัฑิตมีคณุลกัษณะ
ทำงวิชำชีพระดบั
อำเซียน 

-ปรับและพฒันำหลกัสตูรทกุหลกัสตูร ให้
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินหลกัสตูรตำม
แนวทำง AUN QA และตำมทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 

- จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพฒันำ
ศกัยภำพตำมคณุลกัษณะบณัฑิตที่ก ำหนด 

- กำรรับรองหลกัสตูรตำมมำตรฐำนสำกล เชน่ 
AUN-QA  

- พฒันำหลกัสตูรเพ่ือตอบสนองตำมควำม
ต้องกำรของลกูค้ำกลุม่เดิม /กลุม่ใหม ่หรือ รองรับ
กำรจดัท ำวฒิุบตัรและอนมุตัิบตัรในสำขำตำ่ง ๆ 
ของสภำวิชำชีพ 

1.ร้อยละของหลกัสตูรได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน AUN-QA  

- - 20 40 60 

2. ร้อยละกำรสอบผำ่นใบ
ประกอบวิชำชีพของบณัฑิต
ระดบัปริญญำตรี เม่ือส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

>90 >90 >90 >95 >95 

2. กำรขยำยศกัยภำพ
ควำมเป็นผู้น ำทำง
วิชำชีพและกำรสร้ำง
เครือข่ำยระดบัอำเซียน 

- จดักระบวนกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำร 
ลกัษณะกำรสร้ำง Multi skill เพ่ือเสริมสร้ำง
ศกัยภำพทำงวิชำชีพให้บณัฑิตทกุระดบั 

- กำรรับรองหลกัสตูรตำมมำตรฐำนสำกล  
- กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัสถำบนัผลติบณัฑิต
เทคนิคกำรแพทย์ในระดบัอำเซียน 

3.ควำมพงึพอใจในภำพรวมของ
ผู้ ใช้บณัฑิต ทัง้ระดบัป.ตรีและ
บณัฑิตศกึษำ(คะแนนเต็ม 5) 

>4 
 

>4 >4 >4.2
5 

>4.5 

3. สร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้แบบบรูณำกำร 

- ปรับกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่
มุง่เน้น OBE ผสมผสำนกบั  
พฒันำกำรจดักำรศกึษำในรูปแบบ Work-
integrate learning ในสถำนปฏิบตัิงำนจริง  
-พฒันำกำรจดัท ำบทเรียนออนไลน์ กำร
จดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

- พฒันำหลกัสตูรให้สอดรับกบัแนวคดิกำรเก็บ
สะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับหลกัสตูรบณัฑิตศกึษำ 

- สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ทีบ่รูณำกำรควำมรู้
วิชำชีพและสร้ำงเสริมสขุภำพชมุชน 

4.ร้อยละภำวะกำรได้งำนท ำ/
ศกึษำตอ่ หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ 
1 ปี 

100 100 100 100 100 

แผนพัฒนาบุคลากร 

- เตรียมควำมพร้อมและพฒันำคณำจำรย์และบคุลำกรให้มีควำมรู้เร่ือง OBE และเกณฑ์มำตรฐำนสำกล (AUN-QA)         
- สง่เสริมให้บคุลำกรเข้ำร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ในระดบัมหำวิทยำลยั                     - กำรพฒันำคณำจำรย์และบคุลำกรเก่ียวกบักำรจดัท ำหลกัสตูรและบทเรียนออนไลน์ 

SO2: สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคม 

SA1, SA4, SA5 SC1, SC4 SO2 



17 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ตัววัด SO เป้าหมายและการคาดการณ์ 

ระยะสัน้ ระยะยาว  2561 2562 2563 2564 2565 

และการพึ่งพาตนเอง 
1. เกิดองค์ควำมรู้ 
ผลิตภณัฑ์ และ
กระบวนกำรจำก
กำรวิจยัที่สง่ผล
กระทบเชิงบวกตอ่
สงัคม และมี
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ 

2. ผลิตผลงำนวิจยัมี
คณุภำพระดบัสำกล  
3. เกิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ทำงกำรวิจยั และ
กำรพฒันำ
นวตักรรมกบั
ภำคเอกชน ชมุชน 
และองค์กรภำครัฐ
ภำยนอก 

1. สร้ำงศกัยภำพ
ทำงกำรวิจยั และ
พฒันำนวตักรรมเพ่ือ
กำรใช้ประโยชน์ และ
สง่ผลกระทบเชิงบวก
ตอ่สงัคม 

- ก ำหนดเป้ำและทศิทำงในกำรขบัเคลือ่น
งำนวิจยั และสื่อสำรทัว่องค์กร เพื่อผลติผล
งำนวิจยัตีพิมพ์ที่มีคณุภำพสงู  
- จดัระบบ cluster และเวทีแลกเปลี่ยน
ระหวำ่งบคุลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนบัสนนุ เพื่อปรับกระบวนกำรวิจยัและสร้ำง
นวตักรรม 

- ปรับระบบสนบัสนนุงำนวิจยั โดยเฉพำะ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงกำรวิจยั เชน่ 
ห้องปฏิบตัิกำร และเคร่ืองมือวิจยั  
- สง่ตอ่ระบบสนบัสนนุทนุวิจยัเบือ้งต้นเพ่ือตอ่
ยอดไปสูเ่งินสนบัสนนุจำกแหลง่ทนุอ่ืนๆ  

- ผลกัดนัให้เกิดกำรท ำวิจยัแบบบรูณำกำร
เครือข่ำยควำมร่วมมือ cluster กบัหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน และชมุชน  
- บรูณำกำรงำนวิจยั จำกศำสตร์ทำงด้ำน big data 

และ biomedical informatics เพ่ือตอ่ยอดงำนวิจยัสู่
กำรพฒันำชดุตรวจทดสอบทำงกำรแพทย์และ
งำนวิจยัด้ำนคอมพิวเตอร์วิเครำะห์และสำรสนเทศ
ทำงสขุภำพมำบรูณำกำรร่วมกบังำนวจิยัพืน้ฐำน 
และกำรสร้ำงนวตักรรมเพ่ือใช้งำนจริงหรือ 
platform รองรับกำรปรับเปลี่ยนทศิทำงจำก 
Hospital based เป็น Home based healthcare  

1.ผลงำนวิจยัที่น ำไปใช้
ประโยชน์ในมิติตำ่ง ๆ  

5 5 5 5 5 

2.ผลงำนวิจยัที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำตสิะสม
บนฐำน Scopus 

60 71 75 80 80 

3.กำรอ้ำงอิงผลงำนวิจยั 
(Citation) สะสม 

เพิ่ม
ขึน้ 

อยำ่
ง

น้อย  
5 % 

เพิ่ม
ขึน้ 

อยำ่
ง

น้อย 

 5 
% 

เพิ่ม
ขึน้ 

อยำ่
ง

น้อย  
5 % 

เพิ่ม
ขึน้
อยำ่
ง

น้อย  
5 % 

เพิ่มขึ ้
น

อยำ่ง
น้อย 

 5 % 

4.เงินทนุสนบัสนนุกำรวิจยัจำก
แหลง่ตำ่ง ๆ 

16 

ล้ำน
บำท 

16.5 

ล้ำน
บำท 

26 

ล้ำน
บำท 

27.3 

ล้ำน
บำท 

28.67

ล้ำน
บำท 

2. พฒันำองค์ควำมรู้
เทคโนโลยี และ
นวตักรรมเพ่ือกำรใช้
ประโยชน์ และกำร
พึง่พำตนเอง 

- กำรผลิตชิน้งำนต้นแบบจำกงำนวิจยั และ
กำรขยำยผลเชิงพำณิชย์ ผ่ำน Pilot plant 

 

- จดัระบบบริหำรจดักำรเพื่อยกระดบังำนวิจยัสู่
กำรผลิตผลงำน (Product) ที่มีตรำ (Branding) 
คณะเทคนิคกำรแพทย์  

แผนพัฒนาบุคลากร 

- กำรสรรหำบรรจบุคุลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนบัสนนุที่มีสมรรถนะที่เหมำะสมในด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจยั นวตักรรมในเชิงพำณิชย์และกำรผลติเคร่ืองมือแพทย์  
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ตัววัด SO เป้าหมายและการคาดการณ์ 

ระยะสัน้ ระยะยาว  2561 2562 2563 2564 2565 

- พฒันำศกัยภำพคณำจำรย์และนกัวิจยัให้มีองค์ควำมรู้ที่ทนัสมยัและสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจยั ที่มีคณุภำพตอบสนองตอ่พนัธกิจของคณะฯ 

SO3: ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้น าทาง
บริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ 

SA3, SA5 SC1, SC4, SC5 SO3 

1. เป็นผู้น ำในกำร
สร้ำงเสริมมำตรฐำน 
และคณุภำพกำร
ด ำเนินงำนทำง
วิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ และรังสี
เทคนิค 

2. ขยำยศกัยภำพ
วิชำชีพสูก่ำรสร้ำง
เสริมสขุภำพ และ
ยกระดบัคณุภำพ
สงัคม 

3. สง่เสริมให้เกิด
กำรพฒันำ และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม 

1. บรูณำกำรองค์
ควำมรู้และนวตักรรม
เพ่ือเป็นผู้น ำในกำร
สร้ำงเสริมศกัยภำพ
กำรปฏิบตัิงำนทำง
วิชำชีพ 

- วิเครำะห์จดุแข็งของแตล่ะหน่วยงำน เพ่ือ
ขยำยศกัยภำพกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
บริกำรสขุภำพในมิติใหม่ๆ  หรือมีควำม
ครบถ้วนสมบรูณ์มำกขึน้  
- พฒันำห้องปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะห์ให้ได้
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 

- ใช้ศกัยภำพทำงห้องปฏิบตัิกำรให้เกิดมลูคำ่และ
มีคณุภำพ เชน่ เป็นแหลง่เรียนรู้ แหลง่พฒันำ
นวตักรรม เป็นต้น 

- ฝึกอบรมเฉพำะทำงระดบัชำติและนำนำชำติเพ่ือ
พฒันำศกัยภำพและสร้ำงเสริมสมรรถนะพิเศษ 
(Special Competency) ส ำหรับบคุลำกรในวิชำชีพ 

1.ร้อยละห้องปฏิบตัิ 
กำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
คณุภำพ 

- - 60 80 100 

2.ประเมินคณุคำ่ของผลิตภณัฑ์ 
/ บริกำรที่คณะฯ สง่มอบให้กบั
ลกูค้ำเพื่อกำรดแูลสร้ำงเสริม
สขุภำพ 

(คะแนนเต็ม 5) 

>4 >4 >4 >4 >4 

2.เสริมสร้ำงสขุภำพ 
และสขุภำวะดีแกส่งัคม
โดยกำรบรูณำกำรองค์
ควำมรู้ และอำศยั
บทบำทน ำในวิชำชีพ 

- ขยำยศกัยภำพกำรให้บริกำรสขุภำพโดยเน้น
กำรให้บริกำรสขุภำพเชิงรุกในมิติตำ่งๆ 

- พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ Mobile 

application เพ่ือเพ่ิมชอ่งทำงกำรเข้ำถึงลกูค้ำ 

- ท ำนำยรูปแบบ และแนวโน้ม (Trend) ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงสขุภำพ เพื่อวำงแผนทำงสขุภำพ 
และกำรสร้ำงผลกระทบเชิงนโยบำย 

- บรูณำกำรองค์ควำมรู้ให้เกิดนวตักรรมกำรดแูล
สขุภำพเชิงรุก เน้นป้องกนัมำกกวำ่กำรรักษำ  

3.ควำมพงึพอใจแบง่ตำม
ผลิตภณัฑ์/กำรบริกำร (คะแนน
เต็ม 5) 

>4 >4 >4 >4 >4 

4.รำยได้ที่เกิดจำกพนัธกิจกำร
ให้บริกำร 

8 

ล้ำน
บำท 

8 

ล้ำน
บำท 

8.4 

ล้ำน
บำท 

8.82 

ล้ำน
บำท 

9.26 

ล้ำน
บำท 

3. กำรสร้ำงกลไกกำร
เข้ำถึงระบบทำง
สขุภำพและกำรสร้ำง
เสริมสขุภำพอยำ่งครบ
วงจร 

- พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ Mobile 

application เพ่ือเพ่ิมชอ่งทำงกำรเข้ำถึงลกูค้ำ 
โครงกำร Holistic Health & Wellness Center 
 

      

4. เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งแก่
ผู้ประกอบกำร และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- ขยำยควำมร่วมมือด้ำนวิจยัและวิชำกำร
ร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอก เชน่
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมควบคมุโรค 
อย. กระทรวงสำธำรณสขุ 

-พฒันำงำนด้ำน Method/Product 

Validation&Verification รองรับโอกำสกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์และ
นวตักรรมทำงสขุภำพ  
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ตัววัด SO เป้าหมายและการคาดการณ์ 

ระยะสัน้ ระยะยาว  2561 2562 2563 2564 2565 

แผนพัฒนาบุคลากร 

- พฒันำทกัษะทำงด้ำนวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค และทกัษะอ่ืนๆที่เหมำะสมตอ่กำรให้ปฏบิตัิงำนทำงด้ำนกำรบริกำรสขุภำพ 

- เตรียมควำมพร้อมบคุลำกรให้มีควำมรู้ในด้ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO ตำ่งๆที่เก่ียวข้อง 
SO4: สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
และความยั่งยืน 

SA5 SC3 SO4 

1. บคุลำกรมีกำร
พฒันำศกัยภำพ
อยำ่งตอ่เน่ือง และ
ก้ำวทนัตอ่กำร
ด ำเนินงำนสูค่วำม
เป็นเลิศ 

2. มีระบบ IT และ
KM ที่สนบัสนนุกำร
ด ำเนินพนัธกิจให้
เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

3. มีเสถียรภำพ
ทำงด้ำนกำรเงิน 
และกำรคลงัที่
เพียงพอต่อกำร
ขบัเคลื่อนพนัธกิจ 
อยำ่งตอ่เน่ือง และ
ยัง่ยืน 

4. กำรด ำเนินงำน

1. กำรเพิ่มศกัยภำพใน
กำรบริหำร
ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ
และคูค่วำมร่วมมือ
ตำ่งๆ 

- พฒันำระบบสำรสนเทศและสื่อ
ประชำสมัพนัธ์เชิงรุก เพื่อเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำ  
 

-พฒันำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมลูและเชื่อมโยง
ข้อมลูเพ่ือกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในแต่
ละพนัธกิจ 

1. ร้อยละของควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ 

>80 >80 80 >80 >80 

2. กำรประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือขบัเคลื่อนกำร
พฒันำ 

- พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ใช้ใน
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนในพนัธกิจ
ตำ่งๆ  

-พฒันำระบบ Data center ให้สมบรูณ์พร้อมใช้ใน
กำรประมวลผลเพ่ือกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ
ของคณะฯ 

3. ขยำยผล
กระบวนกำรบริหำร
จดักำร และกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบคุคลเพ่ือ
รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

- วิเครำะห์และวำงแผนอตัรำก ำลงัคน 
- พฒันำทกัษะที่จ ำเป็นแกบ่คุลำกรในกลุม่
ปฏิบ้ติงำนทีต่รงกบัควำมเชี่ยวชำญเพ่ือ
ผลกัดนัพนัธกิจตำ่ง ๆ 

-พฒันำศกัยภำพบคุลำกร ควบคูก่บักำรสร้ำง
แนวทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนที่เหมำะสม 
(เชน่ กำรเลื่อนต ำแหน่งทัง้สำยวิชำกำรและสำย
สนบัสนนุ) 

2.สมัฤทธิผลกำรบรรลขุ้อตกลง
กำรปฏิบตั ิ

งำนของสว่นงำน 

>80 >80 >80 >80 >80 

3.ร้อยละบคุลำกรที่ได้รับกำร
พฒันำศกัยภำพ(สำยวิชำกำร 
(A) สนบัสนนุ (S)) 

>90 

(A) 
>90 

(A) 
>90 

(A) 
>90 

(A) 
>90 

(A) 

4. พฒันำระบบกำร
บริหำรจดักำรที่
ตอบสนองตอ่
เป้ำหมำย และ

- วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรใหมบ่น
ฐำนกำรใช้ข้อมลูจริงและหลกักำร Lean 

management 

-พฒันำระบบกำรจดักำรด้ำนกำรเงินเพื่อใช้ในกำร
ตดัสินใจของคณะ 

>80 

(S) 
>80 

(S) 
>80 

(S) 
>80 

(S) 
>80 

(S) 
4.ผลส ำรวจของควำมสขุ (H) 
และควำมผกูพนั (E) ของ

>60 

(H) 
>60 

(H) 
>60 

(H) 
>60 

(H) 
>60 

(H) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ตัววัด SO เป้าหมายและการคาดการณ์ 

ระยะสัน้ ระยะยาว  2561 2562 2563 2564 2565 

ตำมพนัธกิจตำ่งๆ มี
ควำมถกูต้อง
ปลอดภยั และเกิด
ประโยชน์คุ้มคำ่ 

สมัฤทธิผลกำรพฒันำ
งำน 

บคุลำกรในองค์กร >3.5 

เต็ม 
5  
(E) 

>6 

เต็ม 
10 
(E) 

>6 
เต็ม 
10 

(E) 

>7 
เต็ม 
10 

(E) 

>7 
เต็ม 
10 

(E) 
5. กำรพฒันำองค์กร
เป็นแหลง่เรียนรู้ และ
แหลง่กำรใช้ชีวิตกำร
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสขุ 

-วิเครำะห์ต้นทนุและสถำนะทำงกำรเงินของ
หน่วยงำน และพนัธกิจตำ่งๆ 

- ปรับปรุงระบบและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
จดัสรรทรัพยำกรอยำ่งคมุคำ่ตลอดจน
สภำพแวดล้อมตำ่ง ๆ ให้เอือ้อ ำนวยตอ่กำร
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสขุและมีควำมปลอดภยั 
ประหยดัพลงังำน 

- สร้ำงเสริมทศันคติในกำรท ำงำนทีด่ีในองค์กร 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่กำรท ำงำนในทกุ
มิติ ผ่ำนโครงกำร MUMT Happy organization และ
เสริมสร้ำงควำมผกูพนั 
- พฒันำให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ 

5.สภำพคลอ่งในกำรบริหำร
งบประมำณ  

เป็น
บวก 

เป็น
บวก 

เป็น
บวก 

เป็น
บวก 

เป็น
บวก 

แผนพัฒนาบุคลากร 

- บริหำรอตัรำก ำลงัอยำ่งมีประสิทธิภำพ มุง่เน้นพฒันำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมสำยงำน และสง่เสริมเข้ำสูค่วำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนได้ 

- พฒันำทกัษะและองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นและทนัตอ่สภำพกำรเปลี่ยนแปลง 

- กำรฝึกอบรมด้ำนกำรจดักำรควำมปลอดภยัในด้ำนตำ่งๆ                    - เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดใีนกำรท ำงำนและเอือ้ตอ่กำรเป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ 
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2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1 ข. (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ แผนกลยุทธ์คณะเทคนิคกำรแพทย์ พ.ศ.2561-2565 ได้ก ำหนด
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนเพ่ือตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
องค์กร (ภำพท่ี 2.1-4)   

2.1 ข. (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทีมบริหำร พิจำรณำและก ำหนด SO ในกระบวนกำรจดัท ำ
แผนกลยุทธ์ ขัน้ตอนท่ี 3-4 (ภำพท่ี 2.1-1)โดยค ำนึงถึงควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ โอกำสเชิงกลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลกั ท่ีระบุไว้ใน OP และก ำหนดตวัชีว้ดัหลกัท่ีส ำคญั เพ่ือติดตำมสมัฤทธิผลของ  SO ทัง้ 4 ด้ำน ผ่ำน
กำรวิเครำะห์และประมวลผลตำมตวัชีว้ัด (หมวด 4) โดยกำรติดตำมและทบทวนตัวชีว้ัดเหล่ำนี ้จะช่วยให้ ทีม
บริหำร สำมำรถประเมินควำมส ำเร็จและส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร  หรือจ ำเป็นต้องปรับเปล่ียน
แผนปฏิบตัิกำรทัง้ระยะสัน้และระยะยำว และกระบวนกำรให้เหมำะสมมำกย่ิงขึน้ เพ่ือสนองตอบตอ่ควำมต้องกำร
ของลกูค้ำและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ตำ่งๆ  

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
2.2 ก. (1) แผนปฏิบัตกิาร ทีมบริหำรทบทวนกระบวนกำรถอดแผนกลยทุธ์ ไปสูก่ำรปฏิบตั ิตำมขัน้ตอน 6-9 ของ
ภำพท่ี 2.1-1 โดยทีมบริหำร ผู้ รับผิดชอบแต่ละพนัธกิจ ระดบับริหำร ระดบัปฏิบตัิกำร ร่วมกับบุคลำกรทัง้คณะฯ 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรท่ีส ำคัญ (Action plan) ระยะสัน้ (1 ปี)และระยะยำว (3-5 ปี) ให้มีควำมสัมพันธ์กับ
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของคณะฯ ควบคูก่บัแผนปฏิบตัิกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบตัิงำนส่วนงำน (PA) ซึง่กลยทุธ์
หลกัและวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จะถูกน ำไปด ำเนินกำรก ำหนดตวัชีว้ดัและผู้ รับผิดชอบหลกัในแต่ละพนัธกิจทัง้
ผู้ รับผิดชอบในระบบหลักและระบบสนับสนุนต่ำงๆ โดยมีคณบดี และทีมบริหำร ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร  

2.2 ก. (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ทีมบริหำร มีกำรส่ือสำร ถ่ำยทอดแผนปฏิบตัิกำรและตัวชีว้ดัท่ี
ส ำคญั ในระดบันโยบำยกำรบริหำรเพ่ือผลกัดนัแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละด้ำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
ผ่ำนท่ีประชุม กส. และสู่กำรปฏิบตัิจริงในกำรสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรประจ ำปี (ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.) โดยก ำกับ 
ตดิตำม และควบคมุให้เป็นไปตำมตวัชีว้ดัของคณะ/มหำวิทยำลยั ร่วมกบักำรจดัท ำแผนงำนด้ำนงบประมำณ กำร
จดัสรรทรัพยำกร และแผนพฒันำบคุลำกร กำรจดัสรรอตัรำก ำลงั ควบคูก่บัแผนปฏิบตัิกำรท่ีส ำคญั เพ่ือให้เกิดกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ทีมบริหำรยังได้ส่ือสำร ไปยังผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่ำนข้อตกลงกำรปฏิบตัิงำน(PA) ในระดับ
คณะฯ/หนว่ยงำน รำยบคุคลผ่ำนชอ่งทำง  ตำ่ง ๆ ปีละครัง้ (ภำพท่ี 1.1-2 ) เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผนปฏิบตักิำรท่ีก ำหนด  

2.2 ก. (3) การจัดสรรทรัพยากร คณะฯ มีกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรระยะสัน้ (1 ปี) และระยะยำว (3-5 ปี) โดยมี
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และสมรรถนะหลกั ดงันัน้คณะฯ จึงได้ใช้แผนปฏิบตัิกำรระยะสัน้ (1 ปี) 
และระยะยำว (3-5 ปี) เป็นกรอบแนวคดิในกำรก ำหนดวงเงินงบประมำณเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินส ำหรับสนบัสนนุ
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แผนปฏิบัติกำร โดยก ำหนดให้ ภำควิชำฯ/ศูนย์ฯ/หน่วยงำนฯ เสนองบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม และรำยจ่ำยอ่ืนๆ มำยงังำนยทุธศำสตร์ ฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูล และน ำมำจดัท ำร่ำงงบประมำณ
ประจ ำปี เสนอ กก.งบประมำณเพ่ือพิจำรณำงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำม  
พันธกิจท่ีส ำคัญ และสำมำรถบรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรได้ หลังจำกท่ีงบประมำณผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลยัแล้ว งำนยุทธศำสตร์ ฯ แจ้งผลกำรอนมุตัิมำยงั ภำควิชำฯ/ศนูย์ฯ/หน่วยงำนฯ โดยผู้ รับผิดชอบหลกั/
ผู้ เก่ียวข้องสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมพนัธกิจ ศนูย์ต้นทุน และ รหัส Internal Order (IO) ท่ีก ำหนด และ
ก ำหนดให้รองฯ ฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ เป็นผู้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์ของคณะฯ/มหำวิทยำลยั และ 
รองฯ ฝ่ำยพฒันำสุขภำวะฯ เป็นผู้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้วิเครำะห์ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของคณะฯ 
อำทิ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รำยได้-รำยจ่ำย โดยรำยงำนต่อท่ีประชุม กส. เป็นประจ ำทุกเดือน นอกจำกนี ้
คณะฯ ได้แต่งตัง้กก.บริหำรควำมเส่ียง และกก.บริหำรควำมต่อเน่ือง ท ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับแผนกำรด ำเนินงำน ภำยใต้บริบทตำมพันธกิจ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงำนมีควำมพร้อมในกำรด ำเนิน
ภำรกิจหลกัท่ีส ำคญัไปได้อย่ำงตอ่เน่ืองเป็นระบบ แม้ในสภำวกำรณ์ท่ีเกิดภยัคกุคำม โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำน
ตำ่งๆ ได้แก่ ด้ำนอำคำร/สถำนท่ีปฏิบตัิงำนหลกั ด้ำนวสัดอุปุกรณ์ส ำคญั ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลท่ี
ส ำคญั ด้ำนบคุลำกรหลกั และด้ำนคูค้่ำ/คู่ควำมร่วมมือ โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ ทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ ำ
ทกุ 6 เดือน 

2.2 ก. (4) แผนด้านบุคลากร ทีมบริหำรวิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์ SO และแผนปฏิบตัิกำรระยะสัน้และระยะ

ยำว โดยใช้ SWOT analysis และจัดท ำแผนด้ำนบุคลำกรเพ่ือสนับสนุน SO และแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว ซึ่ง

ครอบคลมุประเด็นส ำคญั ได้แก่ 1) กำรวำงแผนบริหำรอตัรำก ำลงัทัง้สำยวิชำกำรและสนบัสนนุ 2)กำรเสริมสร้ำง

และพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรใหม่ 3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรบคุคล และ 4) เสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลง โดยก ำหนดเป็นโครงกำร

และกิจกรรมตำ่งๆ (ภำพท่ี 2.1-4) 

2.2 ก. (5) ตัววัดผลการด าเนินการ กำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรและตวัชีว้ดัองค์กร ทีมบริหำร และผู้ รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจ วิเครำะห์และก ำหนดตัวชีว้ัดท่ีส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับตัวชีว้ัดเชิง
ยุทธศำสตร์ในขัน้ตอน 6-7 ของภำพท่ี 2.1-1 รวมถึงกรณีมีกำรปรับเปล่ียนตวัชีว้ดัตำมแผนยุทธศำสตร์ของมม. 
โดยทีมบริหำรและ กส. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระดบัปฏิบตัิกำรภำยในระดบัภำควิชำ/ศูนย์/สถำนเวชฯ 
และส ำนักงำนคณบดี ผ่ำน กส. ทุกเดือน หน่วยงำนย่อยผ่ำนหัวหน้ำหน่วยงำน ตำมล ำดบัรอบระยะเวลำ เพ่ื อ
ทบทวนและปรับกระบวนกำรให้เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น โดยรองฯ ฝ่ำยยุทธศำสตร์ฯ และพัฒนำคุณภำพ
หวัหน้ำงำนยุทธศำสตร์ฯ เป็นผู้ รวบรวม น ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรวิเครำะห์ผลลพัธ์ของแผนปฏิบตัิ
กำรท่ีเกิดขึน้ เสนอต่อ กส.เพ่ือพิจำรณำ รวมถึงกำรติดตำมและรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยรับและ
รำยจ่ำยโดยรองฯ ฝ่ำยพฒันำสุขภำวะฯ เพ่ือให้ทีมบริหำร มั่นใจว่ำผลกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัมีควำมสอดคล้อง
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เช่ือมโยงกับแนวทำงท่ีท ำให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ ซึ่งคณะฯ จะวัดผล รวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตักิำร เป็นรำยไตรมำส สง่ให้ ม.มหิดล เพ่ือให้เห็นภำพรวมกำรด ำเนินงำนของสว่นงำน 
 กำรทบทวนกลยทุธ์ประจ ำปี ทีมบริหำรท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบตักิำรท่ีส ำคญัในแตล่ะยทุธศำสตร์ จะน ำผล
กำรด ำเนินงำนมำร่วมกนัวิเครำะห์สถำนกำรณ์เม่ือเทียบกบัคูเ่ทียบ เพ่ือก ำหนดเปำ้หมำยใหมใ่ห้เหมำะสม 

2.2 ก. (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน ทีมบริหำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบตัิกำร โดยกำรใช้ข้อมลูผลลพัธ์และกำรบรรลเุป้ำหมำยย้อนหลงัในปีท่ีผ่ำนๆ มำ ประเมินร่วมกับผลกำร
ด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์ปีปัจจุบัน รวมทัง้วิเครำะห์สภำพแวดล้อม ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ผลกำร
ด ำเนินกำรของส่วนงำนเม่ือเทียบกบัคูเ่ทียบ เข้ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือกำรวำงแผน ระยะสัน้และระยะยำว ใน
แต่ละวตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้วยวิธีทบทวนข้อมูลเชิงสำรสนเทศและข้อมูลเทียบเคียงจำกคู่เทียบ และก ำหนด
เป้ำหมำยท่ีท้ำทำย หำกมีแนวโน้มว่ำ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงล่ำช้ำไปกว่ำกรอบเวลำ หรืออำจไม่บรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด ทีมบริหำรจะวิเครำะห์หำสำเหตุ และหำแนวทำงแก้ไข โดยอำจจัดสรรทรัพยำกรเพิ่มเติมหรือปรับ
แผนปฏิบตักิำรให้เหมำะกบัสภำวกำรณ์ตำมควำมจ ำเป็น 

2.2 ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ จำกกำรทบทวนกระบวนกำร กรณีท่ีมีสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลง ทีม
บริหำรจะหำข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และประชุมระดมสมองเพ่ือวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิ
กำรให้เหมำะสม โดยคณบดีจะกระจำยอ ำนำจและมอบอ ำนำจกำรตดัสินใจและกำรก ำกับดแูลให้แก่ทีมบริหำร 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนชดุตำ่งๆ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้สำมำรถตดัสินใจด ำเนินกำรได้อย่ำงทนัท่วงที  รวมถึง
ปรับเปล่ียนแนวทำงกำรปฏิบตัใินเบือ้งต้น หำกต้องมีกำรตดัสินใจในเร่ืองท่ีส ำคญัจะมีกำรหำรือกบัคณบดีโดยตรง 
หรือผ่ำนกำรส่ือสำรออนไลน์ เช่น LINE เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยโดยเร็วและมีกำรติดตำม
ประเมินผลในท่ีประชมุทีมบริหำรหรือรำยงำนแก่ กส.ผำ่นท่ีประชมุ กส. ทกุเดือน เช่น กรณีสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ไวรัส COVID-19 มีผลกระทบตอ่กำรให้บริกำรงำนบริกำรสขุภำพและแผนปฏิบตักิำรเดมิ ทีมบริหำรจงึประชมุปรับ
แผนปฏิบตัิกำรทนัที เพ่ือพฒันำห้องปฏิบตัิกำรให้รองรับกำรตรวจวิเครำะห์เชือ้ไวรัสทำงโมเลกลุ ซึ่งเป็นกำรขยำย
งำนใหม่ และจดัตัง้ทีมตรวจคดักรองเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงตำ่งๆ โดยบรูณำกำรทรัพยำกรบคุคลจำกหน่วยตำ่งๆของ
คณะฯ และของบประมำณเพื่อสนบัสนนุทัง้จำกมม.และหนว่ยงำนคูค่วำมร่วมมือทัง้ในภำครัฐและภำคเอกชน 
 
หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า  
3.1 ก. การรับฟังลูกค้า  
3.1 ก. (1) ลูกค้าในปัจจุบัน คณะฯ โดย กส. ท ำหน้ำท่ีก ำหนดทิศทำงและนโยบำยด้ำนกำรมุ่งเน้นลกูค้ำ กำรรับ
ฟังเสียงลูกค้ำ ผู้ บริหำรท่ีเก่ียวข้องท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลในแต่ละพันธกิจ โดยมีคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัของแตล่ะพนัธกิจเช่น กก. กำรศกึษำระดบั ป.ตรี กก.บณัฑิตศกึษำ คณะอนกุรรมกำรกำรบริหำร
จดักำรเคร่ืองมือห้องปฏิบตักิำร คณะกรรมกำรจดักำรควำมปลอดภยั ท่ีปรึกษำคณะฯ ฝ่ำยพฒันำงำนบริกำรและ
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สุขภำพชุมชน หน.สถำนเวชศำสตร์ฯ หน.ศนูย์ MTRT นำนำชำติ เป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่มทัง้ปัจจุบนั และอนำคต ให้สอดคล้องกับทิศทำง/นโยบำยของคณะฯ และรวบรวม
สำรสนเทศท่ีได้จำกกำรรับฟังในช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์/บริกำร กำร
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์และสนบัสนนุลกูค้ำ (ภำพท่ี 3.1-1)  

 
ภาพที่ 3.1-1 กระบวนกำรรับฟังเสยีงนกัศกึษำและลกูค้ำกลุม่อื่นๆ 

วิธีกำรรับฟังเสียงของลกูค้ำในแตล่ะด้ำนมีควำมแตกตำ่งกนัไปขึน้กบัพนัธกิจและควำมเหมำะสม (ภำพท่ี 
3.1-1) เช่น ด้ำนกำรศึกษำ อำศัยกิจกรรมต่ำงๆ ช่องทำงส่ือออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือส ำหรับกำรรับฟังเสียง เพิ่มควำมผกูพนัของนกัศึกษำกับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ ด้ำนกำรวิจยั รับฟังเสียงของ
ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำท่ีเป็นผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจัยของ
คณะฯ โดยตรงผ่ำนกำรประเมินผลิตภัณฑ์ และกำรส ำรวจและประเมินกำรตลำด ระหว่ำงกำรทดลองผลิตภัณฑ์
กับผู้ ใช้จริง (market survey and validation) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ ใช้แบบสอบถำมเป็น
ช่องทำงหลกั และเพิ่มช่องทำง VOC เช่น LINE Facebook ประกอบกบักำรสืบค้นข้อมูลรวมถึงกำรใช้ข้อมลูจำก 
Mobile Application เพ่ือพิจำรณำแนวโน้มทิศทำงกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสขุภำพในกลุม่ลกูค้ำปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ผู้ รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ ทบทวนประสิทธิภำพช่องทำงกำรส่ือสำร/รับฟังเสียง อย่ำงน้อยปีละ
ครัง้ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนำ ช่องทำงกำรส่ือสำร/รับฟังเสียง อำทิ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ได้เพิ่มช่องทำง Mobile 
Application for Personal Health Assessment เพ่ือใช้ข้อมลูลูกค้ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนแนวโน้มงำนบริกำรทัง้
ในปัจจบุนัในอนำคต  

3.1 ก. (2) ลูกค้าในอนาคต วิธีกำรรับฟังเสียงของลกูค้ำในอนำคตอำศยักิจกรรมเพ่ือเพิ่มควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ
เป็นหลัก ด้ำนกำรศึกษำ 1)ลูกค้ำในอนำคตระดบัปริญญำตรี คณะฯ โดยสโมสรนักศึกษำฯ ร่วมกันจดักิจกรรม 
Open house และค่ำยต้นกล้ำส่องแสง X-scope ส ำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลำย เพ่ือให้ได้ควำมรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบัวิชำชีพก่อนเข้ำศกึษำ มีกำรฟังเสียงตอบรับผ่ำนกิจกรรมสะท้อนบทเรียน รวมทัง้เพิ่มช่องทำงส่ือออนไลน์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน Facebook MUMT educate เพ่ือเปิดกว้ำงกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำในอนำคต 2)ลกูค้ำ
ในอนำคตระดบับณัฑิตศึกษำ ได้แก่ ผู้ สนใจเข้ำศึกษำต่อในระดบับณัฑิตศึกษำ โดยหลักสูตรท ำกำรสอบถำม 
ผ่ำน direct contact/online/แบบสอบถำม ถึงควำมต้องกำรและลกัษณะของหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำท่ีตอบโจทย์
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ในอนำคต ด้ำนกำรวิจยั ลกูค้ำในอนำคต ได้แก่ แหล่งทุน / ผู้ ให้ทุนวิจยั รับฟังเสียงของลกูค้ำผ่ำนกำรสืบค้นและ
วิเครำะห์ข้อมลูจำก Websites ในช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์และ Website ของแหล่งทุนตำ่งๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน 
ทัง้ในและต่ำงประเทศ เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรพฒันำข้อเสนอทำงกำรวิจยั และกำรส่งบทควำมตีพิมพ์ ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร โดยท ำกำรสอบถำมบุคลำกรในวิชำชีพทัง้ในและต่ำงประเทศ ผ่ำน direct contact/online/
แบบสอบถำม ถึงควำมต้องกำรและลกัษณะของผลิตภัณฑ์กำรบริกำร/ฝึกอบรม ท่ีตอบโจทย์ในอนำคต และกำร
บริกำรสขุภำพ ใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจเป็นช่องทำงหลกัทัง้ผู้ ใช้บริกำรในปัจจบุนัรวมทัง้แพทย์ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ญำติของผู้ ใช้บริกำร และกำรสืบค้นและวิเครำะห์ข้อมูลจำก Websites และ social 
media ต่ำงๆ จำกกลุ่มลูกค้ำปัจจบุนั เพ่ือกำรพิจำรณำแนวโน้มทิศทำงกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพใน
กลุม่ลกูค้ำอนำคต  
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ภาพที่ 3.1-2  วิธีกำรรับฟังเสยีง/กำรประเมินควำมพงึพอใจ-ไมพ่งึพอใจ/ควำมผกูพนั/ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงั ข้อมลูที่ได้และกำรน ำไปใช้  
 

พันธกิจ 
 

 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 
ช่องทาง 

 
วธีิการ 

 
เวลา/ความถ่ี 

สารสนเทศท่ีต้องการ
ส่ือสาร 

 
ผู้รับผิดชอบ  

 
สารสนเทศท่ี

ได้รับ 

 
การน าข้อมูลไป

ใช้ 

ทำ
งเดี

ยว
 

สอ
งท
ำง
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กา
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ผู้เ
รีย
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บั 

ป.
ตรี

 

- กิจกรรมพบปะอำจำรย์ท่ีปรึกษำ    อย่างนอ้ย 2 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

- กิจกรรม focus group   อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

- กิจกรรม exit interviewและ after 
action review 

  อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

-Social media เช่น Facebook / e-
mail/LINE group 

  อย่างนอ้ย 2 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

กำรประเมินกำรจดักำรศกึษำในรำยคำบ
และรำยวิชำ  
(สิน้สดุกำรเรียนกำรสอน) / 
แบบสอบถำม Online 

  อย่างนอ้ย 2 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

 Direct contact/ประธำนชัน้ปี และ call 
center 

  อย่างนอ้ย 5 ครั้งต่อ
สปัดาห์ 

    รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

 
ผู้เ
รีย
นร
ะด
บั

บณั
ฑิต

ศกึ
ษำ

 Social media เช่น Facebook / e-
mail/LINE group 

  อย่างนอ้ย 2 ครั้งต่อ
สปัดาห์ 

    รองฯ กำรศกึษำหลงัปริญญำฯ       

Direct contact   อย่างนอ้ย 2 ครั้งต่อ
สปัดาห์ 

    รองฯ กำรศกึษำหลงัปริญญำฯ 
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กำรประเมินกำรจดักำรศกึษำ (สิน้สดุกำร
เรียนกำรสอน) / แบบสอบถำม@ on 
LINE 

แบบสอบถำม Graduate Students 
Barometer /focus group 

  อย่างนอ้ย 2 ครั้ง/ปี     รองฯ กำรศกึษำหลงัปริญญำฯ       

 
ผู้ใ
ช้บ
ณั
ฑิต

 

- กิจกรรม Job fair   อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /ผู้ช่วยฯ 
กิจกำร นศ. 

      

- กำรประชมุสมัมนำ   อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อ4
ปี 

    รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /รองฯ
หลงัปริญญำ /ผู้ช่วยฯ กิจกำร นศ. 

      

- แบบสอบถำม Online  
- Social media เช่น Facebook / e-

mail/LINE group 
 

  อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ /รองฯ
หลงัปริญญำ /ผู้ช่วยฯ กิจกำร นศ. 

      

สภ
ำเท

คนิ
ค

กำ
รแ
พท

ย์/
 ก
ก.

วิช
ำชี
พรั
งส
ี

เท
คนิ
ค 

- ตรวจประเมินหลกัสตูร /รับรอง
สถำบนั 
- e-mail/ website /จดหมำย 
 

  อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อ 5 
ปี 

    รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ       

สก
อ.

 Website, CHE CO system 
CHE-QA online 

  -ทกุครั้งทีมี่การ
ปรับปรุงหลกัสตูร 
- 1 ครั้งต่อปี 

    รองฯ กำรศกึษำก่อนปริญญำ 
รองฯ กำรศกึษำหลงัปริญญำฯ 

      

 
วจิั
ย 

ผู้ส
นบั

สน
นุ/

 
ผู้ใ
ห้ท
นุท
 ำ 

กำ
รว
ิจยั

 e-mail/จดหมำย   - ทกุ 6 เดือนตาม
วงรอบความก้าวหนา้
โครงการวิจยั 

    รองฯ วิจยัฯ 
นกัวิจยัเจ้ำของโครงกำร 
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สถ
ำบ
นัที่
มี 

คว
ำม
ร่ว
มมื

อ 

e-mail/จดหมำย   อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯ วิจยัฯ /รองฯ กำรศกึษำหลงั
ปริญญำ / นกัวิจยัเจ้ำของโครงกำร 

      

web สถำบนั        รองฯ วิจยัฯ       
Direct contact        รองฯ วิจยัฯ /รองฯ กำรศกึษำหลงั

ปริญญำ / นกัวิจยัเจ้ำของโครงกำร 
      

ผู้ใ
ช้/

ผู้อ
่ำน

 
ผล
งำ
น

วิจ
ยั 

Article level metrics eg. view, 
capture, usage  

  อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯ วิจยัฯ /รองฯ เทคโนโลยีฯ / นกัวิจยั
เจ้ำของโครงกำร 

      

งา
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สุข

ภา
พ 

(บ
ริก
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ตร
วจ
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ค 
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อย
ู่ใน
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ู้ป่ว
ยใ
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นอ
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ริิร
ำช
 แล
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ศก
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- Facebook   realtime     รองฯวิจยั / รองฯ พฒันำสขุภำวะฯ / 
หวัหน้ำสถำนเวชฯ / หวัหน้ำศนูย์ 
เทคนิคฯ 

      

- e-mail/ website อ่ืนๆ   อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/ปี     รองฯวิจยั / รองฯ พฒันำสขุภำวะฯ / 
หวัหน้ำสถำนเวชฯ / หวัหน้ำศนูย์ 
เทคนิคฯ 

      

แบบสอบถำม   อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/ปี     รองฯวิจยั / รองฯ พฒันำสขุภำวะฯ / 
หวัหน้ำสถำนเวชฯ / หวัหน้ำศนูย์ 
เทคนิคฯ 

      

Direct contact   อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/ปี     รองฯวิจยั /รองฯ พฒันำสขุภำวะฯ / 
หวัหน้ำสถำนเวชฯ /หวัหน้ำศนูย์ 
เทคนิคฯ 
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กช
น 

แบบสอบถำม 
 

       รองฯ พฒันำสขุภำวะฯ / หวัหน้ำสถำน
เวชฯ / หวัหน้ำศนูย์เทคนิคฯ 
ท่ีปรึกษำคณะฯ ฝ่ำยพฒันำงำนบริกำร
และสขุภำพชมุชน    

      

Direct contact        รองฯ พฒันำสขุภำวะฯ / หวัหน้ำสถำน
เวชฯ / หวัหน้ำศนูย์เทคนิคฯ 
ท่ีปรึกษำคณะฯ ฝ่ำยพฒันำงำนบริกำร
และสขุภำพชมุชน    

      

งา
นบ

ริก
าร
ทา

งว
ชิา
กา
ร 

(ก
ำร
ฝึก
อบ
รม
ทำ
งว
ิชำ
ชีพ
) 
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กึษ

ำด
งูำ
น

จำ
กท
ัง้ใ
นแ
ละ
ตำ่
งป
ระ
เท
ศ - Facebook   อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี/

กิจกรรม 
    รองฯกำรศกึษำหลงัปริญญำฯ/ หวัหน้ำ

สถำนเวชฯ / หวัหน้ำศนูย์เทคนิคฯ/
หวัหน้ำภำควิชำ 

      

-แบบสอบถำม/ e-mail/ website 
อ่ืนๆ 

  อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี     รองฯกำรศกึษำหลงัปริญญำฯ/ หวัหน้ำ
สถำนเวชฯ / หวัหน้ำศนูย์เทคนิคฯ/
หวัหน้ำภำควิชำ 

      

อธิบายความหมายตัวย่อ  สารสนเทศที่ต้องการส่ือสาร  VMV=วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คำ่นิยม   P&S=ผลิตภณัฑ์และบริกำร  Performance=ผลกำรด ำเนินงำน 

   สารสนเทศที่ได้รับ     N&Exp=ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั  S&DS=ควำมพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ Comp=ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

   การน าสารสนเทศไปใช้   1= ออกแบบผลติภณัฑ์/บริกำร   2=ปรับปรุงผลิตภณัฑ์   3=สร้ำงควำมสมัพนัธ์และสนบัสนนุลกูค้ำ 

หมายเหตุ : วิธีกำร direct contact โดยใช้โทรศพัท์หรือพดูคยุโดยตรงเป็นวิธีที่ใช้กบัลกูค้ำทกุกลุม่และสำมำรถตอบสนองได้ทนัที 
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3.1 ข. การจ าแนกลูกค้า และผลิตภัณฑ์  
3.1 ข. (1) การจ าแนกลูกค้า คณะฯ ก ำหนดกลุ่มผู้ เรียนและลกูค้ำกลุ่มอ่ืนๆ โดยจ ำแนกตำมพนัธกิจ ดงันี ้ ด้ำน
กำรศึกษำ กส. ร่วมกบั กก. ป.ตรี และ กก.บณัฑิตศกึษำ ก ำหนดและจ ำแนกกลุ่มผู้ เรียนตำมสมรรถนะหลกัของ
คณะฯ กำรเป็นผู้น ำในกำรจดักำรศกึษำในสำขำเทคนิคกำรแพทย์และรังสีเทคนิค และตำมหลกัสตูรท่ีคณะฯ จดั
กำรศกึษำในระดบั ป.ตรี และระดบับณัฑิตศกึษำ ด้ำนกำรวิจยั ผู้ รับผิดชอบ (ภำพท่ี 3.1-2) จ ำแนกกลุ่มลกูค้ำวิจยั 
ได้แก่ กลุ่มผู้ ให้ทุนและสถำบนัท่ีมีควำมร่วมมือ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ ผู้ รับผิดชอบและ ผู้
ก ำกบัดแูล (ภำพท่ี 3.1-2) จ ำแนกกลุ่มลกูค้ำงำนบริกำรวิชำกำร ได้แก่ กลุ่มลกูค้ำผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำ่งๆ และ
ลูกค้ำงำนบริกำรสุขภำพเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้ำท่ีมำรับบริกำรกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ 
ผู้ รับบริกำรและลูกค้ำท่ีอยู่ในกำรดูแลสุขภำพทัง้ผู้ ป่วยใน/นอก ของ ร.พ.ศิริรำช และ ศกพ. ซึ่งอยู่ภำยใต้กำร
ให้บริกำรหลกัจำกสถำนเวชศำสตร์ชนัสตูร/ศนูย์ MTRT นำนำชำติ 2) กลุ่มลกูค้ำจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
ท่ีใช้บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเคล่ือนท่ี ซึ่งรับผิดชอบโดยงำนบริกำรสขุภำพชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพแบบเชิงรุกกับหน่วยงำน/องค์กร ชุมชนต่ำงๆ ทัง้นี  ้คณะฯ ได้เร่ิมขยำยงำนบริกำรสุขภำพให้
ครอบคลุมกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม ทัง้กำยและจิตใจ ผ่ำนโครงกำรจัดตัง้ Holistic Health & Wellness 
Center  

3.1 ข. (2) ผลิตภัณฑ์ เพ่ือรักษำควำมผูกพันท่ีดีโดยกำรส่งมอบสิ่งท่ีมีคณุค่ำ ตอบสนองควำมต้องกำรและให้
เหนือควำมคำดหวงัของผู้ เรียนและลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ คณะฯ มีนโยบำยปรับปรุงพฒันำผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้
เกิดนวตักรรมในทุกพนัธกิจ ตำมค่ำนิยมและวฒันธรรมขององค์กร เพ่ือมุ่งสู่วิสยัทัศน์ของคณะฯ ดงันัน้ กส. จึง
ค้นหำควำมต้องกำรของผู้ เรียน ลกูค้ำกลุ่มอ่ืน โดยรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมลูจำก VOC (ภำพท่ี 3.1-2 และภำพ
ท่ี 3.1-1, ภำพ 3.2-1) รวมทัง้สำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยั ทิศทำงและแผนพฒันำประเทศด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจยั กำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
และกำรพฒันำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ภำพท่ี 2.1-1) ควำมคำดหวงัจำกผู้ ใช้บณัฑิต ลกูค้ำงำนวิจยั
และงำนบริกำรวิชำกำร ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปี ผลจำกกำรสมัมนำประจ ำปี รวมทัง้ผลกำรประเมินโดย นศ. 
ปัจจบุนั และอนำคตจำกช่องทำงตำ่งๆ (ภำพท่ี 3.1-2) ฯลฯ และน ำข้อมลูเหล่ำนีม้ำก ำหนดเป็นควำมต้องกำรของ
ผู้ เรียนและลกูค้ำกลุ่มอ่ืนผ่ำนท่ีประชมุของผู้ รับผิดชอบแตล่ะพนัธกิจและท่ีประชมุ กส.เพ่ือก ำหนดนวตักรรมด้ำน
ผลิตภัณฑ์ในทุกพนัธกิจอย่ำงต่อเน่ือง ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรศึกษำ ได้น ำผลของควำมต้องกำร ควำมคำดหวงัของ
นกัศึกษำปัจจุบนัและอนำคต มำใช้ในกำรปรับปรุงและพฒันำหลกัสูตรตำมควำมต้องกำรเพ่ือเพิ่มคณุค่ำโดยให้
นกัศึกษำมีทำงเลือกเพิ่มขึน้ อำทิ โครงกำร 4+1, โครงกำร MTVS กำรปรับกำรจดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
หลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง กำรจัดท ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (หลักสูตรไทย) ภำค
พิเศษ เพ่ือเพิ่มศกัยภำพด้ำนวิชำกำรวิชำชีพ และเพิ่มโอกำสทำงกำรแข่งขนัของ ศิษย์เก่ำ และลูกค้ำงำนบริกำร
ทำงวิชำชีพในอนำคต ด้ำนงำนวิจยั ผู้ รับผิดชอบก ำหนดผลิตภณัฑ์วิจยัตำมแนวโน้มและทิศทำงของมหำวิทยำลยั 
นโยบำยของประเทศ ตลำดโลก และแหล่งทุนสนบัสนนุ ท ำให้ในปี 2562 คณะฯ ได้จดัตัง้โรงงำนต้นแบบเพ่ือกำร
พฒันำชดุทดสอบ น ำ้ยำ และอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ และบริษัท MT INNOTREX ขึน้เพ่ือตอบสนองทิศทำงควำม
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ต้องกำรของประเทศ โดยมุ่งสร้ำงผลิตภณัฑ์จำกงำนวิจยัให้เกิดกำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยและเชิงพำณิชย์อย่ำง
แท้จริง นอกจำกนีย้งัช่วยเพิ่มศกัยภำพด้ำนงำนวิจยัให้มีโอกำสตีพิมพ์ผลงำนและขอทุนวิจยัเชิงอุตสำหกรรมได้
มำกขึน้ด้วย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ ผู้ รับผิดชอบ ค ำนึงถึงควำมต้องกำรลูกค้ำ ตลำด และ
แนวโน้มทิศทำงงำนบริกำรในอนำคตมำก ำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบนัและอนำคต มีกำรขยำยงำนบริกำรให้
ครอบคลุมควำมต้องกำรทัง้ลูกค้ำเก่ำและใหม่ อำทิ กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะ upskill and reskill 
ส ำหรับบุคลำกรทำงวิชำชีพ กำรวิเครำะห์สำรตกค้ำงยำฆ่ำแมลงตกค้ำงในผกัและผลไม้ ทัง้นี ้คณะฯ ได้เพิ่มกำร
บริกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับทิศทำงและนโยบำยในกำรขยำย
อตุสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ครบวงจรของประเทศ 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
3.2 ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนลูกค้า  
3.2 ก. (1) การจัดการความสัมพันธ์ ผู้ก ำกับดูแล (ภำพท่ี 3.1-2) ก ำหนดและจัดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่อ
ผู้ เรียนและกลุ่มลูกค้ำตำมพันธกิจ รวมทัง้ยุทธศำสตร์ของคณะฯ ดังนี ้ ด้ำนกำรศึกษำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ทัง้
นกัศึกษำในปัจจุบนัและอนำคต ได้แก่    1) ลูกค้ำในอนำคต ได้แก่ นกัเรียน ม.ปลำย ได้เข้ำใจบทบำทวิชำชีพท่ี
ถกูต้อง และเลือกเข้ำศกึษำตำมควำมถนดั ผ่ำนกำรจดักิจกรรม Open house ค่ำยต้นกล้ำส่องแสง และกิจกรรม
พบปะผู้ปกครอง เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมผกูพนัตอ่วิชำชีพทัง้สองสำขำ มีผลในกำรตดัสินใจเลือกเรียน
และเข้ำศกึษำตอ่ มีกำรรับฟังเสียงของลกูค้ำผ่ำน call center กำรศกึษำ และ Facebook MUMT educate ตลอด 
24 ชม. เป็นกำรสร้ำงควำมใกล้ชิด คุ้นเคย สร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัคณะฯ อีกทำงหนึ่ง 2) กลุ่ม นศ. ป.ตรี ปัจจุบนั 
กก.สร้ำงเสริมศกัยภำพ นศ. ระดบั ป.ตรี สูก่ำรเป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภำพรอบด้ำน และคณำจำรย์ สร้ำงแรงบนัดำล
ใจในกำรเรียนผ่ำนกระบวนกำร Transformative learning และท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่ำง
คณำจำรย์และนกัศกึษำเพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์และจดักำรศึกษำโครงกำรพิเศษท่ีส่งเสริมให้ นศ. เลือกเรียนหรือ
ท ำวิจยัได้ตำมควำมถนัด/ควำมสนใจ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน ผ่ำนกำรประเมิน
รำยวิชำตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ และกำรสร้ำงควำมสัมพันกับผู้ เรียนผ่ำนกำรพูดคุยโดยตรงกับอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำทัง้สำยรหสั และอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ คณะฯ มีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง นศ. ปัจจบุนัทกุชัน้
ปีกับอำจำรย์ผ่ำนระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ กำรให้ทุนกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ (ภำพท่ี  6.1-2) 3) นศ. 
บณัฑิตศกึษำในอนำคต จะมีกำรออกแบบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษำให้มีควำมทนัสมยั ยืดหยุ่น และตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในอนำคตและกำรประชำสมัพนัธ์หลกัสูตรทัง้ในและต่ำงประเทศ เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งทำง
กำรตลำด 4) นศ. บณัฑิตศกึษำปัจจบุนั จดักิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในโอกำสต่ำงๆ กำรให้ทุนกำรศกึษำ ทุน
วิจยั และทุนน ำเสนอผลงำนทัง้ในและต่ำงประเทศ มีกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ผ่ำน Graduate Students Barometer/focus group และกำรประเมินในแต่ละรำยวิชำ โดย กก.บริหำรหลกัสูตร
จดักำรประชุม/ร่วมกัน เพ่ือน ำข้อมูลดงักล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ กำรใช้
กลไกกำรจดักำรเรียนกำรสอน/วิจยั สร้ำงควำมสมัพนัธ์และสร้ำงคณุคำ่กบั นศ. โดยให้มีปฎิสมัพนัธ์กบันกัวิจยัใน
สถำบนัตำ่งประเทศเพ่ือเปิดมมุมอง สร้ำงแนวคดิ ทกัษะ/ประสบกำรณ์ และกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ สนบัสนนุ/เชิญ
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อำจำรย์/นกัวิจยัจำกสถำบนัตำ่งประเทศมำช่วยสอน ตลอดจนร่วมสร้ำงโครงกำรวิจยั ติดตำม/ทบทวนผลงำนวิจยั 
สร้ำงผลงำนวิจยัตีพิมพ์ระดบันำนำชำติท่ีมี Impact factor สงู ด้ำนกำรวิจยั หน่วยบริหำรจดักำรงำนวิจยัภำยใต้
กำรก ำกบัของรองฯ วิจยัฯ จะท ำหน้ำท่ีประสำนงำนระหวำ่งแหล่งทนุ หนว่ยจดัอบรมและนกัวิจยั และสนบัสนนุให้
นักวิจัยเข้ำร่วมอบรมท่ีจัดโดยแหล่งทุนทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
นกัวิจยัในคณะฯ และผู้ ให้ทุน รวมถึงยงัช่วยก ำกับดูแลให้นกัวิจยัท ำตำมข้อก ำหนดของผู้ ให้ทุน สร้ำงโจทย์วิจัย
ตำมท่ีแหล่งทนุต้องกำร รำยงำนกำรวิจยัให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำและให้มีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล ส่งผล
ให้เป็นท่ีไว้วำงใจของแหล่งทุนและสถำบนัท่ีมีควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนเงินทุนเสมอมำ (ภำพท่ี 7.1-7 และ 
7.2-7) นอกจำกนี ้มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภำยใต้กำรก ำกับของรองฯ กำรศึกษำหลังปริญญำฯ ท่ีท ำหน้ำท่ี
ประสำนงำนสถำบันท่ีมี MOU ด้ำนวิจัยให้เป็นไปได้ด้วยดี ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ  สร้ำง
ควำมสัมพันธ์ต่อกลุ่มลูกค้ำงำนบริกำรสุขภำพผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ (ภำพท่ี 3.1-2) และกิจกรรมต่ำงๆ 
ได้แก่ กำรออกบูธตรวจสุขภำพฟรี กำรพัฒนำ Mobile Application for Personal Health Assessment กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสขุภำพร่วมกบัลกูค้ำ ร่วมกบักำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับผลกำรตรวจสขุภำพให้กบัผู้ รับบริกำร และ
กำรรับฟังเสียงลกูค้ำผำ่นรูปแบบตำ่งๆ และกำรพฒันำงำนบริกำรใหม่ๆ  อย่ำงตอ่เน่ืองทกุปีตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ รักษำฐำนลูกค้ำเก่ำ และขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ท่ีต้องกำรใช้บริกำรงำนบริกำร
ทำงสขุภำพในมิตใิหม่ๆ  

3.2 ก. (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนลูกค้า คณะฯ มีวิธีกำรส่ือสำรและชีแ้จงวิธีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศกับ
กลุม่ลกูค้ำท่ีหลำกหลำยเพ่ือให้ลกูค้ำแตล่ะกลุม่ได้เข้ำถึงสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ได้อยำ่งทัว่ถึง ทัง้นี ้ลกูค้ำกลุ่ม
ตำ่งๆ สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศผำ่นผู้ รับผิดชอบ ผู้ก ำกบัดูแล และช่องทำงตำ่งๆ ดงัภำพท่ี 3.1-1 ผู้ รับผิดชอบ น ำ
ข้อมูลควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจ เสียงสะท้อนทัง้จำกภำยใน ภำยนอก แนวโน้มตลำด นโยบำย
มหำวิทยำลยัและประเทศ และวฒันธรรมองค์กร มำก ำหนดเป็นข้อก ำหนดท่ีส ำคญัในกำร สนบัสนนุผู้ เรียน ลกูค้ำ
กลุ่มอ่ืนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคำดหวงั คุณค่ำ ท่ีจะต้องได้รับเป็นหลัก กำร
สนบัสนุนลูกค้ำด้ำนกำรศึกษำ คณะฯ ใช้วฒันธรรมองค์กร เป็นฐำนส ำคญัในกำรสนบัสนุน นศ. มีกระบวนกำร
ดแูล สร้ำงควำมสมัพนัธ์ และสนบัสนุน นศ. ผ่ำนระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ และ กก.ท่ีปรึกษำพิเศษ (ภำพท่ี 6.1-2) 
โดยกำรดแูลช่วยเหลือ นศ. ตำมปัญหำเฉพำะบุคคลอย่ำงใกล้ชิด กำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือกำรปรับปรุง
แก้ไขวิธีกำรชว่ยเหลืออย่ำงเร่งดว่น กำรสง่เสริมและพฒันำ นศ. ตำม WRS โดยประเมินจำกจดุเดน่ของ นศ. และ
ส่งเสริมให้มีควำมโดดเด่นมำกยิ่งขึน้ ผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ทุนสนับสนุนกำรเสนอผลงำนทำง
วิชำกำร กำรส่งเสริมศกัยภำพกำรส่ือสำรระดบันำนำชำติ โดยร่วมกบัคณะกรรมกำรสร้ำงเสริมศกัยภำพนกัศกึษำ
ระดบัปริญญำตรีสู่กำรเป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภำพรอบด้ำน เพ่ือจดัหำทุนกำรศึกษำเพ่ือไปฝึกงำน/แลกเปล่ียน ณ 
ต่ำงประเทศ กิจกรรมตำมสำยรหสั และกิจกรรมจิตอำสำ ส่วน นศ. ระดบับณัฑิตศึกษำ มีกำรดแูลอย่ำงใกล้ชิด
ผ่ำนประธำน/เลขำนุกำรหลกัสูตร อำจำรย์ผู้ รับผิดชอบรำยวิชำ และอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรให้บริกำร
ปัจจยัเกือ้หนนุ ส ำหรับ นศ ทัง้ระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศกึษำ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรศกึษำ
ในคณะฯ เช่น Wi-Fi ห้องสมุด ห้องออกก ำลังกำย ห้องคอมพิวเตอร์ และกำรจัดกิจกรรม Job fair ส ำหรับผู้ ใช้
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บณัฑิตและแหล่งฝึกงำน คณะฯ มีกำรก ำหนดทีมคณำจำรย์ไปเย่ียมและพบปะหำรือกับแหล่งฝึกงำนและผู้ ใช้
บณัฑิต เสมือนพ่ีไปเย่ียมน้อง เพ่ือให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และเป็นกำรประเมินควำมคำดหวงั ควำมพึงพอใจ
และอ่ืนๆ เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุงในปีต่อไป ด้ำนกำรวิจัย คณะฯ สร้ำงควำมผูกพันและสนับสนุนลูกค้ำท่ีใช้
ผลงำนจำกกำรวิจัยหรือแหล่งทุนโดยใช้แนวโน้มทิศทำงงำนวิจัยท่ีเป็นปัจจุบัน และเน้นผลิตผลงำนวิจัยท่ีมี
คณุภำพ ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรท่ีมี impact factor สูง และอยู่ในฐำนข้อมูลท่ีได้รับกำรยอมรับ (ภำพท่ี 7.1-8 
และ 7.1-9) น ำมำรวบรวมและเผยแพร่บน website คณะฯ และสำมำรถขยำยผลกำรใช้ประโยชน์ในวงกว้ำงระดบั
สำกล ซึ่งส่งผลให้คณะฯ ได้รับกำรสนบัสนนุจำกแหล่งทนุวิจยัเดมิอย่ำงสม ่ำเสมอ (ภำพท่ี 7.2-7) กอปรกบัคณะฯ 
ใช้กระบวนกำรวิจัยเพ่ือขยำยฐำนกำรพฒันำ และท ำวิจยัเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและสงัคม 
และเน้นงำนวิจยันวตักรรม เพ่ือตอบโจทย์แหล่งทุนและตลำดอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ในประเทศ และควำม
ต้องกำรของตลำดเป็นส ำคัญ (ภำพท่ี 7.1-12) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ คณะฯ ก ำหนด
ผู้ รับผิดชอบดูแล สนบัสนุนลูกค้ำ รักษำฐำนลูกค้ำเดิม และขยำยกลุ่มลูกค้ำใหม่ เพ่ือกำรดูแลสุขภำพแก่ลูกค้ำ
และปรับกระบวนกำรดูแลลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำร เช่น กลุ่มลูกค้ำประเภท
หนว่ยงำน/องค์กร มีกำรจดัอบรมโดยใช้ตวัชีว้ดัสขุภำพ เพ่ือให้ควำมรู้มุง่สร้ำงกำรมีสขุภำพดีของผู้ใช้บริกำร  

3.2 ก. (3) การจัดการกับข้อร้องเรียน ผู้ รับผิดชอบหลกั เก็บข้อมูลด้ำนข้อร้องเรียน/ควำมไม่พึงพอใจ (ภำพท่ี 
3.1-1 และ 3.1-2) และน ำมำวิเครำะห์ พิจำรณำตอบสนองตำมควำมเร่งด่วนและประเมินผลกระทบต่อคณุภำพ
กำรผลิตบณัฑิต กำรให้บริกำร และผลงำนวิจยั ดงันี ้1) ข้อมูลท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต้อง
ได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเร่งด่วน ผู้ รับผิดชอบหลักสำมำรถตดัสินใจได้ทันที 2) ข้อมูลท่ีไม่ส่งผลกระทบรุนแรง
และ/หรือไม่เร่งด่วน จะน ำมำตอบสนองตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด ส ำหรับข้อมูลท่ีส่งผลกระทบระดบันโยบำย 
ผู้ รับผิดชอบ จะน ำเข้ำพิจำรณำใน กส. เพ่ือก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้ถูกน ำไปใช้
เป็นข้อมลูปอ้นกลบัเพ่ือพฒันำ ปรับปรุง และปอ้งกนัปัญหำ (ภำพท่ี 3.2-1) ด้ำนกำรศกึษำ นศ. สำมำรถทรำบกำร
เข้ำถึงชอ่งทำงกำรร้องเรียนผำ่นกิจกรรมก่อนเข้ำเรียนในหลกัสตูร และก่อนเข้ำเรียนในรำยวิชำ โดย นศ. สำมำรถ
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ แบบสอบถำม ส่ือ online หรือ direct contact ต่ออำจำรย์ผู้ รับผิดชอบรำยวิชำ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ผู้ รับผิดชอบ   ผู้ก ำกบัดแูล นอกจำกนีย้งัสำมำรถร้องเรียนผำ่นกองบริหำรกำรศกึษำ กองกิจกำร
นกัศึกษำ และบณัฑิตวิทยำลยั ม.มหิดล จำกนัน้ผู้ รับผิดชอบ จะเป็นผู้ก ำหนดว่ำ ข้อร้องเรียนใดควรตอบสนอง
ทนัที หรือต้องผ่ำนควำมคิดเห็นร่วมกนัในท่ีประชมุ กส. หำกมีผลกระทบมำก อำทิ กำรลงทะเบียน กำรออกเกรด 
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร พฤติกรรมของนักศึกษำท่ีไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรฝึกงำน/ท ำ วิทยำนิพนธ์ 
ศกัยภำพบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศกึษำ ผู้ รับผิดชอบจะรีบด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนอง/แก้ไขปัญหำให้แก่นกัศกึษำ/แหล่ง
ฝึกงำน/ผู้ใช้บณัฑิตอยำ่งเร็วท่ีสดุ จำกนัน้จะน ำข้อร้องเรียนดงักลำ่วมำพิจำรณำร่วมกนัในท่ีประชมุ กก.กำรศกึษำ
ทัง้ระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตกุำรณ์ซ ำ้ หรือกำรพิจำรณำปรับปรุง
หลกัสตูรและกำรพฒันำนกัศกึษำให้เป็นไปในทิศทำงกำรผลิตบณัฑิตให้มีศกัยภำพตำมเปำ้หมำยของคณะฯ ด้ำน
กำรวิจยั ผู้ก ำกับดแูลจะคอยติดตำมข้อร้องเรียนผ่ำนส่ือตำ่งๆ อำทิ กำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรน ำผลงำนวิจยัไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ขออนุญำต กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจยัซ ำ้ กำรด ำเนินกำรใช้ตวัอย่ำงคน/สตัว์ทดลองโดยไม่ขอรับรอง
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จริยธรรม เป็นต้น จำกนัน้ผู้ก ำกับดแูลจะด ำเนินกำรแจ้งนกัวิจยัโดยตรงเพ่ือพฒันำและปรับปรุง/แก้ไขปัญหำได้
ทันท่วงที หำกเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับภำพลักษณ์ระดบัคณะฯ (ร้ำยแรง) จะถูกน ำมำพิจำรณำร่วมกันในท่ี
ประชุม กส. เพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันในระดับบริหำร ด้ำนบริกำรสุขภำพ ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยบริกำร จำกนัน้ ผู้ รับผิดชอบจะมีกำรจดักำรข้อร้องเรียนโดยวิเครำะห์หำสำเหตเุพ่ือมำ
แก้ไข โดยประเมินผลกระทบและพิจำรณำมำตรกำรป้องกัน และแจ้งผลกำรแก้ไขให้ผู้ ร้องเรียน และพิจำรณำ
มำตรกำรป้องกัน โดยประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ซ ำ้ในอนำคต และแจ้งผลกำรแก้ไขให้ผู้ ร้องเรียนรับทรำบ 
ตำมระบบ ISO15189:2012 และ ISO15190:2003 (ภำพท่ี 3.2-1) 
 

  
ภาพที่ 3.2-1 กระบวนกำรกำรจดักำรข้อร้องเรียน 

3.2 ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า  
3.2 ข. (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า ผู้ รับผิดชอบหลักแต่ละพันธกิจ 
ก ำหนดวิธีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพนั/กำรส ำรวจ/ประเมินควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวงัของผู้ เรียน ลกูค้ำกลุ่มอ่ืน รวมถึงก ำหนดวิธีกำรตอบสนองให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
ควำมสะดวกของลูกค้ำของแต่ละกลุ่ม พร้อมทัง้น ำไปปฏิบัติ ทบทวน ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยและรวบรวมสรุปผลรำยงำนให้ผู้ก ำกับดแูลรับทรำบเพ่ือด ำเนินกำรระดบันโยบำย (ภำพท่ี 3.1-2) ทัง้นี ้
จำกกำรประเมินช่องทำงกำรรับฟัง VOC พันธกิจด้ำนกำรศึกษำพบว่ำ Facebook Fanpage : MUMT educate 
และ LINE : E-advisor เป็นวิธีท่ีท ำให้คณะฯ รับทรำบควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ เรียนได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถ
ตอบสนองต่อเสียง/ควำมต้องกำร ได้ทันเหตุกำรณ์และเป็นช่องทำงท่ีส่ือสำรและฟังเสียงทัง้ นศ. ปัจจุบันและ
อนำคตได้ผลดีท่ีสุด ปัจจุบันจึงใช้เป็นช่องทำงหลักในกำรส่ือสำรระหว่ำงกลุ่ม อ.ท่ีปรึกษำ อ.ประจ ำรำยวิชำ 
นกัเรียน ส ำหรับกลุม่ผู้ปกครอง แหล่งฝึกงำน ลกูค้ำในอนำคต (นศ. ท่ีสนใจศกึษำตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษำ) ศิษย์
เก่ำ กำรพดูคยุกบัผู้ รับผิดชอบโดยตรงจะเป็นช่องทำงกำรตดิตอ่ส่ือสำรระหวำ่งผู้ปกครอง นศ. ปัจจบุนัและอนำคต
ได้ดีท่ีสุด พันธกิจด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร และวิจัย ใช้ช่องทำง Facebook และ LINE โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ตดิตอ่จำกตำ่งประเทศสำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสดุเช่นกนั ส ำหรับพนัธกิจด้ำนงำนบริกำรสขุภำพ
เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วนทัง้ควำมพึงพอใจ/ไม่พงึพอใจ ควำมประเมินควำมผกูพนั จะใช้กำรส่ือสำรผ่ำนกำรพดูคยุ
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โดยตรงและแบบประเมิน/แบบสอบถำม เพ่ือให้ได้ควำมต้องกำรทุกช่วงวงจรชีวิตของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
สำมำรถน ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้มำกท่ีสดุ (ภำพท่ี 3.1-2) 

ผู้ รับผิดชอบแต่ละพันธกิจ ตอบสนองต่อ VOC โดยวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้ และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้
ปรับปรุงกระบวนกำรหลกั และกระบวนกำรสนบัสนุนท่ีส ำคญั รวมทัง้ปรับแผนปฏิบตัิกำร และแผนกลยุทธ์ เพ่ือ
มอบสิ่งท่ีมีคณุค่ำและรักษำควำมผกูพนัท่ีดีกบัผู้ เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผลสมัฤทธ์ิและกำรตอบสนองต่อกำรรับ
ฟังเสียงลูกค้ำและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมพึงพอใจ และควำมไม่พึงพอใจ ถูกติดตำมและทบทวนในระดับ
ปฏิบตัิกำรผ่ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรต่ำงๆ/ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำย/ภำควิชำ/หน่วยงำน และรำยงำนตอ่ผู้ก ำกับ
ดแูลเพ่ือพิจำรณำระดบันโยบำย (ภำพท่ี 3.1-2) ผลจำกกำรทบทวน ท ำให้คณะฯ มีกำรพฒันำกำรด ำเนินกำรใน
แต่ละพันธกิจ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้อร้องเรียน/สิ่งท่ีไม่พึงพอใจไปพัฒนำ เช่น 
น ำไปใช้ปรับปรุงหลกัสตูร จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรอย่ำงเหมำะสมกบั นศ. ปัจจบุนั กำรหำวิธีกำรประชำสมัพนัธ์
และให้ข้อมลูจงูใจ นศ. ในอนำคต ปรับปรุงระบบกำรดแูล นศ. กำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวิจยั เน้นผลิตผลงำนวิจยัท่ีมีคณุภำพ กำรค้นพบใหม่ ผลงำนวิจัยใหม่ๆ ในทิศทำงเดียวกับ
ประเทศ และควำมต้องกำรตลำด รวมทัง้กำรสร้ำงงำนวิจยัเพ่ือกำรผลิตนวตักรรมทำงกำรแพทย์เพ่ือตอบสนองตอ่
แหล่งทนุและตลำดในประเทศไทย และเพิ่มมลูคำ่งำนวิจยัเชิงพำณิชย์ สร้ำงงำนวิจยัท่ีทนัสมยัสนองตอบตอ่ควำม
ท้ำทำยทำงวิชำกำร/ควำมต้องกำรของลกูค้ำ/ชมุชนและสงัคม และสำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่ำงแท้จริง เช่น กำรวิจยัเพ่ือค้นหำสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพจำกพืชสมนุไพรไทยและสำรสงัเครำะห์ใหม่ ซึ่งช่วย
สร้ำงมลูคำ่เพิ่มและค้นพบสำรท่ีมีศกัยภำพในกำรน ำไปพฒันำตอ่ยอดได้ กำรจดัตัง้โรงงำนต้นแบบฯ และเร่ิมผลิต
ชดุทดสอบโรคฉ่ีหน ู(อยูร่ะหว่ำงกำรตอ่ยอดเชิงพำณิชย์) ชดุทดสอบกำรปนเปือ้นโปรตีนตกค้ำงบนพืน้ผิววสัดเุพ่ือ
ตอบสนองต่ออุตสำหกรรมอำหำรในประเทศ (อยู่ระหว่ำงกำรต่อยอดเชิงพำณิชย์) ชุดทดสอบกำรปนเปือ้น
สำรเคมีก ำจัดแมลง (แผนต่อยอดกำรผลิตและพำณิชย์ในปลำยปี 2563) แอลกอฮอล์เจลและสเปรย์เพ่ือ
ตอบสนองช่วงกำรระบำดของโรค COVID-19 (เข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตและพำณิชย์ในชว่งต้นปี 2563) เป็นต้น เพ่ือ
เป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำทำงด้ำนวิจยั สู่หน่วยงำนภำคเอกชนและอตุสำหกรรม นอกเหนือไปจำกผู้ใช้งำนวิจยัจำก
แหล่งเดิม นอกจำกนีย้งัน ำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศมำช่วยประเมินภำวะทำงสขุภำพของชมุชน ส่วนกำรประเมิน
ควำมไมพ่ึงพอใจ จะประเมินจำกรำยงำนของแหลง่ทนุผู้ประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และรำยงำนฉบบัสมบรูณ์
ของผลงำนวิจยั อย่ำงน้อย 2 ครัง้/ปี รวมทัง้ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์งำนวิจยัในชอ่งทำง Online ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและ
บริกำรสุขภำพ ผู้ รับผิดชอบมีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อ
ร้องเรียนจำกลูกค้ำ มำพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร (1) ขยำยงำนบริกำรทำงสุขภำพเพ่ือรักษำฐำน
ลกูค้ำเดิมและเพิ่มฐำนลูกค้ำใหม่ กำรเปิดให้บริกำรกำรทดสอบทำงเทคนิคกำรแพทย์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของลูกค้ำ
หรือขยำยกลุ่มทำงกำรตลำดเพิ่มขึน้ เช่น โครงกำรจดัตัง้ Holistic Health & Wellness Centre และให้บริกำรดแูล
สร้ำงเสริมสขุภำพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกำรตอ่ยอดและขยำยผลกำรวิจยัไปสู่นวตักรรมกำรให้บริกำรทำงสขุภำพ
เพ่ือสร้ำงสมดุลแห่งกำรมีสุขภำวะท่ีดี  (Well-being) แก่ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และกำรขยำยงำนบริกำรทดสอบ เช่น SARS-CoV2 โดยวิธี RT-PCR และกำรตรวจวิเครำะห์       
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H. pylori (2) พฒันำหลกัสูตรกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพ จำกข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำปัจจุบนัและลูกค้ำใน
อนำคตทัง้ในและตำ่งประเทศ คณะฯร่วมมือกบั FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy จดัตัง้
ห้องอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) 
Center for Advanced Medical Imaging Informatics เพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนำศักยภำพและพัฒนำบุคลำกร
วิชำชีพรังสีเทคนิคทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

3.2 ข. (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน คณะฯ โดย กส. ร่วมกนัคดัเลือกองค์กรคูเ่ทียบด้ำนลกูค้ำ
ในทกุพนัธกิจ และเชิญองค์กรดงักลำ่วเพ่ือจดัท ำควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีส ำคญัขององค์กร
กบัคูแ่ขง่เพ่ือกำรพฒันำองค์กรในรูปแบบกำรท ำควำมร่วมมือ MOU ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบหลกัรวบรวมข้อมลูของคูแ่ข่ง 
ทัง้ท่ีได้จำกกำรแลกเปล่ียนข้อมลู และสำรสนเทศท่ีเสำะหำเอง รวมถึงข้อมลูควำมพงึพอใจเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่
จำกกำรฟังเสียงลกูค้ำ อำทิ ด้ำนกำรศกึษำ รวบรวมสถิตผิลสมัฤทธ์ิจำกกำรจดักำรศกึษำทัง้ในระดบั ป.ตรีและ
บณัฑิตศกึษำ สถิติกำรเข้ำศกึษำ สถิติกำรท ำงำน ผลกำรสอบใบประกอบฯ ฯลฯ ส ำหรับบณัฑิตศกึษำยงัมีกำรใช้
ข้อมลูจำก Graduate Barometer ซึง่เป็นข้อมลูท่ีใช้ในกำรเปรียบเทียบทัง้ระดบัมหำวิทยำลยัและนำนำชำต ิจำกคู่
เทียบท่ีท ำ MOU ด้ำนกำรวิจยั คณะฯ หำคูเ่ทียบโดยคดัเลือกจำกพนัธกิจองค์กรท่ีคล้ำยกนั โดยเทียบผลสมัฤทธ์ิ
งำนวิจยัทัง้จ ำนวน คณุภำพของผลงำนตีพิมพ์ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรทำงสขุภำพ ซึง่ไมไ่ด้มีก ำหนดคู่
เทียบในเชิงองค์กร แตใ่ช้กำรพฒันำให้ได้มำตรฐำนระดบัสำกล และผลสมัฤทธ์ิจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
เป็นหลกั และน ำเสนอข้อมลูให้กบัท่ีประชมุผู้ รับผิดชอบเพ่ือปรับแผนปฏิบตักิำร และกระบวนกำร 

3.2 ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด ผู้ รับผิดชอบหลกัในแตล่ะพนัธกิจ จะน ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้
จำกกำรฟังเสียงของลูกค้ำ ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ควำมผูกพนั ข้อร้องเรียน ควำมต้องกำร เสียงสะท้อนทัง้
จำกลูกค้ำโดยตรง และจำกผู้ เก่ียวข้อง ทิศทำงกำรพัฒนำในอนำคต เพ่ือเป็นข้อมูลน ำเข้ำน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้อง อำทิ ด้ำนกำรศึกษำ ผู้ รับผิดชอบน ำข้อมูลท่ีวิเครำะห์ได้ เสนอตอ่ กก.กำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรีและบณัฑิตศกึษำ เพ่ือปรับปรุงหลกัสตูร และทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรท่ีส ำคญั (หมวด 6.1) เช่น 
ปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำรจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรในแต่ละปี ให้เหมำะสมกับนกัศึกษำในปัจจบุนั 
หรือกำรสร้ำงหลกัสตูรใหม่ เป็นต้น ด้ำนกำรวิจยั ผู้ รับผิดชอบน ำข้อมลูสำรสนเทศของผลงำนวิจยัในระดบั article 
level metrics ท่ีได้เพ่ือไปประมวล และก ำหนดเป็นทิศทำงงำนวิจัยและกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีตอบโจทย์กำรพฒันำ
ประเทศ แหล่งทนุ แนวโน้มตลำด ภำคอตุสำหกรรมท่ีส่งเสริมกำรผลิตนวตักรรมทำงกำรแพทย์ เป็นต้น ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรและบริกำรสขุภำพ ผู้ รับผิดชอบน ำผลกำรด ำเนินงำน ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะควำมพึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจและข้อร้องเรียนของลูกค้ำท่ีวิเครำะห์แล้ว น ำเข้ำท่ีประชุมผู้ รับผิดชอบเพ่ือร่วมกันพิจำรณำทบทวน 
ปรับปรุง/พฒันำกระบวนกำร/ขยำยงำนบริกำรให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำตอ่ไป  
 ทัง้นี ้เม่ือผ่ำนกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผู้ รับผิดชอบหลกัจะน ำมำท ำเป็นแผนปฏิบตัิกำรทัง้
ระยะสัน้ ระยะยำวในระดบัคณะฯ ภำยใต้ผู้ก ำกบัดแูลในแตล่ะพนัธกิจตอ่ไป (ภำพท่ี 3.1-2) 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ  
4.1 ก. (1) ตัววัดผลการด าเนินการ คณบดี ทีมบริหำรและ กส. น ำผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ มำทบทวนและ
คดัเลือกตวัชีว้ดั ในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิกำรประจ ำวนั และผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมขององค์กร โดยจดัระดบั
ของสำรสนเทศเพ่ือกำรน ำมำใช้ประโยชน์ เป็น 2 ระดบั คือ 1) ตวัชีว้ดัระดบัยทุธศำสตร์ โดยคณบดีมอบหมำยให้
รองคณบดีฝ่ำยตำ่งๆ/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท ำหน้ำท่ีก ำกบัติดตำมตวัชีว้ดัทัง้ด้ำนผลผลิต/ผลลพัธ์ของระบบงำน/
กระบวนกำรส ำคัญท่ีได้จำกกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (ภำพท่ี 2.1-1) โดยปรับตัวชีว้ัดกระบวนกำรและ
ผลลพัธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิกำรและผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ือประสิทธิภำพในกำรติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในกำรรวบรวมตัวชีว้ัดระดับ
ยทุธศำสตร์ งำนยทุธศำสตร์ฯ ท ำหน้ำท่ีรวบรวมข้อมลูตำมรอบเวลำ จดัเก็บเป็นเอกสำร/ฐำนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภำพท่ี 4.1-2) เพ่ือน ำมำใช้ติดตำมประเมินสมัฤทธิผลกำรด ำเนินกำรตำม กำรบรรลผุลตำม SO (ภำพท่ี 7.5-10) 
และ PA ส่วนงำน (ภำพท่ี 7.5-11) 2) ตัวชีว้ัดระดับปฏิบัติกำร โดยผู้ รับผิดชอบหลักในแต่ละระบบงำนเป็นผู้
ก ำหนดตวัชีว้ดั รวบรวมสำรสนเทศท่ีต้องกำรใช้ในกำรติดตำม เพ่ือกำรควบคมุกำรปฏิบัติงำนและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน ใช้เป็นข้อมูลป้อนกลบัเพ่ือวำงแผนปรับปรุงระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญั ทัง้นี ้เพ่ือกำร
จดัสรรทรัพยำกรตำ่งๆ ในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน และรองรับกำรจดักำรนวตักรรม โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย IT 
& KM และบุคลำกรหน่วย IT ได้ด ำเนินกำรพฒันำระบบฐำนข้อมูลกลำง (Data Center) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลจำก
ทุกหน่วยงำนท่ีมีกำรเก็บบนัทึกจำกกำรท ำงำนประจ ำวนัทุกพันธกิจ เพ่ือให้เข้ำถึงข้อมูลตวัชีว้ดัได้อย่ำงรวดเร็ว 
และมีข้อมูลผู้ ท่ี รับผิดชอบตัวชี ว้ัด ควำมถ่ีในกำรเก็บข้อมูล ผ่ำนระบบ web application ช่วยให้ทันต่อกำร
ตดัสินใจ/ติดตำมตวัชีว้ัดต่ำงๆ ตำมต้องกำร (on request/demand) (ภำพท่ี 4.1-1) และติดตำมกำรด ำเนินกำร
ของแตล่ะหนว่ยงำนและพฒันำระบบสำรสนเทศ เพ่ือชว่ยในกำรน ำเข้ำและกำรรวบรวมตวัชีว้ดัให้เป็นระบบ 

4.1 ก. (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  คณบดี ทีมบริหำร คณะกรรมกำรผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
กระบวนกำรในพนัธกิจตำ่งๆ ร่วมกนัทบทวนคู่เทียบและตวัชีว้ดัท่ีส ำคญั โดยยึดหลกักำร คือ 1) กำรเลือกคูเ่ทียบ: 
พิจำรณำพนัธกิจ กำรด ำเนินกำร และบริบทขององค์กร ว่ำมีลกัษณะคล้ำยคลึงกบัคณะฯ และมีผลกำรด ำเนินงำน
ใกล้เคียงกนั/สงูกวำ่ เช่น ด้ำนกำรศกึษำ ต้องเป็นสถำบนัผลิตบณัฑิต MT หรือ RT; ด้ำนกำรวิจยั ต้องเป็นองค์กรท่ี
ผลิตผลงำนวิจยัด้ำนวิทยำศำสตร์สขุภำพหรือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2) กำรเลือกตวัชีว้ดั/สำรสนเทศท่ี
ส ำคัญเพ่ือใช้เปรียบเทียบ ต้องเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล เช่น ค่ำ Journal Impact factor (JIF) จ ำนวน
ผลงำนวิจยัตีพิมพ์จำกฐำนข้อมลู Scopus/ ISI, Citation และ h-index เป็นตวัชีว้ดัในระบบคณุภำพของ สกอ.หรือ
องค์กรวิชำชีพ เป็นตัวชีว้ัดท่ีตกลงจะใช้แลกเปล่ียนร่วมกัน ด้ำนบริกำรวิชำกำร/บริกำรสุขภำพ  คณะฯ ก ำลัง
วิเครำะห์แนวทำงและตวัชีว้ดัท่ีเหมำะสม/สอดคล้องกบัข้อก ำหนด ISO 15189 และ ISO 15190 เพ่ือใช้เทียบเคียง
กบัสถำบนัอ่ืน ในปี 2558 คณะฯ ปรับเปล่ียนกำรก ำหนดคูเ่ทียบโดยจ ำแนกเป็น 3 ระดบั (ภำพท่ี 2ก-1 OP) เพ่ือให้
สำมำรถประเมินสภำวกำรณ์แข่งขัน ควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวิสยัทัศน์ ตลอดจนกำรสร้ำงนวตักรรม โดยน ำ
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ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบกบัคูเ่ทียบไปจดัท ำกลยทุธ์ (ภำพท่ี 2.1-1) ทัง้นี ้คณะฯได้จดัท ำข้อตกลงควำมร่วมมือในกำร
แลกเปล่ียนข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีส ำคญัระหวำ่งองค์กรคูเ่ทียบ/คูแ่ขง่ ภำยในประเทศ 

4.1 ก. (3)ความคล่องตัวของการวัดผล คณบดี ทีมบริหำรและ กส. ก ำหนดตวัชีว้ดัทัง้ในระดบัยทุธศำสตร์และ
ระดบัปฏิบตัิกำร มีกำรตดิตำมและทบทวนแตล่ะช่วงเวลำ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย สำมำรถตอบสนองตอ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ได้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้ในระดบัปฏิบตัิกำรจนถึงระดบักลยุทธ์ กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน คณะฯ จะใช้แผนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง (ภำพท่ี 2.1-1)รวมถึงกำรประชุมคณะกรรมกำร กส. 
เพ่ือปรับกระบวนกำรและตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ ผู้ รับผิดชอบท่ีติดตำมตัวชีว้ัดท่ีส ำคัญทัง้ในระดับ
ยุทธศำสตร์และระดบัปฏิบตัิกำร ด ำเนินกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถของคณะฯ โดยใน
ระดบัยุทธศำสตร์ ทีมบริหำร เป็นผู้ วิเครำะห์โดยใช้ Risk analysis , GAP analysis และ level & trend analysis 
และในระดับปฏิบัติกำร ผู้ รับผิดชอบแต่ละระบบงำน เป็นผู้ วิเครำะห์โดยใช้ Incident & complaint monitor 
control Level and trend analysis และ GAP analysis ทัง้นี ้ผู้ รับผิดชอบ รวบรวมประเด็นปัญหำท่ีต้องปรับปรุง 
โดยจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำท่ีเกิดขึน้ เพ่ือน ำมำปรับกำรด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ แผนปฏิบตัิกำร และ
กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญั 

4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1 ค. (1) ผลการด าเนินการในอนาคต คณะฯ คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ในระดบัยุทธศำสตร์ 
ผ่ำนกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ (ภำพท่ี 2.1-2) และข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ใน
กระบวนกำรจดัท ำกลยทุธ์ ขัน้ตอนท่ี 4 (ภำพท่ี 2.1-1) รวมถึงพิจำรณำข้อมลูคูเ่ทียบ มำก ำหนดเป็นเปำ้หมำย และ
ระดบัปฏิบตัิกำร/กระบวนกำร ผู้ รับผิดชอบหลกัของแตล่ะระบบงำน/กระบวนกำร คำดกำรณ์จำกผลกำรด ำเนินกำร
ท่ีผำ่นมำร่วมกบัทรัพยำกรและกลยทุธ์ท่ีมีกำรปรับเปล่ียน 

4.1 ค. (2) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและนวัตกรรม จำกกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน และขีดควำมสำมำรถ 
(ข้อ 4.1 ข) ผู้ รับผิดชอบแต่ละพันธกิจ น ำผลกำรด ำเนินกำรท่ีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย มำจดัล ำดบัควำมส ำคญั 
เพ่ือให้ กส.พิจำรณำ โดยจะพิจำรณำจำกผลกระทบท่ีมีตอ่กำรบรรลุวิสยัทศัน์และควำมยัง่ยืน เพ่ือเร่งด ำเนินกำร
ปรับปรุง เช่น นศ.บณัฑิตศกึษำมีจ ำนวนลดลงกว่ำเปำ้หมำย ท ำให้มีกำรจดัท ำหลกัสตูรใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวงัของลูกค้ำกลุ่มใหม่ในอนำคต ส่วนผลกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำยและมี
แนวโน้มกำรด ำเนินกำรท่ีดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จะน ำไปพิจำรณำร่วมกับโอกำสเชิงกลยุทธ์ เพ่ือน ำไปเป็นโอกำสใน
กำรสร้ำงนวตักรรม เช่น กำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพ ท่ีมีผลกำรด ำเนินกำรท่ีมีมำตรฐำน เทียบเท่ำระดบัสำกล และ
พิจำรณำร่วมกบัโอกำสเชิงกลยทุธ์ ด้ำนนโยบำยทำงด้ำนสำธำรณสขุของประเทศท่ีมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสขุภำพเชิง
รุก จงึก ำหนดนวตักรรมโครงกำรจดัตัง้ศนูย์ส่งเสริมสขุภำพองค์รวม (Holistic Health & Wellness Centre) เพ่ือตอ่
ยอดกำรบรูณำกำรศำสตร์ทำงวิชำชีพร่วมกบักำรให้บริกำรวิชำกำรและบริกำรสขุภำพในมิตใิหม่ๆ   
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ภาพท่ี 4.1-1 ภำพรวมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับพนัธกิจกำรจดักำรศกึษำ กำรวิจยั กำรบริกำรทำงสขุภำพ และกำรบริหำรจดักำรองค์กร 
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ภาพที่ 4.1-2 ตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรที่ส ำคญั 
ตัวชีว้ัดผลการด าเนินการ ผู้ รับผิดชอบ ความถี่การวัด แสดงผลที่ 

ตัวชีว้ัดด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

พนัธกิจกำรศกึษำ คณบดี, รองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำก่อนปริญญำ, รองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำหลงัปริญญำและวิเทศฯ, 

ผู้ชว่ยฯ กิจกำร นศ., หน.ภำควิชำตำ่งๆ, หน.งำนกำรศกึษำ 
ปีละครัง้ ภำพที่ 7.1-1 ถึง 7.1-6, 7.1-18 ถึง 7.1-23 

พนัธกิจกำรวิจยั คณบดี, รองฯ ฝ่ำยพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ, รองฯ ฝ่ำยวิจยัและบริกำรฯ, หน.
ศนูย์วิจยัฯ, หน.ศนูย์เหมืองข้อมลูฯ, หน.ภำควิชำตำ่งๆ, หน.งำนยทุธศำสตร์ฯ 

รำยไตรมำส ภำพที่ 7.1-7 ถึง  7.1-11 

ปีละครัง้ ภำพที่ 7.1-12 ถึง 7.1-14, 7.1-24 ถึง 7.1-25 

พนัธกิจกำรบริกำรวิชำกำรและกำรบริกำรสขุภำพ คณบดี, รองฯ ฝ่ำยวิจยัและบริกำรฯ, รองฯ ฝ่ำยพฒันำสขุภำวะ ฯ, หน.สถำนเวชฯ, หน.
ศนูย์ MTRT, หน.ศนูย์พฒันำมำตรฐำนฯ, ผช.ฯ ฝ่ำย IT & KM, งำนบริกำรสขุภำพชมุชน 

รำยไตรมำส ภำพที่ 7.1-15 ถึง 7.1-17, 7.1-26 

พนัธกิจกำรบริหำรจดักำรเพื่อสนบัสนนุกำรขบัเคลื่อนระบบงำน ทีมบริหำรคณะฯ ปีละครัง้ ภำพที่ 7.1-27 ถึง 7.1-30 

ตัวชีวั้ดด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

พนัธกิจกำรศกึษำ คณบดี, รองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำก่อนปริญญำ, รองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำหลงัปริญญำและวิเทศฯ, 

ผู้ชว่ยฯ กิจกำร นศ., หน.ภำควิชำตำ่งๆ, หน.งำนกำรศกึษำ 

ปีละครัง้ ภำพที่ 7.2-1 ถึง 7.2-6 

พนัธกิจกำรวิจยั คณบดี, รองฯ ฝ่ำยพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ, รองฯ ฝ่ำยวิจยัและบริกำรฯ, หน.
ศนูย์วิจยัฯ, หน.ศนูย์เหมืองข้อมลูฯ, หน.ภำควิชำตำ่งๆ 

ปีละครัง้ ภำพที่ 7.2-7 

พนัธกิจกำรบริกำรวิชำกำรและกำรบริกำรสขุภำพ คณบดี, รองฯ ฝ่ำยวิจยัและบริกำรฯ, รองฯ ฝ่ำยพฒันำสขุภำวะ ฯ, หน.สถำนเวชฯ, หน.
ศนูย์ MTRT, หน.ศนูย์พฒันำมำตรฐำนฯ, ผช.ฯ ฝ่ำย IT & KM, งำนบริกำรสขุภำพชมุชน 

รำยไตรมำส ภำพที่ 7.2-8 ถึง 7.2-9 

ปีละครัง้ ภำพที่ 7.2-10 ถึง 7.2-13 

ตัวชีว้ัดด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ทกุพนัธกิจ คณบดี, รองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ และพฒันำคณุภำพ, หน่วยพฒันำบคุลำกร ปีละครัง้ ภำพที่ 7.3-1 , 7.3-12 (ก-ค) ถึง 7.3-13 

ทกุ 6 เดือน ภำพที่ 7.3-12 (ง) 
ตัวชีว้ัดด้านการน าองค์กร และกลยทุธ์ 
ทกุพนัธกิจ ทีมบริหำรคณะฯ ปีละครัง้ ภำพที่ 7.4-1 ถึง 7.4-13 

รำยไตรมำส ภำพที่ 7.4-14 ภำพที่ 7.5-10 ถึง 7.5-11 

ตัวชีว้ัดด้านงบประมาณ การเงนิ และการตลาด 

ทกุพนัธกิจ คณบดี, รองฯ ฝ่ำยพฒันำสขุภำวะ งบปรมำณและกำรคลงั, หน.งำนยทุธศำสตร์ฯ, และทีม
บริหำร 

รำยไตรมำส ภำพที่ 7.5-1 ถึง 7.5-7 

ปีละครัง้ ภำพที่ 7.5-8 ถึง 7.5-9 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
4.2 ก. ข้อมูล และสารสนเทศ  
4.2 ก. (1) คุณภาพ ผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบในแตล่ะพนัธกิจก ำกบัดแูลกำรจดัเก็บข้อมลู/สำรสนเทศให้มีคณุภำพ 
และพร้อมใช้งำนได้ทนักบัควำมต้องกำรของผู้ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ข้อมลูสำรสนเทศเพ่ือกำรตดัสินใจ
ของผู้บริหำร โดยมีกำรจดัท ำฐำนข้อมลูตวัชีว้ดั ก ำหนดผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปรับปรุงข้อมลู มีกำรประชมุเพ่ือ
วิเครำะห์ข้อมลูร่วมกนั เพ่ือให้เข้ำใจและรับทรำบปัญหำเพ่ือให้มีกำรน ำเข้ำข้อมลูอย่ำงถกูต้อง เหมำะสม และมี
ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะพนัธกิจ ท ำหน้ำท่ีทวนสอบข้อมลูและยืนยนัควำมถกูต้อง ตำมล ำดบัชัน้กำรบริหำร (ภำพท่ี 
4.1-2) และมีผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำย IT & KM ก ำกบัดแูลหนว่ย IT เพ่ือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เชน่ พฒันำระบบกำรน ำเข้ำข้อมลูอตัโนมตัจิำกฐำนข้อมลูภำยนอกและจำกผู้ใช้งำนโดยตรงผำ่นระบบ 
Google cloud มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีในเร่ืองกำรจดักำรข้อมลูเพื่อควำมถกูต้องและประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บ
ข้อมลู 

4.2 ก. (2) ความพร้อมใช้งาน เน่ืองด้วยสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว หน่วย IT จึง
ปรับแนวทำงกำรสนับสนุนทำงด้ำนสำรสนเทศโดยเน้นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ ใช้ เพ่ือให้
สำมำรถประยุกต์ใช้โปรแกรมท่ีผู้ ใช้คุ้นเคยได้ดียิ่งขึน้ และมีส่วนในกำรดแูล จดัเก็บข้อมูล ท ำให้สำมำรถติดตำม
และตรวจสอบได้ง่ำย ลดภำระกำรดแูลและพฒันำระบบของหน่วยสำรสนเทศ ทัง้ยงัเกิดควำมคล่องตวั ข้อมูลมี
กำรจดัเก็บบนระบบ cloud โดยผู้ ใช้ และเช่ือมโยงกนัผ่ำนระบบสำรสนเทศพฒันำโดยหน่วยสำรสนเทศ เข้ำถึงได้
ตลอดเวลำผ่ำนระบบ Web Application ซึ่งข้อมลูสำมำรถปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลำ ประยกุต์ใช้ระบบ cloud 
computer เพ่ือควำมคุ้มทุนและควำมคล่องตวั และควำมยืดหยุ่นในด้ำนกำรบริหำรจดักำร เพิ่มควำมปลอดภัย
ของข้อมูล และต้นทุน ทัง้ระบบ Application as a Service (AaaS) เช่น Google for Education, Platform as a 
Service (PaaS) ท่ีมีระบบควำมปลอดภัยและควำมพร้อมใช้งำนสูง มีระบบตรวจสอบบุคคล และก ำหนดสิทธิใน
กำรเข้ำถึงข้อมลูตำ่งๆ และระบบส ำรองข้อมลูอตัโนมตั ิท ำให้ข้อมลูปลอดภยัไมส่ญูหำย 

4.2 ข. ความรู้ขององค์กร 
4.2 ข. (1) การจัดการความรู้ 4.2 ข. (3) การเรียนรู้ระดับองค์กร คณะฯ ก ำหนดนโยบำยให้ทุกหน่วยงำน
ประยุกต์ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมิติต่ำงๆ อำทิ กำรทบทวนผลกำรปฏิบัติกำร โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คณุภำพของงำนประจ ำ กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ของคณะฯ และถ่ำยทอดสู่แนวปฏิบตัิท่ี ดีเพ่ือน ำไปสู่
ควำมเป็นเลิศและกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม โดยกระบวนกำร 1) กำรส่งต่อแนวคิด ทกัษะกำรปฏิบตัิทำงวิชำกำร
ด้ำนต่ำงๆ จำกอำจำรย์และบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญผ่ำนกำรพัฒนำศกัยภำพกำรท ำงำนของ
ปัจเจกบคุคลและกลุ่มบุคคลตำมทิศทำงภำยใต้ทุกพนัธกิจ เช่น กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้ปฏิบตัิและกำรสร้ำง 
CoP ในงำนบริกำรตรวจวิเครำะห์ฯ ท่ีศนูย์ MTRT นำนำชำติ 2) กำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลทำงวิชำชีพ 
ผ่ำนกำรจดักำรควำมรู้ในรูปแบบของกำรวิจยัเพ่ือสร้ำงนวตักรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงนโยบำยและขยำยผลกำรใช้
ประโยชน์วงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อภำวะ Metabolic syndrome 3) บูรณำกำร
ควำมรู้ร่วมกบัชมุชนและภำคส่วนตำ่งๆ ในพืน้ท่ี 4) มุ่งเน้นกำรเช่ือมโยงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนตำ่งๆ เข้ำ
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กับภูมิปัญญำและวิถีท้องถ่ิน เพ่ือกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (ภำพท่ี 7.1-12 ถึง 7.1-14) 

คณะฯ ส่งเสริมกระบวนกำรจดักำรควำมรู้อ่ืนๆ ภำยในคณะฯ โดยมีคณบดี รองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ และ

พัฒนำคุณภำพ และผู้ ช่วยคณบดีฝ่ำย IT & KM ก ำกับดูแลให้หน่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประสำนงำนกับ

ภำควิชำ/หน่วยงำนผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้มุ่งสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร กำร

จดัอบรมให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ แก่บุคลำกร กำรประชุมเพ่ือกำรบริหำรจดักำรองค์กร On the job training กำรฝึก

ปฏิบตัใินสถำนท่ีจริง ฯลฯ ก่อให้เกิดชมุชนนกัปฏิบตักิลุม่ตำ่งๆ เช่น กลุม่สร้ำงเสริมสขุภำพ (ชมรมกีฬำตำ่งๆ) กลุ่ม 

online learning กลุ่มวิจยั โดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญจำกบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดกำร

เรียนรู้ร่วมกนัตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มำตรฐำนระบบคณุภำพ เพ่ือให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกำรใช้งำนและเกิด

ควำมยั่งยืนขององค์ควำมรู้ในองค์กร คณะฯ น ำข้อมูลสุขภำพจำกกำรให้บริกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกรใน

คณะฯ และในพืน้ท่ีตำ่งๆ ร่วมกบัผลจำกกำรสอบถำมพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต มำวิเครำะห์แนวโน้มของสถำนกำรณ์

สขุภำพและวิธีกำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีลดควำมเส่ียงตอ่กำรเกิดโรค โดยออกแบบโปรแกรมกำรดแูลสขุภำพ ตรวจ

ติดตำมผลและให้ควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเน่ืองแบบรำยบุคคล ซึ่งคณะฯ ได้จัดโปรแกรมดูแลสุขภำพให้กับ

บุคลำกรเพ่ือเป็นต้นแบบของกลุ่มกำรดูแลสุขภำพ ภำยใต้โครงกำร MUMT Happy Organization ท่ีร่วมกัน

แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ วิธีกำรดแูลสุขภำพในหลำยรูปแบบ ส่งผลให้บุคลำกรมีสุขภำพท่ีดีขึน้ ซึ่งได้น ำผลกำรจดั

โปรแกรมมำทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรและสร้ำงเสริมสุขภำพให้กับบุคลำกรท่ีเหมำะสม

ยิ่งขึน้  

4.2 ข. (2) วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ คณะฯ ค้นหำวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรทัง้ในระบบงำนหลัก
และระบบงำนสนบัสนุน เม่ือผู้ รับผิดชอบระบบงำนหรือกระบวนกำรติดตำมตวัชีว้ดั หำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
จะมีกำรทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำร ด้วยเคร่ืองมือคุณภำพ เช่น R2R PDSA LEAN ซึ่งหลังปรับปรุง
กระบวนกำรและมีผลลพัธ์กำรด ำเนินกำรท่ีดีขึน้ คณะฯ โดยรองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ และพฒันำคณุภำพ ร่วมกับ
ผู้ รับผิดชอบกระบวนกำรฯ คดัเลือกผลงำนท่ีโดดเดน่เข้ำร่วมแสดงผลงำนในเวทีวิชำกำรตำ่งๆ เช่น คดัเลือกผลงำน 
R2R สง่เข้ำร่วมในงำนมหกรรมคณุภำพของ ม.มหิดล ทกุปี เพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงกว้ำง รวมไปถึงกำร
ค้นหำวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศในพนัธกิจหลกัอ่ืนๆ เช่น กำรบริกำรสขุภำพท่ีคณะฯให้บริกำรประเมินสภำวะสขุภำพและ
สร้ำงเสริมสขุภำพให้แก่องค์กรตำ่งๆ มำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 20 ปี เป็นท่ียอมรับในวงกำร ได้ส่งตอ่องค์ควำมรู้
ในกำรดูแลสุขภำพมำแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลำกรในคณะฯ ผ่ำนโครงกำร MUMT Happy organization 
นอกจำกนีย้ังส่งต่อองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรจัดโปรแกรมกำรติดตำมและดูแลสุขภำพให้กับลูกค้ำและองค์กรต่ำงๆ 
ภำยนอกเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำไปปฏิบตัิอยำ่งตอ่เน่ือง เป็นต้น 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
  คณะฯ มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ภำพท่ี 5.1-1) โดยทีมบริหำรได้ร่วมกันออกแบบระบบ และ
กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญั ค ำนึงถึงปัจจัยภำยในและภำยนอก ได้แก่ เป้ำหมำยของคณะฯ และมหำวิทยำลัย 
แผนยทุธศำสตร์ สมรรถนะหลกัของคณะฯ และวฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้ได้บคุลำกรท่ีมีศกัยภำพ มีควำมพร้อมใน
กำรปฏิบตังิำนตำมพนัธกิจของคณะฯ ให้บรรลผุลส ำเร็จด้วยควำมสขุ ภำยใต้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1-1 ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล คณะเทคนคิกำรแพทย์ มหำวิทยำลยัมหิดล 
 

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
5.1 ก. (1) ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 ผู้บริหำรระดบัสูง ได้
วำงแผนระยะยำวด้ำนอัตรำก ำลงัและควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรสำยวิชำกำร โดย
ด ำ เนิ น ก ำรผ่ ำน  1) ก ำรจัดห ำทุ น กำรศึ กษ ำ ระดับ  ป .เอก  จ ำกแหล่ งทุ น ต่ ำ งๆ  เช่ น  สกอ . ส กว . 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 2) กำรสร้ำงหลักสูตรระดับ ป.เอก สำขำเทคนิคกำรแพทย์ (นำนำชำติ) โดยท ำควำม
ร่วมมือกับสถำบนัชัน้น ำในต่ำงประเทศ ส่งผลให้มีผู้ รับทนุมำกกว่ำ 50 คน ส ำเร็จกำรศกึษำระดบั ป.เอก ในสำขำ
ควำมเช่ียวชำญตำ่งๆ กลบัเข้ำมำท ำงำนในคณะฯ จนถึงปัจจบุนั รวมถึงนโยบำยปัจจบุนัของกำรเป็นมหำวิทยำลยั
โลกของ ม.มหิดลท่ีก ำหนดคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งอำจำรย์ให้เป็นผู้ ท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่ำ 
(ภำพท่ี 7.3-2 ก) ส่วนของสำยสนบัสนุน คณะฯ ได้ก ำหนดขีดควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงัตำมพนัธกิจท่ีส ำคญั
ของคณะฯ ภำยใต้นโยบำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ ของ ม.มหิดล ในปี 2561 คณะฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรบริหำร
อัตรำก ำลังพนักงำนมหำวิทยำลัยของ ม.มหิดล เพ่ือควบคุมสัดส่วนของพนักมหำวิทยำลัยและพนักงำน
มหำวิทยำลยั (ช่ือสว่นงำน) ให้ไมเ่กินร้อยละ 55 (ภำพท่ี 7.3.1) รวมถึงน ำเกณฑ์กำรสอบภำษำองักฤษมำใช้ในกำร
รับบคุลำกรใหม่ทัง้สำยวิชำกำรและสำยสนบัสนนุ ส่งผลให้บคุลำกรใหม่ท่ีได้มีสมรรถนะท่ีพร้อมตอ่กำรปฏิบตังิำน
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต ซึ่งในแต่ละปีคณะฯ จะได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังจำกทำงมหำวิทยำลัยในกำรบรรจุ
บคุลำกรใหมท่ี่มีศกัยภำพได้ตำมควำมต้องกำร โดยสำมำรถบรรจบุคุลำกรตำมอตัรำก ำลงัท่ีได้รับกำรจดัสรรในแต่
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ละปีได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ภำพท่ี 7.3-3, 7.3-4) และในปี 2563 คณะฯ ได้จดัให้มีกำรทบทวนขัน้ตอนในกำร
ปฏิบตัิงำนของแตล่ะหนว่ยงำน วิเครำะห์ภำระงำน ประเมินคำ่งำนและเวลำท่ีใช้ในกำรปฏิบตังิำน เพ่ือน ำมำใช้ใน
กำรทบทวนและจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัเพิ่มเตมิ 

  โดยในแผนระยะสัน้ คณบดี และทีมบริหำร หวัหน้ำภำค/ศนูย์ และหวัหน้ำงำน วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถ
และอตัรำก ำลังของบุคลำกรประจ ำปี โดยน ำปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีมีผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
องค์กร มำใช้ในกำรวิเครำะห์ และทบทวนในกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปีเพ่ือก ำหนดขีดควำมสำมำรถและ
อตัรำก ำลงัของบุคลำกรทัง้สองสำยท่ีพึงประสงค์ตำมทิศทำงและควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ต่ำงๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
โดยคณะฯ ก ำหนดสดัสว่นคณุวฒุิของสำยวิชำกำรท่ีมีคณุวฒุิทำงวิชำชีพ คือ MT และRT ตอ่คณุวฒุิอ่ืนๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรขยำยศกัยภำพงำนทำงวิชำชีพในมิติใหม่ด้วยควำมหลำกหลำยของบุคลำกรในกรอบสัดส่ วน
ประมำณ 70:30 (วิชำชีพ:ศำสตร์อ่ืนๆ) ทัง้นี ้ได้ยึดกรอบข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพเร่ืองสัดส่วนของอำจำรย์ต่อ
นกัศกึษำ เพ่ือมำตรฐำนในกำรจดัเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ ส่วนสำยสนบัสนุน คณะฯ ได้น ำข้อก ำหนดของ 
ม.มหิดล มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และสมรรถนะตำ่งๆ มำใช้ โดยต ำแหน่งท่ีส ำคญัประเภทวิชำชีพเฉพำะท่ีต้อง
ปฏิบตัิงำนในห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ ได้น ำข้อก ำหนดของสภำวิชำชีพมำเป็นส่วนประกอบในกำรก ำหนด
สมรรถนะของผู้ปฏิบตังิำนทกุคนต้องได้รับใบประกอบวิชำชีพท่ีออกให้โดยสภำวิชำชีพ (ภำพท่ี 7.3-2 ค)  

รองฯ ฝ่ำยยุทธศำสตร์และพฒันำคุณภำพ และงำนยุทธศำสตร์ฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำร่ำงแผน
อตัรำก ำลงับคุลำกรทัง้สองสำยตำมผลท่ีได้จำกกำรประเมินขีดควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงั โดยท่ีผู้บงัคบับญัชำ
ของหน่วยงำน ได้แก่ หวัหน้ำภำควิชำ/ศนูย์ฯ และหวัหน้ำงำนของหน่วยงำนเป็นผู้ เสนออตัรำท่ีต้องกำร ไปท่ีงำน
ยุทธศำสตร์ฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลดงักล่ำวเพ่ือพิจำรณำในท่ีประชุม กส.และ กก.งบประมำณประจ ำคณะฯ เพ่ือ
ตัดสินใจรับบรรจุอัตรำก ำลังตำมท่ีหน่วยงำนร้องขอ ในบำงกรณี คณะฯ อำจก ำหนดให้บุคลำกรเดิมท่ีมี
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินท่ีดีไปบรรจใุนต ำแหนง่ใหมท่ี่ร้องขอแทนได้ และจดัท ำแผนกำรพฒันำเพ่ือให้งำน
ของคณะฯ สำมำรถด ำเนินตอ่ไปได้  

5.1 ก. (2) บุคลากรใหม่ คณะฯ มีวิธีกำรในกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรใหม่ 2 วิธี ได้แก่ 1) ค้นหำผู้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ีโดดเดน่ จำกกำรแนะน ำของบคุลำกรปัจจบุนั ศิษย์เก่ำ และค้นหำคนเก่งตำมคณุสมบตัิท่ีต้องกำร
จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น ผู้ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดบั ป.เอก ท่ีเช่ียวชำญงำนวิจัยในทิศทำงมุ่งเป้ำของคณะฯ 2) กำร
ประกำศรับสมคัร โดยทัว่ไปทำงเว็บไซด์และหน่วยงำนตำ่งๆ มกัใช้ในกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนบัสนนุ ทัง้สองวิธี
มีกำรแตง่ตัง้ กก.คดัเลือก โดยจดัสอบทำงทฤษฎี ปฏิบตัิ และ/หรือสอบสมัภำษณ์ มีผู้บริหำรในสำยงำนท่ีเก่ียวข้อง
เป็น กก. ในกำรสอบคดัเลือกด้วย โดยบคุลำกรใหม่ท่ีได้รับคดัเลือกจะถกูบรรจ ุและมอบหมำยงำน ในสำยวิชำกำร
ท่ีได้รับคัดเลือกส่วนใหญ่จะถูกบรรจุเข้ำสู่ศูนย์วิจัยฯ หรือศูนย์เหมืองข้อมูลฯ เพ่ือผลักดันงำนวิจัยมุ่งเป้ำใน
ภำพรวมของคณะฯ มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงรวดเร็ว และแบ่ง  PA กำรสอนไปในภำควิชำต่ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม บคุลำกรสำยวิชำกำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงวิชำชีพจะถกูบรรจเุข้ำสู่ภำควิชำตำมกำรเสนอ
ขอ ส ำหรับบคุลำกรสำยสนบัสนุนจะบรรจใุนต ำแหน่งงำนตำมคณุสมบตัิและอตัรำท่ีเปิดรับสมคัร โดยในขัน้ตอน
ในกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และบรรจุ คณะฯ ได้ใช้ข้อก ำหนดท่ีส ำคัญอ้ำงอิงตำมประกำศต่ำงๆ ของ ม.มหิดล และ
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ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน ในระยะ 6-12 เดือน (ภำพท่ี 7.3-3) ส่วนในกำรธ ำรงรักษำ
บคุลำกรใหม่ คณะฯ ได้จดัให้มีกำรปฐมนิเทศบคุลำกรใหมท่กุคนเพ่ือแนะน ำข้อมลูของคณะฯ และสวสัดิกำรตำ่งๆ 
โดยหน่วย HR รวมถึงส่งเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของ ม.มหิดล เพ่ือส่ือสำรและถ่ำยทอดวฒันธรรม
องค์กร “MAHIDOL” และในสำยวิชำกำรจะส่งเข้ำร่วมโครงกำรพฒันำอำจำรย์ใหม่ เพ่ือเพิ่มพนูศกัยภำพกำรเป็น
อำจำรย์ในด้ำนตำ่งๆ (ภำพท่ี 7.3-4) รวมถึงกำรจดัพ่ีเลีย้งเพ่ือสอนงำน สนบัสนุนกำรอบรมอย่ำงต่อเน่ือง ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและกำรเป็นอยูโ่ดยผู้บงัคบับญัชำทัง้ชัน้ต้นและสงูสดุโดยใช้วฒันธรรมองค์กรเป็นฐำน 

5.1 ก. (3) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้าน
บุคลากร คณะฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
บุคลำกรให้พร้อมรับต่อกำรเปล่ียนแปลงควำม
ต้องกำรของบุคลำกรในพันธกิจต่ำงๆ ตำมแผนกล
ยทุธ์ โดยจดัท ำแผนบคุลำกรท่ีสนบัสนนุแผนปฏิบตัิ
กำรท่ีส ำคัญ เช่น กำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงงำน
บริกำรใหม่ท่ีมุ่งเน้นเชิงรุกมำกขึน้ ด้ำนกำรวิจัยท่ี
มุ่ ง เน้นกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือกำรผลิต
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ กำรให้บริกำร
วิชำกำรและบริกำรสขุภำพท่ีครอบคลมุมิติทำงด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ ดังนัน้ ในกระบวนกำรสรรหำ 

ว่ำจ้ำงบรรจุ จึงต้องมีกำรระบุสมรรถนะท่ีมีควำมเฉพำะและจ ำนวนของบุคลำกรท่ีต้องกำรเพ่ือสอดรับกำรขยำย
งำนท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือให้ได้บคุลำกรท่ีมีทกัษะเหมำะสมกบักำรปฏิบตังิำนในอนำคต รวมถึงกำรปฐมนิเทศและอบรม
บคุลำกรท่ีทำงคณะฯ จดัขึน้เองเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของงำนใหม่ รวมไปถึงวำงแผนพฒันำบุคลำกรสำย
วิชำกำรให้สอดรับกบักำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ OBE สง่เสริมกำรพฒันำบทเรียนออนไลน์ทัง้ 
SPOC/MOOC (ภำพท่ี 7.3-5) เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้ท่ีตอบโจทย์ในยคุ Disruptive technology ผ่ำน
กำรสง่คณำจำรย์ไปอบรมเพื่อพฒันำควำมรู้ ทกัษะ และเข้ำร่วมโครงกำรตำ่งๆ กบั ม.มหิดล และคณะฯ ยงัสง่เสริม
ให้บุคลำกรได้มีโอกำสแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในตำ่งประเทศผ่ำนทุนสนบัสนุนกำรเคล่ือนย้ำยบคุลำกรทัง้สอง
สำย เพ่ือสง่เสริมควำมเป็นนำนำชำต ิ(ภำพท่ี 7.3-12) 

5.1 ก. (4) ความส าเร็จในงาน คณะฯ มีวิธีกำรบริหำรบคุลำกรเพ่ือให้บรรลผุลส ำเร็จตำมเปำ้หมำยโดยกำรก ำกบั
ดแูลผ่ำนตวัชีว้ดัระดบัองค์กร (แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิกำร) ถ่ำยทอดสู่ตวัชีว้ดัระดบัภำควิชำ/ศนูย์ และระดบั
บคุคล จดัท ำเป็นข้อตกลง PA เพ่ือประเมินกำรผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีได้ท ำไว้กบัผู้บงัคบับญัชำชัน้ต้น โดยประเมินปี
ละ 2 ครัง้ มีกำรตัง้ กก. ประเมินภำยในท่ีมีผู้บงัคบับญัชำชัน้ต้นเป็นหนึ่งใน กก.ในกำรประเมินตำมระบบ PA โดย
พิจำรณำสองส่วน คือ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance) และประเมินสมรรถนะ (Competency) ตำม
ต ำแหน่งงำนของบคุลำกร เม่ือทำงหน่วยงำนได้ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในเบือ้งต้นแล้วจะส่งผลกำรประเมินมำ
ให้กบัหนว่ย HR รวบรวมเพ่ือเสนอให้กบัรองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ และพฒันำคณุภำพ และคณบดีพิจำรณำเป็นขัน้

ภาพที่ 5.1-2 ขัน้ตอนกระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรกลุม่ตำ่งๆ 
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สดุท้ำย ซึ่งผลกำรปฏิบตัิงำนจะน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนหรือคำ่จ้ำงรวมถึงกำรตอ่อำยงุำนบคุลำกร
ตอ่ไป ผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรเป็นข้อมูลส ำคญัท่ีหวัหน้ำหน่วยงำนใช้ในกำรร่วมกนัก ำหนด PA ในปีถดัไป
เพ่ือให้เกิดกำรกระตุ้นกำรพฒันำผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรและภำพรวมของคณะฯ ให้ดียิ่งขึน้ ในกรณีกำร
ผลกัดนัภำรกิจท่ีส ำคญัและเร่งด่วน คณบดีจะเป็นผู้ ส่ือสำรและถ่ำยทอดวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรให้กับ
หวัหน้ำภำควิชำ/ศนูย์/หวัหน้ำงำนและบุคลำกรท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุภำรกิจได้
ตำมเปำ้หมำยอยำ่งรวดเร็ว 

5.1 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
5.1 ข. (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน คณะฯ ก ำหนด SO4 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำรสูค่วำม
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และควำมยั่งยืน โดยใช้ผลส ำรวจปัจจัยของควำมผูกพัน ควำมต้องกำร และควำม
คำดหวังของบุคลำกรในแต่ละปีมำใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรจัด
สภำพแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมำะสมให้กับบุคลำกรในแต่ละกลุ่ม โดยแต่งตัง้  กก.จัดกำรและควำม
ปลอดภยัห้องปฏิบตัิกำรวิจยั ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณบดี เพ่ือก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตัิท่ี
เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะอนุกรรมกำรหลำยด้ำน เช่น ด้ำนควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยทำงเคมี และรังสี ตำมโครงสร้ำงของ COSHEM เป็น
ผู้ด ำเนินกำร ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร โดยคณะฯ ได้มุ่งเน้นจดักำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้
น่ำอยู่ ปลอดภัย และรักษ์สิ่งแวดล้อม จดัหำอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีพร้อมต่อกำรท ำงำน ซึ่งปีท่ีผ่ำนมำได้มีกำร
ทบทวนระบบกำรจดัสภำพแวดล้อม โดยกำรก ำกับดูแลของรองฯ ฝ่ำยพัฒนำสุขภำวะ งบปรมำณและกำรคลัง
ร่วมกบั กก.จดักำรและควำมปลอดภัยฯ ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน จัดท ำแผนงำนกำรจดักำรควำมปลอดภัย ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม จป.ต่ำงๆ (ภำพท่ี 7.3-7) พร้อมทัง้
ด ำเนินกำรขอรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตัิกำรวิจยัห้องปฏิบตัิกำรตำมมำตรฐำน และขอรับรอง
สถำนศกึษำปลอดภยั ซึ่งมีผู้ รับผิดชอบ ตวัชีว้ดัหลกัและเปำ้หมำยตำมภำพท่ี 5.1-3 มีกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรของกิจกรรม รวมถึงประเมินควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ภำพท่ี 7.3-8) นอกจำกนี ้
ในปี 2562 คณะฯ ได้มีกำรพฒันำระบบ IT โดยน ำควำมเห็นจำกควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของบคุลำกรมำ
ใช้ในกำรปรับปรุงในส่วนของ Hardware Wifi ภำยในอำคำร จ ำนวน 26 จุด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
บคุลำกรในกำรใช้งำน 

5.1 ข. (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร คณะฯ มีวิธีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริกำรและสิทธิ
ประโยชน์แก่บุคลำกร ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร คณะฯ มีกำร
แต่งตัง้กก.และผู้ รับผิดชอบ ติดตำมและน ำผลประเมินดงักล่ำวตำมท่ีได้รับผิดชอบ มำประชุมเพ่ือทบทวนอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เช่น กก.สวัสดิกำร, กก.ด ำเนินกำรโครงกำร MUMT Happy Organization และในปีท่ีผ่ำนมำ
คณะฯ ได้ทบทวนกระบวนกำรจดัสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลำกร 1) ด้ำนสวสัดิกำร กก.สวสัดิกำรได้
ทบทวนและปรับนโยบำยในกำรจดัสวสัดิกำรให้กบับคุลำกรให้มีควำมเหมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจและชีวิตควำม
เป็นอยู่มำกเพิ่มขึน้ ทัง้ในส่วนของกำรเย่ียมไข้ กำรจดัสงเครำะห์งำนศพ กำรจดัปรับฐำนสวสัดิกำรด้ำนกำรออม
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เงินให้กับบุคลำกร หรือจัดหำช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มรำยได้ให้กับบุคลำกร 2) ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 
คณะฯ ได้ร่วมกับงำนบริกำรสุขภำพชุมชนในกำรยกย่องให้รำงวลักบับุคคลต้นแบบสุขภำพดี ซึ่งได้ด ำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเน่ือง และในปีผ่ำนมำได้ร่วมกับหน่วย HR ในกำรน ำผลกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกรมำ
วิเครำะห์ทบทวนเพ่ือก ำหนดรำยกำรตรวจสุขภำพให้เหมำะสมกับบุคลำกรเพิ่มเติม จดัท ำโครง MUMT Happy 
Organization และจดัสร้ำงห้องออกก ำลังกำยสวสัดิกำร เพ่ือสร้ำงเสริมกำรมีสุขภำพดีให้กับบุคลำกร พร้อมทัง้
แตง่ตัง้ กก.ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ตดิตำมและประเมินผลโครงกำร โดยได้มีด ำเนินกำรตำมภำพท่ี 5.1-3  

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
5.2 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
5.2 ก. (1) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน คณะฯ มีวิธีกำรก ำหนดปัจจยัขบัเคล่ือนควำมผูกพัน โดยหน่วย HR 
เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรออกแบบส ำรวจและรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกร 2 ปี/ครัง้ ในกำรประชุมสมัมนำประจ ำปี 
(ภำพท่ี 1ก-4OP) โดยน ำผลจำกกำรส ำรวจมำเป็นปัจจยัน ำเข้ำและทบทวนในกำรวำงแผนพฒันำและปรับกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมผูกพนัในแต่ละปี มีรองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ และพฒันำคณุภำพ และหน่วย HR เป็นผู้ รับผิดชอบ
หลกัทัง้ในกำรด ำเนินกำรรวมถึงเป็นหน่วยประสำนเพ่ือด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ ท่ีคณะฯ ได้
แต่งตัง้ขึน้มำเพ่ือสนบัสนุนกำรสร้ำงควำมผูกพนัมิติด้ำนต่ำงๆ ดงันี ้1) จดัระบบสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมตำมควำม
ต้องกำรของบุคลำกรแตล่ะกลุ่ม โดยจดัสวสัดิกำรให้กบับคุลำกรหลำยรูปแบบโดยครอบคลุมบุคลำกรทกุกลุ่มดงั
แสดงในภำพท่ี 5.1-3 ทัง้นี ้สวสัดิกำรอ่ืนเป็นไปตำมสิทธิและตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลของ ม.มหิดล 2) 
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนเป็นทีม ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบตัิงำนร่วมกันข้ำมสำย
งำนทัง้ ท่ี เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อกำรปฏิบัติงำน  ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตังิำนให้นำ่อยู ่ปลอดภยั และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.2 ก. (2) การประเมินความผูกพัน คณะฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมผูกพนั (ภำพท่ี 7.3-9) และประเมิน
ควำมสุขของบุคลำกร (ภำพท่ี 7.3-11) โดยใช้เคร่ืองมือ Happinometer มีหน่วย HR เป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร
ในกำรสัมมนำประจ ำปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กำรวัดระดับควำมสุขของบุคลำกร ส ำรวจประเด็น
ควำมสุข 9 ด้ำน 2) กำรวัดผลควำมผูกพันของบุคลำกร ประกอบด้วย ค่ำเฉล่ียควำมผูกพันของบุคลำกรใน
ภำพรวม, ควำมภำคภูมิใจและจงรักภกัดีตอ่หน่วยงำน (Say), กำรเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน (Stay) และ ควำม
พยำยำมทุ่มเทในกำรท ำงำน (Strive) เพ่ือบ่งชีถ้ึงสถำนะและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับควำมผูกพันและควำมสุขของ
บคุลำกรแตล่ะกลุม่ โดยน ำผลท่ีได้มำใช้ในกำรทบทวนกำรด ำเนินกำรและจดักิจกรรมตำมแผนพฒันำในแตล่ะปี 

5.2 ข. วัฒนธรรมองค์กร คณะฯ ก ำหนดวฒันธรรมองค์กร โดยท่ีประชุม กส. และมีกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรม
องค์กรเพ่ือให้เกิดกำรส่ือสำรผลกำรด ำเนินงำนหรือควำมผูกพันให้กับบุคลำกร 2 ทิศทำง โดย 1) กลุ่มผู้ บริหำร 
ส่ือสำรผ่ำนกำรประชุม กส. หัวหน้ำหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือถ่ำยทอดสู่บุคลำกรในกำรประชุมหน่วยงำน 2) กลุ่ม
บคุลำกร ผ่ำนกำรปฐมนิเทศบคุลำกรทัง้ในระดบัคณะฯ และระดบัมหำวิทยำลยั รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในกำร
สมัมนำประจ ำปี กำรจดัเวที “คณบดีพบประชำคมชำวคณะเทคนิคกำรแพทย์” กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม
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กีฬำสันทนำกำรต่ำงๆ รวมถึงส่ือออนไลน์และส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ท่ีเป็นช่องทำงเปิดกว้ำงให้คณะฯ และ
บคุลำกรได้มีโอกำสถ่ำยทอด แสดงควำมคดิเห็น และพดูคยุกบัผู้บริหำรอยำ่งอิสระ 

5.2 ค. การจัดการผลการปฏิบัตงิานและการพัฒนา 
5.2 ค. (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน คณะฯ มีกำรก ำหนดกำรจดักำรผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร เพ่ือ
สนบัสนนุให้เกิดกำรท ำงำนท่ีให้ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี 1) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นธรรมและกำรจดักำร
คำ่ตอบแทนอย่ำงเหมำะสม ตำมกระบวนกำรประเมินผลปฏิบตัิงำนของบคุลำกรตำม PA โดยน ำผลกำรประเมิน
มำใช้พิจำรณำเล่ือนเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงรวมถึงกำรต่ออำยุงำนให้แก่บุคลำกร และเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
ศกัยภำพของแต่ละบุคคลต่อไป 2) กำรยกย่องชมเชยกำรให้รำงวลั กรณีท่ีมีบุคลำกรได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งท่ีสงูขึน้ หรือได้รำงวลัจำกผลงำนท่ีปฏิบตัแิละกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก จะได้รับ
กำรยกย่องชมเชยทัง้ในท่ีประชมุ และผำ่นส่ือตำ่งๆ ของคณะฯ อย่ำงรวดเร็ว คือ เว็บไซต์, Facebook, LINE group 
และโปสเตอร์แสดงควำมยินดีเพ่ือเผยแพร่ให้กบับคุลำกรทัง้ภำยในและภำยนอกคณะฯ รับทรำบ 3) กำรให้รำงวลั
เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ คณะฯ ก ำหนดให้มีกำรให้รำงวัลให้กับบุคลำกรต้นแบบในด้ำนของกำรมีสุขภำพดีในกำร
สมัมนำประจ ำปี และให้รำงวลักับนกักีฬำท่ีสร้ำงช่ือเสียงให้กับคณะฯ ในโครงกำรกีฬำบุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี 
เพ่ือเป็นกำรชมเชยและขวญัก ำลงัใจส ำหรับกำรเป็นต้นแบบท่ีดีและเสียสละให้กบับคุลำกรภำยในคณะฯ และในปี 
2562 คณะฯ ได้น ำผลกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีมำทบทวนและจดัโครงกำร  MUMT Happy Organization โดยให้
รำงวลักับกลุ่มของบุคลำกรท่ีดแูลสขุภำพอย่ำงตอ่เน่ืองและมีผลกำรวดัองค์ประกอบของร่ำงกำรท่ีดีขึน้ เพ่ือจงูใจ
ให้บคุลำกรหนัมำดแูลสขุภำพเพิ่มมำกขึน้ (ภำพท่ี 7.3-6) 

5.2 ค. (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้กำรเรียนรู้และกำรพฒันำบคุลำกรเป็นไปอยำ่งยัง่ยืน คณะฯ ได้
ออกแบบกระบวนกำรเพ่ือกำรเรียนรู้และพฒันำศักยภำพบคุลำกร (Development) โดยผู้บริหำรคณะฯ ทกุระดบั
ร่วมกนัวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำบคุลำกร และวิเครำะห์ศกัยภำพในปัจจุบนัของบุคลำกรท่ีมีอยู่ เพ่ือให้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของบุคลำกร ในด้ำนของควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน และควำมท้ำ
ทำยเชิงกลยุทธ์เพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องและทนักับกำรเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก เช่น 
กำรปรับหลักสูตรเพ่ือมุ่งสู่ OBE รวมถึงส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
และจดัท ำโครงกำรพัฒนำในกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี โดยหน่วย HR เป็นผู้ รวบรวมข้อมูล ประสำนงำน
และสนับสนุนในกำรจดักิจกรรมหรือโครงกำรท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพในทุกพนัธกิจของคณะฯ ทัง้สำยวิชำกำร 
สำยสนับสนุนและผู้ บริหำร หรือส่งบุคลำกรไปอบรมในหลักสูตรท่ีตรงกับศักยภำพท่ีต้องกำรพัฒนำ ทัง้จำก
หนว่ยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั ในสว่นของกำรพฒันำผู้บริหำรจะต้องเข้ำร่วมโครงกำรอบรมผู้บริหำร
ในระดบัต่ำงๆ ตำมโครงกำรท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด ซึ่งหลงัจำกกำรอบรมหรือด ำเนินโครงกำรแล้วได้ประเมินผล
กำรจดักำรอบรม เพ่ือน ำผลมำพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงเป็นข้อมูลในกำรก ำหนด
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำในครัง้ถัดไป นอกจำกนี ้คณะฯ ยังได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือให้บุคลำกรไปอบรม
ภำยนอกเพ่ือพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเน่ืองทุกปีโดยมีวงเงินไม่น้อยกว่ำ 8,000 บำท/คน/ปี ทัง้นี  ้ตัวชีว้ัดใน
กระบวนกำรพฒันำบคุลำกรท่ีส ำคญัคือ ร้อยละของบคุลำกรท่ีได้รับกำรพฒันำศกัยภำพ (ภำพท่ี 7.3-12 ก-ข) และ
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งบประมำณท่ีใช้ในกำรพฒันำบคุลำกร (ภำพท่ี 7.3-12 ค) รวมถึงกำรได้รับรำงวลัและประกำศเกียรติคณุในแตล่ะ
ปี (ภำพท่ี 7.3-12 ง) 

5.2 ค. (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา คณะฯ ได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงผู้น ำรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภำพสูง
และสำมำรถปฏิบตัิงำนได้ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำร โดยทำงวิชำกำร คณะฯ เปิดโอกำสให้บคุลำกรสำย
วิชำกำร คณำจำรย์รุ่นใหม่ได้เข้ำมำเป็นหวัหน้ำโครงกำรวิจยัในโครงกำรย่อยภำยใต้งำนวิจยัมุง่เปำ้ขนำดใหญ่ของ
คณะฯ ควบคูก่ับกำรเรียนรู้และฝึกฝนประสบกำรณ์จำกคณำจำรย์อำวโุสผ่ำนกำรท ำวิจยัในรูปแบบ  cluster และ
ระบบนกัวิจยัพ่ีเลีย้ง ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน มีกำรพฒันำศกัยภำพด้ำนกำรสอนให้กบัคณำจำรย์รุ่นใหม่ผ่ำนกำร
จดักำรฝึกอบรม และใช้ระบบพ่ีเลีย้งโดยอำจำรย์อำวโุสท่ีมีประสบกำรณ์ถ่ำยทอดทกัษะกำรสอนให้กบัอำจำรย์รุ่น
ใหม่ นอกจำกนี ้ยงัได้ส่งคณำจำรย์ท่ีสนใจไปอบรมด้ำนกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ในทิศทำงใหม่ๆ ท่ีคณะฯ มุง่เน้น 
เช่น OBE, Transformative learning, MOOC เป็นต้น (ภำพท่ี 7.3-5) ส่วนด้ำนบริหำร ผู้ บริหำรระดับสูงเปิด
โอกำสให้คณำจำรย์รุ่นใหม่ได้เข้ำมำเรียนรู้แนวคิดและทกัษะทำงกำรบริหำรตัง้แต่ช่วงต้นผ่ำนกำรเข้ำมำท ำงำน
ระดบัคณะฯ ในรูปแบบของกำรเป็นคณะกรรมกำรในงำนท่ีส ำคญั รวมถึงกำรให้เข้ำมำปฏิบตัิงำนบริหำรจริงใน
ต ำแหน่งผู้ ช่วยคณบดีและรองคณบดีภำยใต้กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และมุมมองจำกคณบดีและท่ีปรึกษำ
คณะฯ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรส่งกลุ่มบุคลำกรในกลุ่มของผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนไปอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรบริหำรในทกุระดบัเพิ่มเติมอย่ำงตอ่เน่ือง (ภำพท่ี 7.3-12 ข) ในส่วนของบคุลำกรสำยสนบัสนนุนัน้ มุ่งเน้นกำร
พัฒนำตำมสมรรถนะ (Competency) ท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนกำรสอนงำน กำรฝึกอบรม กำรฝึก
ปฏิบัติงำนจำกภำระงำนจริง หรือเพิ่มพูนควำมรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีหัวหน้ำงำนเป็นผู้ ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถหลงัจำกกำรพฒันำ 

5.2 ค. (4) การพัฒนาหน้าที่ การงาน คณะฯสนับสนุนให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน โดยบคุลำกรสำยวิชำกำรได้ท ำวิจยัในกลุ่ม Cluster ซึ่งมีอำจำรย์ผู้ มีประสบกำรณ์
เป็นพ่ีเลีย้งในกำรสอนงำน และตัง้แต่ปี 2557 คณะฯ ได้ผลกัดนัให้บุคลำกรสำยวิชำกำรรุ่นใหม่ด ำเนินกำรจดัท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดและได้รับต ำแหน่งวิชำกำรท่ีสูงขึน้ (ภำพท่ี 7.3-2 ข) ผ่ำนกำรจัดท ำ
ข้อตกลงกำรปฏิบตัิงำน ส่วนบุคลำกรสำยสนบัสนุน คณะฯ ได้มุ่งเน้นกำรพฒันำเร่ืองควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
โดยคณบดี รองฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ และหน่วย HR ได้ร่วมกนัวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของบุคลำกรสำยสนบัสนุนทัง้
จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวงั และจำกกำรสมัภำษณ์ และได้จดักระบวนกำรในกำรพฒันำศกัยภำพ
ของบคุลำกรในกำรท ำ R2R เพ่ือพฒันำงำน โดยหน่วย HR รับผิดชอบในจดักำรฝึกอบรม จดัหำพ่ีเลีย้งในกำรดแูล
ให้ค ำปรึกษำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรสำยสนับสนุนในแต่ละปี อีกทัง้ยังผลักดันให้บุคลำกรสำย
สนับสนุนได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำนผ่ำนเวทีมหกรรมคุณภำพของมหำวิทยำลัย และในปี 2562 คณะฯ ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนให้กับบุคลำกร (ภำพท่ี 7.3-13) เพ่ือ
สนบัสนุนให้บคุลำกรท ำผลงำนและย่ืนขอควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน อีกทัง้ คณะฯ ยงัได้น ำผลกำรประเมินควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของบุคลำกรของสำยสนบัสนนุมำทบทวน และด ำเนินกำรจดัท ำประกำศเร่ืองกำรปรับ
ต ำแหน่งลูกจ้ำง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรกลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำวและลูกจ้ำงประจ ำได้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
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ภาพที่ 5.1-3 กำรจดัสภำพแวดล้อม สวสัดิกำร และสทิธิประโยชน์ตำ่งๆ ให้แก่บคุลำกรของคณะฯ  

ความต้องการและความ
คาดหวังของบุคลากร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชีวั้ด และเป้าหมาย 

สภำพแวดล้อมองค์กรและ
บรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี 
(สำยวิชำกำรและสำย
สนบัสนนุ) 

- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ประหยดัพลงังำน (solar cells) จดัสวน เพ่ือกระตุ้นจิตส ำนกึในกำร
อนรัุกษ์พลงังำน และเป็นสถำนท่ีจดักิจกรรมและพกัผ่อนหย่อนใจ 

- ระบบน ำ้ recycle เพ่ือกำรประหยดัทรัพยำกร และตดิตัง้จกัรยำนป่ันเพ่ือรดน ำ้ต้นไม้ และออก
ก ำลงักำย 

รณรงค์กำรประหยดัพลงังำน เช่น กำรคดัแยกขยะ กิจกรรมขวดแลกไข่ กำรประหยดัน ำ้ ไฟ 

- คณะกรรมกำรจดักำรพลงังำน 
- หน่วยอำคำรสถำนท่ียำนพำหนะ 
และซอ่มบ ำรุง 

 

- ปริมำณกระแสไฟฟ้ำท่ีผลติจำกโซลำ่ร์เซลล์เทียบเป็นปริมำณกำรลด
กำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพ่ือลดภำวะโลกร้อน (ภำพท่ี 7.4-7) 

- ผลลพัธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนประหยดัพลงังำนและทรัพยำกร (ภำพท่ี 
7.4-8) 

- ความปลอดภัยในท่ีท างาน 
- ระบบรักษำควำมปลอดภยั เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัและกล้องวงจรปิด 
- มีระบบและกำรจดัอบรมปอ้งกนัอคัคีภยัภำยในอำคำรและกำรอพยพหนีไฟ 
- มีระบบและกำรอบรมแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สิง่แวดล้อม 

- คณะกรรมกำรรักษำควำม
ปลอดภยั 
 

- ผลลพัธ์กำรให้ควำมรู้เร่ืองควำมปลอดภยัและอบุตักิำรณ์ท่ีเกิดขึน้ 
(ภำพท่ี 7.3-7) 

- จ ำนวนบคุลำกรท่ีได้รับกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภยั (ภำพท่ี 7.3-7) 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ภำพท่ี 

7.3-8) 

สวสัดกิำรและคำ่ตอบแทนท่ี
เหมำะสม  
(สำยวิชำกำรและสำย
สนบัสนนุ) 

- สวัสดกิารส าหรับบุคลากร (ท่ีนอกเหนือจากสวัสดกิารของมหาวทิยาลัย) 
- สวสัดกิำรตรวจสขุภำพประจ ำปีให้กบับคุลำกร/บคุคลในครอบครัวและผู้ เกษียณอำยุ 
- สวสัดกิำรกำรเย่ียมไข้และคลอดบตุร ฯลฯ 
- จดังำนเลีย้งและมอบเข็มแหง่ควำมผกูพนัให้กบัผู้ เกษียณอำย ุ
- สวสัดกิำรรถรับ-สง่บคุลำกร ระหว่ำงวิทยำเขต 
- สวสัดกิำรส ำหรับช่วยเหลือบคุลำกรผู้ประสบภยั และเหตฉุกุเฉินอ่ืนๆ 
- กิจกรรมสง่เสริมพทุธศำสนำ ประเพณีและศลิปวฒันธรรมไทย เช่น มหำสงัฆทำน งำนวนั
สงกรำนต์ 

- ห้องออกก ำลงักำยสวสัดกิำรบคุลำกร (Fitness Room) 

- คณะกรรมกำรสวสัดกิำรฯ 
- งำนบริหำรจดักำรทัว่ไป 
- งำนบริกำรสขุภำพชมุชน 
- หน่วย HR 
- คณะกรรมกำรดแูลห้องออกก ำลงั
กำยฯ  
 

- ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ภำพท่ี 
7.3-8) 

- ผลกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของบคุลำกรจ ำแนกตำมรำยกำรตรวจ 
(ภำพท่ี 7.3-6) 

- ผลกำรประเมินควำมผกูพนัของบคุลำกร (ภำพท่ี 7.3-9) 
- อตัรำกำรคงอยูข่องบคุลำกร (ภำพท่ี 7.3-10) 
- ผลส ำรวจควำมสขุของบคุลำกร (Happinometer) (ภำพท่ี 7.3-11) 
- ร้อยละของบคุลำกรท่ีได้รับกำรพฒันำ (ภำพท่ี 7.3-12 ก-ข) 
- งบประมำณท่ีใช้ในกำรพฒันำบคุลำกร (ภำพท่ี 7.3-12 ค) 
- กำรได้รับรำงวลัและประกำศเกียรตคิณุของบคุลำกร (ภำพท่ี 7.3-12 ง) 
 

บ รรย ำก ำศ ท่ี เส ริม ส ร้ ำ ง
ควำมสุข “องค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้”(สำยวิชำกำรและสำย
สนบัสนนุ) 

- ส่งเสริมความสุขให้กับบุคลากร 
- สวสัดกิำรกีฬำและนนัทนำกำร เช่น กลุม่ฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตนั  
- โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้มุง่สูค่วำมส ำเร็จขององค์กร 
- โครงกำร MUMT Happy Organization 

- คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
MUMT Happy Organization 

- หน่วย HR 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
และควำมมัน่คงในงำน 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานท่ีเป็นเลศิ 
 - โครงกำร R2R พฒันำงำนประจ ำสูง่ำนวิจยั (เฉพำะสำยสนบัสนนุ) 
 - สนบัสนนุให้บคุลำกรน ำเสนอผลงำนในงำนมหกรรมคณุภำพ 

- หน่วย HR  - ผลลพัธ์กำรพฒันำงำนประจ ำสูง่ำนวิจยั  
 (ภำพท่ี 7.3-13) 
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หมวด 6 การปฏิบัตกิาร 
6.1 กระบวนการท างาน 
6.1 ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
6.1 ก. (1) การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานและ 6.1 ก. (2) กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ ทีมบริหำรหำรือกบับคุลำกรท่ีได้รับมอบหมำยแตล่ะพนัธกิจ ในกำรประชมุกลุ่มย่อยและสมัมนำ
ประจ ำปี ร่วมวิเครำะห์ปัจจยัและข้อมูลน ำเข้ำทัง้ภำยนอกและภำยในท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ คือ กฎระเบียบ 
มำตรฐำน สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและสำรสนเทศท่ีเก่ียวกับลูกค้ำ เพ่ือระบุข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์หลกั 3 
ด้ำน คือ หลกัสูตร งำนบริกำรวิชำกำรและสุขภำพ และผลผลิตงำนวิจยั ซึ่งได้ออกแบบระบบงำนรองรับ 4 ระบบ 
(ภำพท่ี 2.1-3) พร้อมวิเครำะห์ข้อมูลบคุลำกร/ทรัพยำกร/องค์วำมรู้ของคณะฯ เพ่ือออกแบบกระบวนกำรท ำงำนท่ี
ส ำคญัพร้อมระบขุ้อก ำหนด มอบหมำยผู้ รับผิดชอบ ก ำหนดตวัชีว้ดั และกำรติดตำมปรับปรุงกำรด ำเนินกำร (ภำพ
ท่ี 6.1-3 และ 6.1-4) เพ่ือให้บรรลเุปำ้ประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ (ภำพท่ี 2.1-4) และผลลพัธ์ผลิตภณัฑ์ตำมข้อก ำหนด 
(ภำพท่ี 6.1-3) เช่น หลกัสตูรท่ีผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภำพรอบด้ำน และคณุลกัษณะเฉพำะแตล่ะสำขำ คือ “Smart in 
Lab, Strong in Community” ส ำหรับเทคนิคกำรแพทย์และ “Strong in Practice, Smart in Profession”ส ำหรับ
รังสีเทคนิคโดยหลักสูตรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับอำเซียน ขณะท่ีผลผลิตงำนวิจัยต้องมีคุณภำพระดับ
นำนำชำติ ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรท่ีมี impact factor สูง และสำมำรถตอ่ยอดสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงสงัคมและ
เชิงพำณิชย์ ส่วนงำนบริกำรวิชำกำรและบริกำรสขุภำพต้องมีควำมถกูต้อง แม่นย ำ ตำมมำตรฐำนระดบัสำกลและ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยผู้ รับผิดชอบหลักแต่ละผลิตภัณฑ์/พันธกิจท ำกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแก่ท่ีประชมุ กส. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแตล่ะกระบวนกำรท่ีส ำคญัตำมวงรอบท่ีก ำหนดอย่ำงน้อยปี
ละครัง้  
6.1 ก. (3) แนวคิดในการออกแบบ คณะฯ มอบหมำยผู้ รับผิดชอบแตล่ะผลิตภณัฑ์และระบบงำน ออกแบบและ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์/กระบวนกำรท ำงำน จำกข้อมูลน ำเข้ำ เสียงของผู้ เรียน/ลกูค้ำ สมรรถนะหลกั ควำมได้เปรียบ 
และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ศกัยภำพบุคลำกร ทรัพยำกร องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีของคณะฯ รวมถึงกำร
วิเครำะห์และคำดกำรณ์ผลจำกกำรจัดท ำ SWOT และ TOWS matrix เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ และคัดเลือก
กระบวนกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมต่อองค์กรและตรงต่อสถำนกำรณ์ โดยมอบหมำยบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพสอดคล้อง
รับผิดชอบขับเคล่ือนกำรด ำเนินกำร ติดตำม ทบทวนตำมตวัชีว้ดั (ภำพท่ี 2.1-4) ด้วยกระบวนกำร PDSA Risk 
management และ Cost control โดยน ำเข้ำท่ีประชุม กส. พิจำรณำเลือก และเสนอแนะกระบวนกำรใหม่ๆ ดัง
ภำพท่ี 6.1-1, 1.1-1 เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรบรรลตุำมข้อก ำหนดท่ีส ำคญั  
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ภาพที่ 6.1-1 แนวคดิกำรออกแบบผลติภณัฑ์ และกำรขบัเคลือ่นกระบวนกำร 

6.1 ข. (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ คณะฯ มอบหมำยให้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และหวัหน้ำภำค/ศนูย์/
หน่วยงำน รับผิดชอบถ่ำยทอดและติดตำมกำรด ำเนินกำรของบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีกำรวำงแนวทำง
ควบคมุกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรพฒันำผลิตภัณฑ์/บริกำรตรงตำมข้อก ำหนด (ภำพท่ี 6.1-3) ซึ่งมีกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ก่อนกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงด ำเนินงำน และหลงักำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจใน
ควำมส ำเร็จและคุณภำพของกำรด ำเนินงำน และใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรก ำกับดแูลโดย
หัวหน้ำงำนท่ีเก่ียวข้อง ดังแสดงในผังกระบวนกำร (ภำพท่ี 2.1-3) มีตวัชีว้ัดในกระบวนกำรและตวัชีว้ัดผลกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือตรวจสอบให้กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมท่ีก ำหนด มีกำรควบคมุคณุภำพของ
ทกุกิจกรรมท่ีส ำคญั หำกมีปัญหำ/ข้อบกพร่อง หวัหน้ำงำนท่ีเก่ียวข้องท ำกำรวิเครำะห์สำเหตแุละท ำกำรแก้ไขโดย
กำรควบคมุ รวมถึงมีกำรประชมุหนว่ยงำน ทบทวนกำรบริหำรจดักำร ตรวจตดิตำมภำยในตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด
ของแตล่ะระบบงำน เพ่ือทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยรำยงำนตอ่ผู้บริหำรระดบัสงูและท่ีประชมุ กส. 
เพ่ือพิจำรณำก ำหนดเปำ้หมำยใหมใ่นกำรปรับปรุงและสง่เสริมผลิตภณัฑ์/บริกำรให้ตรงตำมข้อก ำหนด มีคณุภำพ 
และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

6.1 ข. (2) กระบวนการสนับสนุน ระบบสนับสนุนเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 3 พันธกิจหลักให้มี
ประสิทธิภำพพฒันำขึน้จำกกำรวิเครำะห์ VMV, SO, Risk Management กฎข้อบงัคบั ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
และเสียงข้องลกูค้ำ คณะฯ พิจำรณำก ำหนดกระบวนกำรสนบัสนนุส ำคญั 4 กระบวนกำร (ภำพท่ี 2.1-3 และ 6.1-
4) โดย (1) ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง และ (2)ด้ำนทรัพยำกรบุคคล เป็นกระบวน
พืน้ฐำนในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนทุกพันธกิจหลกั ขณะท่ี (3) กำรบริหำรจดักำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ถูกใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพของงำน ลด Human error และสำมำรถทวนสอบได้อย่ำงเป็นระบบ และ (4) กำร
ประชำสมัพนัธ์และส่ือสำรองค์กร ช่วยส่งเสริมกำรรับรู้เก่ียวกบัองค์กรและผลิตภณัฑ์/บริกำรหลกัตอ่สงัคมวงกว้ำง 
โดยได้ระบุข้อก ำหนดท่ีส ำคญั ตวัชีว้ดัประสิทธิผล และผู้ รับผิดชอบแต่ละกระบวนกำร ซึ่งรองคณบดีและผู้ ช่วย
คณบดีท่ีเก่ียวข้องก ำกบัดแูลระดบันโยบำย มีหวัหน้ำงำน/หวัหน้ำหน่วยก ำกบัดแูลระดบัปฏิบตัิกำรประจ ำวนั เม่ือ
ครบวงรอบของกำรเก็บตวัชีว้ดัแตล่ะกระบวนกำร ผู้ รับผิดชอบทุกระดบัมีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ทบทวน
และปรับปรุงแต่ละกระบวนกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตวัชีว้ดัประสิทธิผล และสำมำรถสนบัสนุนพันธกิจหลกัได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพสงูสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.1-1 แนวคดิกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ และกำรขบัเคล่ือนกระบวนกำร  

กรรมการประจ าส่วนงาน  
 

Process design

Activity development

DeploymentAnalysis & review

Monitoring

 

 ผู้ รับผิดชอบกระบวนกำร 
บริหำรจดักำร ออกแบบ ติดตำม ปรับปรุง พฒันำ ควบคมุ

Internal audit, External audit,  
Professional ranking, International ranking, 

Learning output, Research output, 
Satisfaction feedback 

P 
D 
S 
A 

VOC & SH Customer & Stakeholder feedback 
Professionship External review feedback 

มำตรฐำนวิชำชีพ สกอ. พรบ. 
กำรศึกษำ 

Situation analysis 
Output & gap analysis 

Global changes & trends Policy & strategy 

 Feedback 
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6.1 ข. (3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผู้บริหำรระดบัสงู หวัหน้ำงำน และบุคลำกรท่ีรับผิดชอบ 
พันธกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก ท ำกำรประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร โดยใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ ตำม
แนวทำง 4 ระดบั ได้แก่ 1) EdPEx/TQA ส ำหรับบริหำรจดักำรระดบัคณะฯ ภำควิชำ/หน่วยงำน รวมถึงกำร PA ใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2) AUN-QA และ TQF ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรระดับหลักสูตร  3) ISO และ
มำตรฐำนวิชำชีพส ำหรับกำรบริหำรจดักำรพนัธกิจบริกำรสขุภำพ และ 4) PDSA ส ำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนสนบัสนุน และกระบวนกำรย่อยต่ำงๆ โดยมอบหมำยรองคณบดี /ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ภำพท่ี 6.1-3) รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรน ำสำรสนเทศท่ีส ำคญั ข้อมูลตวัชีว้ดัทัง้ Leading และ Lagging KPI และข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมิน
อิสระในระบบคณุภำพดงักลำ่วมำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหลกั  
ด้ำนกำรศกึษำ มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรและผลิตภณัฑ์ ดงัภำพท่ี 6.1-2  
ภาพที่ 6.1-2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรและผลติภณัฑ์ด้ำนกำรศกึษำ 
กระบวนการ  การปรับปรุงกระบวนการ ผลลัพธ์ 

ออกแบบ 
หลกัสตูร 

- 2558-2559 พฒันำหลกัสตูรโดยมุง่เน้นกำรบรูณำกำรข้ำมศำสตร์ ท ำให้เกิดโครงกำรพิเศษที่จดัร่วมกบัคูค่วำม
ร่วมมือ ได้แก่ โครงกำร 4+1 (วิทยำลยักำรจดักำร) และโครงกำร MTVS (คณะสตัวแพทยศำสตร์) 
- 2559 เร่ิมมีกำรประกนัคณุภำพระดบัหลกัสตูรตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยประเมินในรูปแบบ paperless 

- 2560 - ปัจจบุนั ประยกุต์ใช้ backward design ร่วมกบั CIPP Model โดยเปลี่ยนแนวคิด/หลกักำรจำก Content-
Based Education เป็น Outcome-Based Education(OBE) และ implement สูร่ะดบัรำยวิชำ 

ภำพที่ 7.1-18 

 
  

รับ นศ. - 2560 –2561 เปลี่ยนกำรรับ นศ.จำกระบบกลำง เป็น ระบบ TCAS เพื่อสนองต่อนโยบำยของทปอ.และบูรณำ
กำรด้ำนกำรพฒันำ นศ.กบักำรรับ นศ. โดยสง่เสริมให้นศ.จดักิจกรรมคำ่ยต้นกล้ำ เพื่อประชำสมัพนัธ์หลกัสตูร/
กำรเรียนกำรสอน สูน่ร.ม.ปลำย สำยวิทย์ และเปิดโอกำสให้ผู้ผ่ำนกิจกรรมมีสิทธ์ิสมคัร TCAS2 

-2562 เร่ิมจัดให้มีกำรประเมินสมรรถนะอ่ืนๆ ร่วมกับกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ และเจตคติ/มมุมองเชิงคณุธรรม จริยธรรม 
-2563 ปรับกำรสมัภำษณ์เป็นออนไลน์ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉินกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 

ภำพที่ 7.1-19 

  
  
  
  
 

จดักำรเรียน
กำรสอน 

-2560 น ำแนวคิด OBE สูก่ำรปฏิบตัิในรำยวิชำ ท ำให้มีกำรปรับวิธีกำรสอนที่มุง่เน้น active learning และพฒันำ
บทเรียนออนไลน์มำกขึน้ และเร่ิมพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้วดัประเมินผลด้ำน soft skills โดยสร้ำงและทดลองใช้ 
rubrics 

-2561 ทดลองจดักำรเรียนกำรสอนเป็นโมดลู โดยยดึหลกักำร OBE 

-2562 ปรับให้มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉินของกำรแพร่ระบำด
โรค COVID-19 

ภำพที่ 7.1-20 

(ข) 
  

พฒันำ
ศกัยภำพและ
ดแูล นศ. 

-2557 พฒันำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเดี่ยวเป็น “ระบบบ้ำน” โดยเช่ือมโยงกบักำรจดัสำยรหสัของนศ. และสร้ำง
เครือข่ำยกำรดแูลแบบครอบครัว ซึง่มีอำจำรย์เจ้ำบ้ำนชว่ยให้ค ำแนะน ำอำจำรย์ที่ปรึกษำเดี่ยว  
-2560 ปรับแนวคิดในกำรจดักิจกรรมพัฒนำนักศึกษำจำกกำรด ำเนินกำรตำมประเพณีปฏิบัติ และตำมควำม
สนใจ เป็นกำรมุง่เน้นประสิทธิผลที่สอดคล้องกบั PLOs และคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ MU 

- 2562 พฒันำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษ โดยจดัให้มีนักจิตวิทยำเป็นที่ปรึกษำของทึมงำน และเปิดคลิ นิก
ให้บริกำรค ำปรึกษำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดูแล นศ.ที่มีปัญหำต่ำงๆ รวมถึงลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด
สถำนกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงน ำระบบ e-advisor มำใช้ในกำรเผ้ำระวังปัญหำด้ำนกำรเรียนของ นศ. 
(F&D-Club) 

ภำพที่ 7.1-23 

  
ภำพที่ 7.2-1ก 
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ด้ำนกำรวิจยั ในปี 2562-ปัจจบุนั คณะฯ ได้ด ำเนินกำรปรับกระบวนกำรและผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรวิจยัจำกกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติสูก่ำรยกระดบัขึน้สู่กำรพฒันำนวตักรรมท่ีใช้ประโยชน์กบัสงัคม โดยพิจำรณำจำกทิศ
ทำงกำรสนบัสนุนกำรวิจยัและพัฒนำนวตักรรมตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวง อว.เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนกำรวิจยัตัง้แตก่ำรบรูณำกำรชดุโครงกำรวิจยัตำ่งๆ ภำยในคณะฯ เพ่ือมุง่เน้นกำรสร้ำงและพฒันำ
ตอ่ยอดนวตักรรมชดุทดสอบทำงห้องปฏิบตัิกำรหรือซอฟแวร์ทำงกำรแพทย์ หรือกำรพฒันำงำนวิจยัสู่นวตักรรม
กำรบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบตักิำรท่ีมีควำมส ำคญัและเป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสขุของประเทศ เช่น กำร
ระบำดใหม่ของโรคโควิด 19 และปัญหำกำรดือ้ยำของเชือ้แบคทีเรีย คณะฯได้ด ำเนินกำรสร้ำงโรงงำนต้นแบบเพ่ือ
ต่อยอดผลงำนวิจัยเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำขึน้รูปชุดทดสอบเพ่ือกำรใช้งำนจริงและเช่ือมโยงสู่กำรขยำยผลเชิง
พำณิชย์ผ่ำนบริษัท MT INNOTREX ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสขุภำพ มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน
ทุกสิน้ปี โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร โดยก ำหนดแผนกำร
ปรับปรุง เช่น กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำโปรแกรมกำรดูแลสุขภำพเฉพำะทำงแบบใหม่ท่ีตอบสนองกับ
สภำวะกำรณ์ปัจจบุนั เพ่ือน ำมำสูร่ะบบกำรดแูล กำรปอ้งกนัและกำรสร้ำงเสริมสขุภำพอยำ่งยัง่ยืน 
6.1 ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน  
1) ด้านการศึกษา มีคูค่วำมร่วมมือ ได้แก่ (1) แหล่งฝึกงำน ของนศ.ระดบั ป.ตรี กก. รำยวิชำฝึกงำนโดยควำมห็น
ชอบของ กก.บริหำรหลักสูตร คัดเลือกแหล่งฝึกงำน โดยก ำหนดเกณฑ์ คือ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ ( ISO 
15189/LA/HA) และมีผลกำรประเมินโดยอำจำรย์นิเทศก์เป็น “ผ่ำน” ส ำหรับรำยวิชำท่ีจดักำรเรียนกำรสอนร่วมกบั
คณะต่ำงๆ เช่น คณะวิทยำศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ วิทยำลัยกำรจัดกำร และสถำบันกำรศึกษำใน
ตำ่งประเทศ ท่ีเป็นคูค่วำมร่วมมือ รองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำก่อนปริญญำ ร่วมกบัรองฯ ฝ่ำยกำรศกึษำหลงัปริญญำและ
วิเทศฯ อ.ประจ ำหลกัสตูร ประเมินผลกำรจดักำรศกึษำและผลกำรเรียนรู้ของ นศ. และรับฟัง feedback จำก นศ.
เพ่ือประเมินประสิทธิผลของกำรสอน เม่ือสิน้สดุปีกำรศกึษำ จะมีกำรส่ือสำรกับแหลง่ฝึกงำนและคูค่วำมร่วมมือให้
รับทรำบผลกำรประเมินผ่ำนกำรปะชุมร่วมกนั หรือจดหมำย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกำรวำงแผน และพฒันำในปีตอ่ไป 
(2) สถำบันท่ีมีควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและวิจัย ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดย(1) คณบดี รองฯ
กำรศกึษำหลงัปริญญำร่วมกบั อ.ประจ ำหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง ท ำกำรประเมินศกัยภำพของสถำบนั และสร้ำงควำม
ร่วมมือ MOU และ (2) รองฯ ฝ่ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ กก.บณัฑิตศึกษำ ร่วมกับ อ.ประจ ำหลกัสตูร และ อ.ท่ี
ปรึกษำหลกั ท ำหน้ำท่ีติดตำมประเมินผลกำรเรียนรู้ขอ นศ. และรำยงำนต่อ กก. บณัฑิตศึกษำทกุภำคกำรศึกษำ
เพ่ือร่วมพิจำรณำปรับแนวทำงด ำเนินงำนของปีกำรศกึษำตอ่ไปและ (3) กก.บณัฑิตศกึษำประเมินคณุสมบตัิและ
คดัเลือก “อ.พิเศษ” ตำมข้อก ำหนดของบณัฑิตวิทยำลยัและ สกอ. 
2) ด้านบริการสุขภาพ คู่ควำมร่วมมือ ได้แก่ห้องปฏิบตัิกำรท่ีให้บริกำรรำยกำรทดสอบท่ีนอกเหนือจำกท่ีคณะฯ 
เปิดให้บริกำร และหน่วยงำนทำงสขุภำพ ได้แก่ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ศนูย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 
ในส่วนของห้องปฏิบตัิกำรรับตรวจต่อและท่ีปรึกษำอ้ำงอิง คณะฯ มีขัน้ตอนกำรจดัท ำเอกสำรส ำหรับกำรคดัเลือก
และกำรประเมิน โดยมีกำรตรวจสอบคณุภำพของผลงำนและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจตำมท่ีร้องขอโดย
จดัท ำทะเบียนรำยช่ือ มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของห้องปฏิบตัิกำร และตำมเวลำท่ีก ำหนดไว้ 
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รวมถึงประเมินผู้ส่งมอบด้ำนบริกำรสขุภำพและด้ำนวิจยั ได้แก่ บริษัทจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/น ำ้ยำท่ีใช้ในกำร
บริกำร โดยจดัท ำบญัชีรำยช่ือผู้ขำยเพ่ือเป็นข้อมลูด้ำนคณุภำพสินค้ำ/บริกำร ระยะเวลำ กำรบริกำรก่อน -หลงักำร
ขำยเพ่ือประเมินผู้ ขำยรำยเก่ำและใหม่ทุกขัน้ตอน 3 ระดบั และประเมินทุกครัง้ท่ีส่งมอบสินค้ำและกก.ตรวจรับ
พัสดุก ำหนดให้มีกำรประเมินผู้ ขำยประจ ำปีในเดือนพฤศจิกำยน ทัง้นี ้คณะฯ มีระบบบันทึกควบคุมวัสดุและ
เคร่ืองมือกำรใช้บริกำรจำกภำยนอก กำรจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยบนัทกึและทบทวนประสิทธิภำพกำรบริหำรคณุภำพ
ในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม  
ทีมบริหำร พิจำรณำโอกำสในกำรสร้ำงนวตักรรมผ่ำนกระบวนกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ (ภำพท่ี 2.1-1) โดยวิเครำะห์
ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และกำรเปล่ียนแปลง ควำมเส่ียง และโอกำสเชิงกลยุทธ์ท่ีส ำคัญของ
คณะฯ (ภำพท่ี 2ข -1 และ 2 ) และทบทวนผลสมัฤทธ์ิกำรด ำเนินกำร/กระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญั ข้อเสนอแนะ
และควำมต้องกำรของลกูค้ำ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้ส่งเสริมบรรยำกำศกำรพฒันำนวตักรรมของบคุลำกรผ่ำน 
R2R เพ่ือปรับปรุง/พฒันำกระบวนกำร บริกำร และผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพสงูสดุ ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำร 
น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในสงัคมวงกว้ำงและกำรตอ่ยอดนวตักรรมสูก่ำรพำณิชย์ โดยมีกำรติดตำมและประเมินผล
สมัฤทธ์ิของนวตักรรมผำ่นท่ีประชมุ กส. ทัง้ประเด็นด้ำนกำรเงิน เวลำ และกำรบรรลเุปำ้ประสงค์ตำมห้วงเวลำเพ่ือ
พิจำรณำสนบัสนนุหรือยตุิกำรด ำเนินกำรโดยสำมำรถจดัแบง่กำรพฒันำนวตักรรมท่ีส ำคญัของคณะฯ เป็น 3 ด้ำน 
ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรเชิงรุก เป็นกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือกำรให้บริกำรเชิงรุกใน
พืน้ท่ีแทนกำรตัง้รับเพ่ือพฒันำประสิทธิภำพงำนและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน สงัคม และประเทศ 
เช่น กำรท ำ Active case finding ในพืน้ท่ีเส่ียงเพ่ือตรวจวิเครำะห์หำผู้ ติดเชือ้ก่อโรค COVID-19 กำรตรวจ
วิเครำะห์ด้ำนเกษตรและอำหำรปลอดภัยให้กับเครือข่ำยเกษตรกรในพืน้ท่ีและกำรตรวจวิเครำะห์คล่ืนสมองและ
ร่ำงกำยแบบองค์รวมผ่ำนโครงกำร Holistic Health and Wellness รวมถึงกำรแสวงหำคูค่วำมร่วมมือท่ีมีศกัยภำพ 
มีแนวคดิกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกนัและมีจดุแข็งท่ีเสริมกนั 2) นวตักรรมเพ่ือกำรตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรลกูค้ำ 
เช่น กำรจดัหลกัสตูร 4+1 เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะทำงเทคนิคกำรแพทย์ร่วมกบัศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรซึง่ทกัษะ
จ ำเป็นใน  21st century skill และหลักสูตรอบรมเทคนิคกำรแพทย์เฉพำะทำง เพ่ือเพิ่มศักยภำพนักเทคนิค
กำรแพทย์ 3) นวัตกรรมเพ่ือกำรต่อยอดสู่พำณิชย์ เช่น กำรจัดตัง้โรงงำนต้นแบบ และกำรจัดตัง้บริษัท MT 
INNOTREX ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีช่วยผลกัดนักำรน ำผลงำนวิจยัไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นรูปธรรม
และเกิดคล่องตวั ตัง้แตต้่นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร/กำรแข่งขนัทำง
กำรตลำด กำรผลิตผลิตภณัฑ์เชิงอตุสำหกรรม กำรน ำผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลำด กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน
ทัง้ภำครัฐและเอกชน และกำรจดักำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิาร  
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ คณะฯ ใช้หลักกำร PDSA เป็นฐำนในกำรทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนกำร และติดตำมขัน้ตอนท่ีอำจเกิดควำมผิดพลำด เพ่ือควบคุมกำรเกิดข้อผิดพลำดและลดกำร
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ท ำงำนซ ำ้ เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน รองฯ ฝ่ำยพฒันำสขุภำวะ งบประมำณและ
กำรคลงัวิเครำะห์สดัส่วนแหล่งท่ีมำของงบประมำณ ทัง้งบประมำณจำกรัฐบำล และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 
พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะได้รับงบประมำณจำกรัฐบำลลดลง จึงด ำเนินกำรควบคุมต้นทุนและทบท วน
กระบวนกำรตำมพนัธกิจตำ่งๆ ด้วยกระบวนกำร LEAN management โดยงำนคลงัและพสัด ุบนัทึกและวิเครำะห์
ข้อมูลรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือประกอบกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนและพนัธกิจเพ่ือควบคมุต้นทุน ดงันี ้1) ใช้ระบบ 
MU-ERP เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลงบประมำณ ระบบกำรเงิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย และระบบพสัด ุโดยใช้ศนูย์ต้นทุน 
(Cost Center) เพ่ือบันทึก และวิเครำะห์รำยได้/ค่ำใช้จ่ำย ตำมศูนย์ต้นทุนและรหัสต้นทุนของหน่วยงำน 2) 
เบิกจ่ำยวัสดุโดยหน่วยพัสดุส ำรวจ และทบทวนกำรเบิก -จ่ำยวัสดุ ผ่ำนระบบ MU-ERP และใช้โปรแกรม E-
shopping ในกำรวิเครำะห์ safety stock เพ่ือควบคุมกำรเบิกจ่ำยวสัดุ ท ำให้ควบคุมต้นทุนและมีปริมำณวัสดุ
เพียงพอ และส่งมอบตำมก ำหนดเวลำ 3) จดัซือ้วสัดคุงคลงัและนอกคลงัในปริมำณมำก โดยจดัซือ้ร่วมกับกอง
คลงัของมหำวิทยำลยัและกำรรวมยอดจดัซือ้จำกหลำยพนัธกิจ และกำรบริหำรสญัญำ เช่น กำรจดัจ้ำงเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรรำยปี 4) จำกกำรท่ีผู้บริหำรติดตำม ทบทวนประสิทธิผลของพนัธกิจ พบว่ำ ต้นทนุด้ำนบุคลำกร ครุภณัฑ์
ชัน้สงู และวสัดวุิทยำศำสตร์ในพนัธกิจกำรศกึษำมีต้นทนุสงู จึงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือควบคมุต้นทนุ และ
ลดกำรใช้พลังงำน เช่น กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิต กำรเพิ่มศักยภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร กำร
ควบคุมติดตำมระยะเวลำในกำรศึกษำ กำรเวียนเอกสำร/จดัระบบจองห้อง/ยำนพำหนะออนไลน์ กำรใช้ระบบ
ฐำนข้อมลูสำรเคมีเพ่ือลดกำรสัง่ซือ้และลดของเสียสำรเคมี และกำรใช้พลงังำนทดแทน solar cell (ภำพท่ี 7.4-8) 
พนัธกิจกำรบริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพ เน้นคณุภำพและเวลำ (turn-around-time) เพ่ือควำมพึงพอใจของ
ผู้ รับบริกำร (ภำพท่ี 7.2-9) โดยปฏิบตัิตำมเกณฑ์มำตรฐำน ISO15189, ISO15190 มีกำรควบคมุคณุภำพภำยใน
และภำยนอก ทบทวนกระบวนกำรสม ่ำเสมอ และก ำหนดวนัเวลำกำรให้บริกำรท่ีชดัเจน เช่น มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรตรวจสุขภำพนอกพืน้ท่ี เพ่ือลดระยะเวลำในกำรรับบริกำรและลดต้นทนุด้ำน
บุคลำกร มีกำรก ำหนดตำรำงกำรออกหน่วยตรวจสุขภำพประจ ำเดือน ท ำให้บุคลำกรทรำบข้อมูลล่วงหน้ำและ
จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ในกำรให้บริกำรได้รวดเร็ว แม่นย ำ ถูกต้อง และทันต่อกำรให้บริกำร มีกำรตรวจสอบซ ำ้
ป้องกันควำมผิดพลำด (ภำพท่ี 7.1-26) ทัง้นี ้รองฯ ฝ่ำยพัฒนำสุขภำวะ งบปรมำณและกำรคลังรำยงำนควำม
คืบหน้ำตำมโครงกำรและศนูย์ต้นทุนในท่ีประชมุ กส. ทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
เพ่ือลดต้นทนุและแสดงให้เห็นถึงควำมมัน่ใจของกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

6.2 ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หน่วย IT มีกำรปรับกำรบริหำรจดักำร
ระบบสำรสนเทศเพ่ือลดควำมเส่ียงและเสริมควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ โดยระบบสำรสนเทศท่ีมีข้อมลูท่ี
อ่อนไหวและส ำคญั เช่น ผลกำรตรวจสุขภำพผู้ ป่วย ข้อมูลส่วนบุคคลจะติดตัง้บนเคร่ืองแม่ข่ำยภำยในบนระบบ 
virtual machine และ cloud computer ท่ีมีควำมปลอดภัยสูง และบำงส่วนติดตัง้บนระบบแม่ข่ ำยของกอง
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ ม.มหิดล เน่ืองจำกระบบดงักลำ่วมีควำมพร้อมในกำรติดตำม ปอ้งกนั/ลดควำมเสียหำย
จำกไวรัส มลัแวร์ หรือกำรโจมตีทำงไซเบอร์ท่ีอำจส่งผลต่อกิจกรรมของคณะฯ มำกกว่ำ ส ำหรับข้อมูลท่ีอ่อนไหว 
อำทิ ข้อมลูลกูค้ำและข้อมลูสขุภำพ มีกำรจ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมลูตำมสิทธิของผู้ เก่ียวข้อง มีกระบวนกำรตรวจสอบ
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และขออนุญำตเพ่ือเข้ำถึงข้อมูลผ่ำน กก. และป้องกันสิทธิส่วนบุคคลด้วยกำรท ำ Anonymization คณะฯ ยัง
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัติดตัง้ซอฟท์แวร์ปอ้งกนัภยัทำงไซเบอร์และตรวจสอบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ซึ่งหำกพบปัญหำจะหยดุกำรใช้งำนและเปล่ียนเคร่ืองทนัที หน่วย IT มีหน้ำท่ีติดตำมข่ำวท่ีเก่ียวข้อง และแจ้งผู้ ใช้
ผำ่นส่ือของคณะฯ เพ่ือแนะน ำให้ควำมรู้ในกำรรับมือทนัทีท่ีมีกำรระบำดของไวรัสและอ่ืนๆ ผำ่นชอ่งทำงออนไลน์  

6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
6.2 ค. (1) ความปลอดภัย คณะฯ ด ำเนินกำรภำยใต้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดย รองฯ ฝ่ำยบริหำรฯ จป.บริหำร 
และจป.หวัหน้ำงำน ก ำกบัดแูลควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ภำยใต้นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมยัและสิ่งแวดล้อมของ ม.มหิดล ผ่ำนกก.จดักำรควำมปลอดภัยด้ำนต่ำงๆ ได้แก่  1) กำยภำพ สิ่งแวดล้อม 
และอำชีวอนำมัย 2) เคมี 3) ชีวภำพ 4) รังสี และ 5) กำรบริหำรจดักำรเคร่ืองมือห้องปฏิบตัิกำร เพ่ือก ำกับดูแล
ปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรใช้ห้องปฏิบตัิกำร กำรเรียนกำรสอนและงำนวิจยั รวมทัง้มี กก.ห้องปฏิบตัิกำร นศ. 
ดแูลควำมปลอดภัยในกำรเรียนกำรสอนและก ำกบักำรทิง้สิ่งปฏิกูล มีกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ และเสนอแผนกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ ำทุกภำคกำรศึกษำ มีกำรออกแบบกระบวนกำรเชิงรุกและเชิงรับ ได้แก่ 1) แผน
รักษำควำมปลอดภัยและรำยงำนตำมล ำดับชัน้ โดย รปภ.ประจ ำวัน 2) งำนสถำปัตยกรรม โครงสร้ำง ไฟฟ้ำ 
สขุำภิบำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบฉกุเฉินและติดต่อส่ือสำร ระบบ  key-card ควบคมุกำรเข้ำ-ออกอำคำร และ
กล้องวงจรปิดโดยหน่วยซ่อมบ ำรุงตรวจสอบทกุ 4 เดือน 3) อบรมนกัศกึษำและบคุลำกรเป็นประจ ำทกุปีเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจในกำรประเมินควำมเส่ียง กำรจดักำรสำรเคมี ของเสียเคมีและชีวภำพ กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วย
ฟืน้คืนชีพเบือ้งต้น กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นเม่ือสมัผสัสำรเคมี/เชือ้จลุชีพ/สิ่งส่งตรวจ กำรใช้อุปกรณ์ป้องกนัภัย
สว่นบคุคล และช่องทำงกำรติดตอ่เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน 4) จดัท ำคูมื่อและส่ือสำรเร่ืองกฎระเบียบควำมปลอดภยั 5) 
แนวทำงกำรลดของเสียและงบประมำณในกำรซือ้สำรเคมีจำกระบบกำรแบ่งปันสำรเคมีภำยในคณะฯ 6) กำร
ติดตัง้และอบรมกำรใช้เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหัวใจอัตโนมัติ 7) กำรปรับปรุงและติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณ
เตือนอคัคีภยัและเคร่ืองไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน 8) จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้ขณะปฏิบตัิงำน รวมทัง้
กำรรับมือกับสภำวะ PM 2.5 และกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จึงจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
ให้กับบคุลำกรและ นศ. 9) กำรดแูลยำนพำหนะให้มีสภำพพร้อมตอ่กำรใช้งำน โดยตรวจเช็คตำมระยะและจดัท ำ
ประกนัภยัรถยนต์ อีกทัง้ กก.จดักำรควำมปลอดภยัด้ำนชีวภำพ มีกำรรำยงำนกำรครอบครองเชือ้โรคและพิษจำก
สตัว์ตอ่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นประจ ำทกุ 6 เดือน ผู้ รับผิดชอบได้วิเครำะห์ ทบทวนผลกำรด ำเนินกำร และ
เสนอแผนงบประมำณด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัเป็นประจ ำทกุ 6 เดือนเพ่ือให้เกิดสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
แก่บคุลำกร นศ. และผู้ ใช้บริกำร อีกทัง้รองฯ ฝ่ำยวิจยัและบริกำรวิชำกำรมีกำรก ำกบัดแูลห้องปฏิบตักิำรให้เข้ำร่วม
ประเมินมำตรฐำนควำมปลอดภยัห้องปฏิบตักิำรวิจยั (ESPReL) โดยก ำหนดเปำ้หมำยได้รับกำรตรวจประเมินครบ 
100 % ในปี พ.ศ. 2565 โดยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยดงักล่ำว ส่งผลให้คณะฯ ได้รับรำงวลัสถำนศึกษำ
ปลอดภยัจำกกระทรวงแรงงำนในปี 2562 
6.2 ค. (2) ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  คณะฯ ได้มีกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉินร่วมกับ
มหำวิทยำลยั เพ่ือวำงแผน และบริหำรควำมตอ่เน่ืองทำงธุรกิจร่วมกนั ส ำหรับกำรด ำเนินงำนภำยในมอบหมำยให้ 
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กก.บริหำรควำมต่อเน่ืองวิเครำะห์เหตกุำรณ์ฉุกเฉินท่ีอำจส่งผลกระทบตอ่พนัธกิจหลกัท่ีส ำคญั ได้แก่ เหตกุำรณ์
อคัคีภยั อทุกภยั จลำจลและชมุนมุ โรคระบำด แผ่นดินไหว และมลพิษ มีกำรวำงแผนกลยทุธ์และแนวทำงบริหำร
ควำมต่อเน่ือง โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสถำนท่ีปฏิบัติงำนหลัก ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ส ำคัญ ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมลูท่ีส ำคญั ด้ำนบคุลำกรหลกั และด้ำนคูค้่ำ/คูค่วำมร่วมมือ ทัง้นีมี้กำรจดัสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร
เพ่ือให้คณะท ำงำนจดัท ำแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองมีควำมเข้ำใจ และวิเครำะห์กระบวนกำรส ำคญัท่ีหยุดชะงัก
ไมไ่ด้ เพ่ือเป็นข้อมลูน ำเข้ำในกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมตอ่เน่ืองในสภำวะวิกฤติ และก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งขำ่ว
และรำยงำนควำมเคล่ือนไหว นอกจำกนี ้กก.จัดกำรควำมปลอดภัยด ำเนินกำรซ้อมและอพยพเม่ือเกิดอัคคีภัย
ให้กับ นศ. และบุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งมีผู้ สังเกตกำรณ์จำกศูนย์บริหำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เข้ำร่วมประเมิน ทัง้ยงัมีกำรทบทวนแผนป้องกันอคัคีภัยซึ่งระบุขัน้ตอนและผู้ รับผิดชอบใน
แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ แผนกำรอพยพหนีไฟ และแผนระงับอัคคีภัยอย่ำงชดัเจน นอกจำกนี ้กก.บริหำรควำม
ต่อเน่ืองจดัท ำแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองในระดบัวิทยำเขต โดยมีศนูย์บริหำรจดักำรควำมเส่ียง ม.มหิดลเข้ำร่วม
ประเมินเพ่ือพัฒนำปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี ในกรณีเกิดโรคระบำด ผู้บริหำร
วิเครำะห์ระบบงำนท่ีไม่สำมำรถหยุดด ำเนินกำรได้ อำทิ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรสุขภำพ ระบบ
สำรสนเทศและกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลงั รวมทัง้วิเครำะห์ควำมร้ำยแรงของสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เป็นไปได้เพ่ือน ำมำวำงแผนรับมือกับสถำนกำรณ์ในรูปแบบตำ่งๆ วำงแผนจดัหำอปุกรณ์ส ำหรับปอ้งกนักำรตดิเชือ้
ให้แก่บุคลำกรและ นศ. ปรับกำรจัดกำรทำงกำยภำพภำยในคณะฯ เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรติดเชือ้ พิจำรณำ
แนวทำงปฏิบัติงำนของบุคลำกรและรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงท่ีมีกำรระบำดเพ่ือให้เกิดควำม
ปลอดภยัสงูสดุแก่บคุลำกรและ นศ. เช่น กำรด ำเนินกำรผ่ำนรูปแบบออนไลน์ ก ำหนดให้รองฯ ฝ่ำยบริหำรฯ เป็นผู้
ส่ือสำรข้อมูลส ำคญัในช่วงท่ีมีกำรระบำดเพ่ือให้บุคลำกรและ นศ. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและป้องกันควำมสบัสน 
ก ำหนดให้ผู้บริหำรทกุระดบัประชมุร่วมกนัเป็นระยะเพ่ือติดตำมและเฝำ้ระวงัสถำนกำรณ์กำรระบำดจำกกระทรวง
สำธำรณสขุ และก ำหนดให้บคุลำกรและ นศ. ปฏิบตัติำมมำตรกำรและแนวทำงปฏิบตัขิอง ม.มหิดลอยำ่งเคร่งคดั  
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ภาพที่ 6.1-3 ระบบงำนและกระบวนกำรหลกั  

กระบวนการ
หลัก วัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ 

Leading KPI ผู้ รับผิดชอบ ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์/บริการ Lagging KPI 

ระบบกำรจดักำรศกึษำ ประกอบด้วย 4 กระบวนกำรหลกั  
1. กระบวนกำร
ออกแบบ
หลกัสตูร 
 
 
 

เพ่ือพฒันำเป็น OBE 
โดยมุง่ผลิตบณัฑิตที่มี
ศกัยภำพรอบด้ำน และ
มีคณุลกัษณะเฉพำะ
แตล่ะสำขำ  
 

- ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวงัของผู้ เรียน ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย, VMV  
- ผลด ำเนินงำนที่ผำ่นมำ 
- ทิศทำงกำรจดักำรศกึษำ
ของสถำบนัชัน้น ำใน
ตำ่งประเทศ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
เกณฑ์มำตรฐำนคณุภำพ 

- สอดคล้องกบัเกณฑ์
มำตรฐำน สกอ. องค์กร
วิชำชีพ และสำกล 
(AUN-QA) 
- สนองตอ่ควำม
ต้องกำรของผู้ เรียน ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย สงัคม 
และประเทศ 

- จ ำนวนหลกัสตูรที่มีกำร
ทบทวน และปรับปรุง/พฒันำ 
(ภำพที่ 7.1-18) 

- กก.พฒันำหลกัสตูร 
- กก.กำรศกึษำระดบั ป.ตรี 
- กก.บริหำรหลกัสตูร  
- ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/อ.
ประจ ำหลกัสตูร 
- กก.กลัน่กรองหลกัสตูร 
- ระดบัสว่นงำน 
- กก.ตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศกึษำระดบัหลกัสตูร 
AUN QA 

- หลกัสตูรมีคณุภำพ 
- บณัฑิตมีคณุลกัษณะ
และสมรรถนะที่พงึ
ประสงค์ของสถำบนั
และเปำ้ประสงค์ของ
หลกัสตูร 
- มีควำมภำคภมิูใจ 
และผกูพนัธ์กบัสถำบนั 

- จ ำนวนหลกัสตูรที่ได้รับกำร
รับรองคณุภำพ  
(ภำพที่ 7.1-18) 

- ควำมพงึพอใจของผู้ ใช้
บณัฑิตระดบั  ป.ตรี (ภำพที่ 
7.1-3) 
- ร้อยละของบณัฑิตที่สอบ
ผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ/ใบ
ประกอบโรคศิลปะ (ในกำร
สอบครัง้แรก) (ภำพที่ 7.1-2) 
- ร้อยละของกำรได้งำนท ำ/
ศกึษำตอ่ภำยใน 1 ปี หลงั
ส ำเร็จกำรศกึษำ(ภำพที่ 7.1-
1ข) 
- กำรส ำเร็จกำรศกึษำตำม
วงรอบของบณัฑิต (ภำพที่ 
7.1-1ก) 
- ผลกำรประเมินควำมผกูพนั
ของ นศ.ระดบั ป.ตรี และ
บณัฑิตศกึษำ 
(ภำพที่ 7.2-6) 

2.กระบวนกำร
รับนศ. 

เพ่ือคดัเลือกบคุคลเข้ำ
ศกึษำในหลกัสตูรให้ได้ 
ตำมจ ำนวนและ
คณุสมบตัติรงตำม
เป้ำหมำย 

- VOC ควำมต้องกำร 
ควำมคำดหวงัของ นร./ 
นศ. และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
- ผลด ำเนินงำนที่ผำ่นมำ 
- ผลคูเ่ทียบ 
- นโยบำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง  

- จ ำนวนและคณุสมบตัิ
ของผู้ เรียนตรงตำม
เป้ำหมำย 

- อตัรำกำรแข่งขนัในกำรเข้ำ
ศกึษำ(ภำพที่ 7.5-8 ) 
- ร้อยละนศ.ตำ่งชำติเทียบ
กบันศ.บณัฑิตศกึษำทัง้หมด 
(ภำพที่ 7.2-4) 
- อตัรำสว่นผู้สมคัรตอ่
จ ำนวนนศ.ที่คณะฯ รับ  
(ภำพที่ 7.1-19) 

- กก.สอบคดัเลือกฯ  
- กก.ปชส.และ 
เผยแพร่หลกัสตูร 
- งำนกำรศกึษำ 
- งำน ปชส.ฯ 

3. กระบวนกำร
จดักำรเรียน
กำรสอน 

เพ่ือสร้ำงเสริม-พฒันำ
ศกัยภำพผู้ เรียนให้มี 
PLOs ตำมที่หลกัสตูร
ก ำหนด 

- เจตคติของผู้ เรียน 
(Attitude etc.)  
- VOC  
- สภำวกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลง  
- ผลด ำเนินงำนที่ผำ่นมำ 
- ทิศทำงกำรจดักำรศกึษำ 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
- สมรรถนะของบคุลำกร 

- สนองตอ่ VMV & SO 
ของคณะฯ /MU, 
มำตรฐำน AUN-QA/ 
สกอ./องค์กรวิชำชีพ 
- เน้น 21st Century 
skill 
- Student center & 
lifelong learning 
- มีประสิทธิภำพ/

- รำยวิชำที่พฒันำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
(มคอ. 5) 
- ผลประเมินตนเองของผู้ เรียน
ตอ่กำรเสริมศกัยภำพสู ่WRS 
(ภำพที่ 7.1-20 ก) 
- สมัฤทธิผลของรูปแบบกำร
จดักำรเรียนกำรสอนตอ่กำร
พฒันำคณุลกัษณะ WRS 

- ภำควิชำ/ 
ผู้ รับผิดชอบรำยวิชำ 
- กก.กำรศกึษำระดบั 
ป.ตรี 
- กก.บริหำรหลกัสตูร 
- กก.บณัฑิตศกึษำ 
- อ.ประจ ำหลกัสตูร 
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กระบวนการ
หลัก วัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ 

Leading KPI ผู้ รับผิดชอบ ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์/บริการ Lagging KPI 

- ปัจจยัเกือ้หนนุ 
- กำรสนบัสนนุจำกคูค่วำม
ร่วมมือ ผู้สง่มอบ ชมุชน
และแหลง่เรียนรู้ที่ส ำคญั 

ประสิทธิผลในกำร
พฒันำศกัยภำพของ 
ผู้ เรียน ได้ตำม PLOs  

(ภำพที่ 7.1-20 ข) 
- ควำมพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจของนศ./บณัฑิต (ภำพที่ 
7.2-1) 
- ควำมพงึพอใจตอ่ปัจจยั
เกือ้หนนุ (ภำพที่ 7.2-2) 

4.กระบวนกำร 
พฒันำ
ศกัยภำพและ
กำรดแูลนศ. 

เพ่ือเสริมสร้ำง PLOs 
ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้
ในและนอกชัน้เรียน  
เพ่ือชว่ยเหลือ /ดแูล/ให้
ค ำแนะน ำนศ./ สร้ำง
ควำมผกูพนัแก่นศ. 

- ควำมต้องกำรของผู้ ใช้
บณัฑิต/นศ.  
- นโยบำยของคณะ/ MU 
- SC3, SA5 

- Mahidol HIDEF, 
- มีประสิทธิภำพ/
ประสิทธิผลในกำรสร้ำง
เสริมคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ของคณะฯ 
และพฒันำศกัยภำพ
ของ ผู้ เรียน ได้ตำม 
PLOs  
- นศ.สำมำรถจดักำร
กบัปัญหำตำ่งๆ ได้ จน
ส ำเร็จกำรศกึษำตำม
ก ำหนด 
- นศ.มีควำมผกูพนักบั
คณะฯ /หลกัสตูร 

- ระดบัควำมพงึพอใจ 
1) ของผู้ ใช้บณัฑิต  
(ภำพที่ 7.1-3, 7.1-6) 

2) ของนศ./บณัฑิต 
 (ภำพที่ 7.2-1) 

3) ตอ่ระบบอ.ที่ปรึกษำและ
กำรจดักิจกรรม  
(ภำพที่ 7.2-1) 

- ศกัยภำพของนศ.ตำม WRS 
(ภำพที่ 7.1-22) 
- ควำมภมิูใจตอ่กำรเป็น นศ.
และควำมผกูพนัตอ่สถำบนั 
(ภำพที่ 7.2-6) 
- จ ำนวนเงินทนุกำรศกึษำ/คน 
(ภำพที่ 7.2-3) 

-  กก.กิจกรรมพฒันำ 
-  นศ. 
-  กก.พิจำรณำ
ทนุกำรศกึษำ 
- อ.ที่ปรึกษำ 
- อ.ที่ปรีกษำพิเศษ 
- ผู้ รับผิดชอบรำยวิชำ 

- ระบบงำนวิจยั ประกอบด้วย 3 กระบวนกำรหลกั 
1. กระบวนกำร
ก ำหนดทิศทำง 
และเปำ้หมำย
ทำงกำรวิจยั 
 

เพ่ือสร้ำงงำนวิจยั และ
นวตักรรมเพ่ือประยกุต์ใช้
สูส่งัคม และกำรพึง่พำ
ตนเอง 
เพ่ือให้งำนวิจยัตรงตำม
กระแสควำมต้องกำรของ
โลก และประเทศ  

ปัจจยัภำยนอก:SDGs, S-
curve, แผนพฒันำประเทศ
ฉบบัตำ่ง ๆ (แผนยทุธศำสตร์
ชำติ 20 ปี แผนพฒันำ
เศรษฐกิจฯ ฉ.12, Thailand 
4.0 ฯลฯ ), ยทุธศำสตร์ ม.
มหิดล 20 ปี 

- ตรงกบัควำมต้องกำร
ของมหำวิทยำลยั 
ประเทศ สงัคม และ
กระแสกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 
- กำรพฒันำวิชำชีพ
เทคนิคกำรแพทย์ และ

- จ ำนวนงำนวิจยัที่สอดคล้อง
กบั Research direction map 
(site visit) 
- จ ำนวนงบประมำณทำงกำร
วิจยั (ภำพที่ 7.1-7) 
- จ ำนวนโครงร่ำงงำนวิจยัที่ยื่น
ขอทนุ (ภำพที่ 7.1-25) 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยัฯ  
- หน.ศนูย์วิจยัฯ  
- หน.ศนูย์เหมืองฯ  

- ทิศทำงงำนวิจยัของ
คณะฯ มุง่สูป่ระยกุต์ใช้
สูส่งัคม 
- ผลงำนวิจยัมีคณุภำพ
ในระดบัสำกล 
- กำรตอ่ยอดควำม
ร่วมมือของผลงำนวิจยั

- จ ำนวนโครงกำร วิจยัที่
ได้รับทนุสนบัสนนุ 
- จ ำนวนผลงำน วิจยัที่
น ำไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ใน
สงัคมหรือสง่ผลกระทบเชิง
บวกกบัสงัคม 
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กระบวนการ
หลัก วัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ 

Leading KPI ผู้ รับผิดชอบ ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์/บริการ Lagging KPI 

เพ่ือเป็นแนวทำงวิจยั
ของนกัวิจยัในคณะฯ  

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ:
ควำมต้องกำรของแหลง่ทนุ 
สงัคม องค์กรวิชำชีพ 
ผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน, 
ชอ่งวำ่ง/ควำมต้องกำรทำง
วิชำกำร 
ปัจจยัภำยใน: ควำม
เช่ียวชำญ และควำมพร้อม
ภำยในคณะฯ  

รังสีเทคนิค 
- เกิดประโยชน์เชิง
พำนิชย์ และนโยบำย  
- เป็นที่ยอมรับใน
สำกล  
- ตรงกบัควำม
เช่ียวชำญของบคุลำกร 

- จ ำนวนงำนวิจยัที่เกิด
ประโยชน์ในมิติตำ่ง ๆ 
 (ภำพที่ 7.1-12, 7.1-13)  

ระหวำ่งคณะฯและ
หน่วยงำนภำยนอก 

2. กระบวนกำร 
ด ำเนินกำรวิจยั
สูค่วำมเป็นเลิศ 

เพ่ิมประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินงำนวิจยั 

- ควำมพร้อมด้ำน
เคร่ืองมือ วสัด ุและ
อปุกรณ์ 
- อตัรำก ำลงั และควำม
เช่ียวชำญของบคุลำกร 
- ข้อมลูนศ.  
- ระเบียบพสัด ุกำรจดัซือ้
จดัจ้ำง 

- ตรงเป้ำหมำย และ
ข้อก ำหนดของแหลง่ทนุ 
- ด ำเนินกำรตำมหลกั
จริยธรรมกำรวิจยัใน
มนษุย์และสตัว์ทดลอง 
- มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัในห้อง 
ปฏิบตัิกำรวิจยัทำงเคมี
และชีวภำพ 
- งำนวิจยัมีคณุภำพ 
เป็นที่ยอมรับระดบั
สำกล 
- เกิดเครือข่ำยร่วมมือ
วิจยัทัง้ใน และ
ตำ่งประเทศ 
- บรูณำกำรข้ำมศำสตร์ 
และประยกุต์ใช้องค์
ควำมรู้/เทคโนโลยีใหม ่
- บคุลำกรมีศกัยภำพ
ทำงกำรวิจยั และทำง
วิชำกำรสงูขึน้ 

- จ ำนวนงำนวิจยัตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ 
(ภำพที่ 7.1-7ข, 7.1-11) 
- Citation, h-index และ
คำ่เฉลี่ย JIF (ภำพที่ 7.1-8) 
- จ ำนวนงำนวิจยัสะสมด้ำน 
Data mining & 
Bioinformatics (ภำพที่ 7.1-
10) 
- ข้อมลูอนัดบั Top-author 
(ภำพที่ 7.1-11) 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำวิจยั 
(site visit) 
- ต้นทนุตอ่งำนวิจยัตีพิมพ์ 
(ภำพที่ 7.1-24) 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยัฯ 
- หน.ศนูย์วิจยัฯ  
- หน.ศนูย์เหมืองฯ  

-  จ ำนวนผลงำน วิจยัที่เกิด
จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนกำรวิจยัระหวำ่ง
คณะกบัหนว่ยงำนภำยนอก 
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กระบวนการ
หลัก วัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ 

Leading KPI ผู้ รับผิดชอบ ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์/บริการ Lagging KPI 

3. กระบวนกำร
เผยแพร่ และ
น ำงำนวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ 

- เผยแพร่องค์ควำมรู้ 
และนวตักรรมจำกกำร
วิจยัแก่สงัคมวงกว้ำง  
- ยกระดบักำรใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจยั 

- ควำมต้องกำรของแหลง่
ทนุ สงัคม วิชำชีพ 
ผู้ประกอบกำร 
- ชอ่งวำ่ง/ควำมต้องกำร
ทำงวิชำกำร 
- งบประมำณทำงกำรวิจยั 
- ควำมพร้อมของเคร่ืองมือ 
และปัจจยัสนบัสนนุ 
- จ ำนวน และควำม
เช่ียวชำญของบคุลำกร 

- เผยแพร่งำนวิจยัสู่
สำธำรณชนเพื่อใช้
ประโยชน์ตอ่ไป 
- ใช้ประโยชน์งำนวิจยั 
ทัง้เชิงพำนิชย์ 
กำรศกึษำ และกำร
ประยกุต์ใช้จริง 
 

- จ ำนวนงำนวิจยัที่ถกูใช้
ประโยชน์ในด้ำนตำ่งๆ  
- (ภำพที่ 7.1-12 และ 7.1-13) 
- จ ำนวนงำนวิจยัที่เผยแพร่ 
(ภำพที่ 7.1-7ข) 
- จ ำนวนงำนวิจยัที่ร่วมในงำน
ประชมุ/งำนแสดงนวตักรรม 
(site visit) 
- จ ำนวนงำนที่ยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ/ลิขสิทธ์ิ 
(site visit) 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยัฯ  
- รองคณบดีฝ่ำยพฒันำฯ 
นวตักรรมฯ 
- หน.ศนูย์วิจยัฯ  
- หน.ศนูย์เหมืองฯ  

- จ ำนวนชิน้งำน/นวตักรรม
จำกผลงำนวิจยัที่ถกูน ำไปใช้
ประโยชน์ /ถกูกลำ่วถึง/อ้ำงอิง 
หรือสง่ผลกระทบเชิงบวกกบั
สงัคม 

ระบบงำนบริกำรวิชำกำร และบริกำรสขุภำพ ประกอบด้วย 3 กระบวนกำรหลกั  

1. กระบวนกำร
ให้บริกำรทำง
ห้องปฏิบตัิกำร 
 

ยกระดบัมำตรฐำน
วิชำชีพสูก่ำรน ำกำรสร้ำง
เสริมสขุภำพเชิงรุก 
ผ่ำนงำนบริกำรที่เป็นเลศิ 
 

- เสียงของลกูค้ำ  
- แผนกลยทุธ์คณะฯ  
- นโยบำยภำครัฐ 
- ปัจจยัแหง่ควำมส ำเร็จ 
- ควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรสนบัสนนุ
ผลิตภณัฑ์/บริกำร 
- ผลิตภณัฑ์ของคูค่วำม
ร่วมมือพนัธมิตร ผู้สง่มอบ 
- กำรสนบัสนนุ/กำรรับรู้
ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือ
สง่ตอ่ข้อมลูไปยงัลกูค้ำ 
- ผลด ำเนินกำรที่ผำ่นมำ 

- มำตรฐำน 
ISO15189, ISO 
15190, ISO 17043 
- อตัรำคำ่บริกำร
ห้องปฏิบตัิกำรตำม
ประกำศคณะเทคนิค
กำรแพทย์ ม.มหิดล  
- พรบ.วิชำชีพฯ สภำ
เทคนิคกำรแพทย์ 
- ลกูค้ำ/ผู้ รับบริกำร
ได้รับควำมพงึพอใจ 
 

- ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรตรวจวินิจฉัยทำง
ห้องปฏิบตัิกำรที่สง่ผลตอ่
คณุภำพของกำรให้บริกำร 
(ภำพที่ 7.1-26) 
- ควำมพงึพอใจของกำรบริกำร
ทำงสขุภำพ(ภำพที่ 7.2.-9) 
- คะแนนคณุคำ่ของ
ผลิตภณัฑ์/กำรบริกำรที่คณะฯ 
สง่มอบให้กบัผู้ รับบริกำร  
(ภำพที่ 7.2-12) 

- คณบดี  
-  กก.เวชศำสตร์ชนัสตูร
และบริกำรสขุภำพ 
- หน. สถำนเวชศำสตร์
ชนัสตูร 
- หน.ศนูย์ MTRT  
- หน.ภำควิชำ/ศนูย์ฯ  
 

- มำตรฐำน 
ISO15189, ISO 
15190, ISO 17043 
-  มีผลก ำไรในระดบัที่
เหมำะสม  
- ควำมผกูพนัของลกูค้ำ
ที่รับบริกำร  

- ผลกำรได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนคณุภำพ (ภำพที่ 
7.1-15) 
- ร้อยละของหน่วยงำนที่มี
กำรใช้บริกำรสขุภำพ ตัง้แต ่3 
ครัง้ขึน้ไป (ภำพที่ 7.2-10) 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำร
สขุภำพ (ภำพที่ 7.5-4) 

2. กระบวนกำร
บริกำรสขุภำพ
ชมุชนและกำร
สร้ำงเสริม
สขุภำพ

เพ่ือให้บริกำรตรวจ
สขุภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์
และรังสีเทคนิคแบบเชิง
รุกในชมุชนซึง่จะน ำมำสู่

- เสียงของลกูค้ำปัจจบุนั
และในอนำคต 
- แผนกลยทุธ์คณะฯ  
- นโยบำยภำครัฐ 
-  ควำมพร้อมของทรัพยำกร

- ISO15189, ISO 
15190 
- พรบ.วิชำชีพฯ สภำ
เทคนิคกำรแพทย์ 
- ลกูค้ำ/ผู้ รับบริกำร

- จ ำนวนลกูคำ่กำรบริกำรสขุ
ภำ (ภำพที่ 7.2-8) 
- จ ำนวนผู้ รับบริกำร (ภำพที่ 
7.1-27) 
- ร้อยละควำมพงึพอใจของ

- คณบด ี
- ที่ปรึกษำงำนบริกำร
สขุภำพชมุชน 
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยัฯ  
- หน.สถำนเวชฯ 

- ISO15189 ISO 
15190 
- กำรให้บริกำรพร้อม
ค ำแนะน ำด้ำนวิชำกำร
แก่ประชำชน 

- ร้อยละของผู้ ใช้บริกำรซ ำ้
(ลกูค้ำเก่ำ) (ภำพที่ 7.2-10) 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำร
สขุภำพ(ภำพที่ 7.5-4) 
- กำรกระจำยตวัและ จ ำนวน
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กระบวนการ
หลัก วัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ 

Leading KPI ผู้ รับผิดชอบ ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์/บริการ Lagging KPI 

เคลื่อนที่ 
 

กำรป้องกนัและสร้ำง
เสริมสขุภำพอยำ่งครบ
วงจร 

สนบัสนนุผลิตภณัฑ์/
บริกำร 

ได้รับควำมพงึพอใจ 
 

ผู้ รับบริกำร (ภำพที่ 7.2-9 ก) 
 

- ควำมผกูพนัของลกูค้ำ
ที่รับบริกำร 

ครัง้ของกำรรับบริกำรของ
องค์กรและกลม่ปุระชำกรใน
เขตกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล( ภำพที่ 7.4-10) 

3. กระบวนกำร
ฝึกอบรมทำง
วิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์และ
รังสีเทคนิค 
  
 

เพ่ือพฒันำนกัเทคนิค
กำรแพทย์และรังสี
เทคนิคให้มีควำมรู้ 
ทกัษะ ควำมสำมำรถที่
ทนัสมยั ส ำหรับใช้ในกำร
พฒันำและปรับปรุงกำร
ท ำงำนในกำรปฏบิตัิงำน
ประจ ำวนัได้อยำ่ง
เหมำะสม 

- VOC ควำมต้องกำร 
ควำมคำดหวงัของลกูค้ำ 
- โอกำสและควำมท้ำทำย/
กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอก 
เชน่ เทคโนโลยีของกำร
ตรวจวิเครำะห์ทำง
ห้องปฏิบตัิกำร องค์ควำมรู้
ใหมท่ำงวิชำชีพ  

- ประกำศสภำเทคนิค
กำรแพทย์เร่ือง
หลกัเกณฑ์ วิธิกำร 
เง่ือนไขในกำรก ำหนด
และขึน้ทะเบียนหนว่ย
คะแนนของศนูย์
กำรศกึษำตอ่เน่ือง
เทคนิคกำรแพทย์ 
 

- จ ำนวนหลกัสตูรฝึกอบรม 
(ภำพที่ 7.1-16 ก) 
- ควำมพงึพอใจของผู้ เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม (ภำพที่ 7.2-14) 
 

- รองคณบดีฝ่ำยกำรศกึษำ
หลงัปริญญำฯ 
- รองคณบดีฝ่ำยวิจยัฯ 
- หวัหน้ำภำควิชำตำ่งๆ 

- ควำมทนัสมยัของ
โครงกำร/หลกัสตูร
ฝึกอบรม 
- ตรงตำมควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ 

- จ ำนวนผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
(ภำพที่ 7.1-16 ข)   

 

ตารางที่ 6.1-4 กระบวนกำรสนบัสนนุท่ีส ำคญั  
กระบวนการสนับสนุน ผู้ รับผิดชอบหลัก ข้อก าหนด ตัวชีว้ัด 

1. กำรบริหำรจดักำรงบประมำณและกำรคลงั  รองฯ พฒันำสขุภำวะ งบประมำณและ
กำรคลงั 

กำรบริหำรจดักำรงบประมำณและกำร 
เงินที่มีประสิทธิภำพ 

ภำพที่ 7.5-2 ผลกำรด ำเนินด้ำนกำรเงนิในภำพรวมของคณะฯ 
ภำพที่ 7.5-6 อตัรำกำรเติบโตของรำยได้สะสม 
ภำพที่ 7.1-29 ควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรด้ำนงบประมำณและกำรเงิน  

2. กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล  รองฯ ยทุธศำสตร์และพฒันำคณุภำพ กำรพฒันำบคุลำกร และคงไว้ซึง่
บคุลำกรที่มีคณุภำพ 

ภำพที่ 7.3-12 ก ร้อยละของบคุลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำศกัยภำพ 
ภำพที่ 7.3-2 ข ร้อยละของบคุลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับต ำแหน่งวิชำกำรที่สงูขึน้ 
ภำพที่ 7.3-10  อตัรำกำรคงอยูข่องบคุลำกร 

3. กำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำย IT & KM ระบบมีประสิทธิภำพ ถกูต้อง และเสถียร ภำพที่ 7.1-29  ระดบัควำมพงึพอใจของผู้ ใช้งำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ภำพที่ 7.1-27  ควำมพร้อมใช้งำนระบบสำรสนเทศ (IT service availability) 

4. กำรประชำสมัพนัธ์และสื่อสำรองค์กร  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและสื่อสำรองค์กร  ชอ่งทำงประชำสมัพนัธ์มีประสิทธิภำพ 
และเข้ำถึงได้งำ่ย 

ภำพที่ 7.1-28 (ก) จ ำนวนผู้ติดตำมเพจประชำสมัพนัธ์ของคณะฯ 
ภำพที่ 7.1-28 (ข) จ ำนวน content ของคณะฯ ที่ได้รับกำรเผยแพร่โดยสื่อภำยนอก 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 
7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 
7.1 ก. 1 ด้านการศึกษา : การผลิตบัณฑติที่มีศักยภาพรอบด้าน  
(1) สัมฤทธิผลการผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรี   
(1.1) ผลลัพธ์การส าเร็จการศึกษาตามวงรอบของบัณฑติ หลกัสตูร วท.บ. MT และ RT ได้ผลสงูกวา่
เปา้หมาย (ร้อยละ 95) ภาพท่ี 7.1-1 (ก) และการได้งานท า/ศกึษาตอ่ของบณัฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัส าเร็จ
การศกึษา มีคา่สงูกวา่เปา้หมาย (ร้อยละ 95) ภาพท่ี 7.1-1 (ข)

 
ภาพที่ 7.1-1 ผลการส าเร็จการศกึษา (ก) และการได้งานท า/ศกึษาตอ่ของบณัฑิตหลกัสตูร วท.บ. MT และ RT (ข) 
 

(1.2) ผลลัพธ์การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลปะ ในปีการศึกษา 2561 ร้อยละของ
บณัฑิต MT ท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (ก) และร้อยละของบณัฑิต RT ท่ีสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะสงูกว่า
เปา้หมาย (ร้อยละ 90) (ข) ดงัแสดงในภาพท่ี 7.1-2  

ภาพที่ 7.1-2 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบณัฑิต MT (ก) และผลการสอบใบประกอบโรคศลิปะของบณัฑิต RT (ข)  
 

(1.3) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2556-2560 ของบัณฑิต MT และ RT ตามเป้าหมายการผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ มีศกัยภาพรอบด้าน 
พบวา่ มีคา่เฉล่ียรวมและจ าแนกรายทกัษะท่ีสงูกวา่เปา้หมายทกุปี (ภาพท่ี 7.1-3) 

 

ภาพที่ 7.1-3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต
ระดบั ป.ตรี (เปา้หมาย 4 จากคะแนนเต็ม 5) 
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(2) สัมฤทธิผลการผลิตบัณฑติระดับบัณฑติศึกษา 
(2.1) ระยะเวลาเฉล่ียในการศึกษา ผลจากกระบวนการออกประกาศคณะฯ เพ่ือเร่งรัด นศ. ให้ส าเร็จการศกึษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้  นศ. MT ระดับ ป.โท และ ป.เอก ใช้ระยะเวลาในการศึกษาใกล้เคียงกับ
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ คือ 3 ปี และ 5 ปีตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัคูเ่ทียบ ดงัแสดงในภาพท่ี 7.1-4 
ภาพที่ 7.1-4 ระยะเวลาเฉลีย่ในการศกึษาระดบั ป.โท สาขา MT และ RT (ก) และระดบั ป.เอก สาขา MT  
(ก) ระดับปริญญาโท 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การศึกษา 

เป้าหมาย 
(ปี) 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา  
2558 2559 2560 2561 2562 

สาขาเทคนิคการแพทย์       
มหิดล 

3 
2 ปี 10 เดือน 1 ปี 10 เดือน 2 ปี 9 เดือน 2 ปี 6 เดือน 2 ปี 3 เดือน 

ขอนแก่น 3 ปี 2 เดือน 4 ปี 2 เดือน - - - 
เชียงใหม่ 3 ปี 6 เดือน 2 ปี 8 เดือน 4 ปี 8 เดือน - - 
สาขารังสีเทคนิค       
มหิดล 3 2 ปี 9 เดือน ไมมี่ผู้ส าเร็จ กศ. ไมมี่ผู้ส าเร็จ กศ. 2 ปี 2 เดือน 2 ปี 9 เดือน 
เชียงใหม่ - - - - - 

(ข) ระดับปริญญาเอก 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน

การศึกษา 
เป้าหมาย 

(ปี) 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา  

2558 2559 2560 2561 2562 
สาขาเทคนิคการแพทย์       
มหิดล 

5 
6 ปี 4 ปี 3 เดือน 4 ปี 7 เดือน 4 ปี 3 เดือน 4 ปี 6 เดือน 

ขอนแก่น  5 ปี 7 เดือน 5 ปี 4 เดือน - - - 
เชียงใหม่ 5 ปี 4 เดือน 7 ปี 9 เดือน - - - 

 

(2.2) ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อัตราส่วนผลงานวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบั ป.เอก และ ป.โท 
สาขา MT คิดเป็น 3.25 และ1.5 เร่ืองต่อคน ตามล าดบั (ภาพท่ี 7.1-5 ก และ ข) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (1 เร่ืองต่อ
คน) 

 
ภาพที่ 7.1-5 อตัราสว่นผลงานตพีิมพ์ตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั ป.เอก (ตีพิมพ์ระดบันานาชาต)ิ (ก) และระดบั ป.โท (ตีพิมพ์
ระดบัชาติและนานาชาติ)   
 

(2.3) ความพึงพอใจในศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมิน พบว่า ผู้ ใช้
บณัฑิตมีความพึงพอใจในศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2556-2560) ใน
ระดบัมาก-มากท่ีสดุ (เปา้หมาย > 4) ดงัภาพท่ี 7.1-6  

 ภาพที่ 7.1-6 ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา 
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7.1ก.2 ด้านวิจัย:ความเป็นเลิศทางวิจัยและทศิทางมุ่งเป้าด้าน Data mining & Health Informatics 
(1) เงนิทุนสนับสนุนการวิจัย และสัมฤทธิผลการวิจัยในระดับนานาชาตขิองคณะฯ  

คณะฯ ได้รับจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัในแต่ละปี มีค่าสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึน้ 
(ภาพท่ี 7.1-7) เน่ืองจากคณะฯ มีการทบทวนและปรับกระบวนการเชิงกลยุทธ์ อาทิ การปรับทิศทางงานวิจยัให้มี
ความสอดคล้องกบัความต้องการของแหล่งทนุและสงัคม ซึง่ท าให้ผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง  (ภาพท่ี 7.1-8) และให้ความส าคญัตอ่การสร้างงานวิจยัท่ีมีการบูรณาการจากหลายศาสตร์ 
(Multidisciplinary) ซึ่งสามารถแสดงภาพความส าเร็จได้จากข้อมูลในหลายมิติ คือ จ านวนครัง้การถูกน าไปใช้
อ้างอิงในบทความปริทศัน์และบทความวิจยัจากนกัวิจยัทัว่โลก สง่ผลตอ่การเพิ่มขึน้ของ h-index ของคณะฯ อยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุปี ซึง่ปัจจบุนั คณะฯ มีคา่ h-index เทา่กบั 49 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.52 เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 2018 ซึง่สงู
กว่าเป้าหมาย (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี) และมีจ านวนอ้างอิงปี ค.ศ. 2019 ท่ี 1,339 ครัง้ และมีจ านวนสะสมสูงถึง 
11,125 ครัง้ ซึง่เพิ่มขึน้จากปี ค.ศ. 2018 คดิเป็นร้อยละ 23.07 ซึง่สงูกวา่เปา้หมายท่ีร้อยละ 12 ตอ่ปี  

 
ภาพที่ 7.1-7 จ านวนเงินทนุสนบัสนนุการวิจยัจากแหลง่ตา่งๆเปรียบเทียบกบัภาพรวมการได้รับทนุระดบัมหาวิทยาลยัในแตล่ะ
ปีงบประมาณ (ก) และจ านวนผลงานวจิยัตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติ (ข) 

  
ภาพที่ 7.1-8 จ านวน citation (ก) คา่ h-index (ข) และ Journal impact factor (ค) ของงานวิจยั 

(2) สัมฤทธิผลทางการวิจัยของคณะฯ และคู่เทียบ เพ่ือเป็นการยกระดบัการเรียนรู้และพฒันาการขององค์กร 
คณะฯ ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับองค์กรคู่เทียบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า
สมัฤทธิผลทางการวิจยั โดยประเมินจากงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสะสมทัง้หมดใน
ฐานข้อมลู Scopus ของคณะฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 758 เร่ือง โดยคูเ่ทียบจากมหาวิทยาลยัไทยทัง้ 2 สถาบนั มีจ านวน 
622 และ 581 เร่ือง และคู่เทียบระดบัโลก มีจ านวน 1,127 เร่ือง (ภาพท่ี 7.1-9) บ่งชีใ้ห้เห็นว่า คณะฯ มีจ านวน
ผลงานวิจยัสะสมสงูกว่าคู่เทียบระดบัประเทศประมาณ 1.3 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนผลงานวิจยัของคู่เทียบ
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ระดบัโลก ยงัคงสงูกว่าคณะฯ ประมาณ 1.5 เท่า ซึ่งคณะฯ ต้องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพฒันางานวิจยั
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 

 
(3) สัมฤทธิผลทางการวิจัยของคณะฯ กับการเป็นต้นแบบแก่องค์กรอ่ืน และความเป็นเลิศในระดับ
สากล คณะฯ มีความโดดเด่นในการท างานวิจัยแบบมุ่งเป้าในลักษณะ Multidisciplinary โดยมุ่งเน้นทางด้าน 
Data mining & Health informatics และขยายทิศทางและนวตักรรมทางการวิจยัผ่านการบรูณาการศาสตร์ตา่งๆ 
ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้น าทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค    
โดยมีแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิงานวิจัยสะสม และ Citation สะสมด้าน Data mining & Health informatics เพิ่มขึน้  
(ภาพท่ี 7.1-10 ก และ ข) ซึ่งท าให้สะท้อนการเป็นผู้น าทางการวิจยัท่ีช่วยเสริมความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลยัใน
การเป็น World-class Research University ทัง้ท่ีจ าแนกเป็น Distinctive Competency (DC) ซึ่งเป็นจุดแข็งและ
ความโดดเด่นท่ีปรากฏ และ Emerging Competency (EC) นอกจากนัน้ เม่ือท าการวิเคราะห์ถึง Top author ท่ีมี
การตีพิมพ์ผลงานวิจยัภายใต้ทิศทางนีจ้ากฐานข้อมูล Scopus ปี 2019 พบว่า นกัวิจยัของคณะฯ สามารถตีพิมพ์
ผลงานได้เป็นล าดบั 1-9 ของประเทศไทย และคดิเป็นล าดบัท่ี 16 ของโลก ตามล าดบั (ภาพท่ี 7.1-11ก และ ข)  

 
ภาพที่ 7.1-10 จ านวนผลงานวจิยัสะสม (ก) และ citation สะสม (ข) ทางด้าน Data mining & Health informatics ของคณะฯ 
 

 
ภาพที่ 7.1-11 ข้อมลูอนัดบั Top authors ในการตีพิมพ์ผลงานภายใต้ศาสตร์ทาง Data mining and Health informatics 
ระดบัประเทศ (ก) และระดบัโลก (ข) 

ภาพที่ 7.1-9 จ านวนผลงานวิจยั
ตีพิมพ์สะสมในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่อยูบ่นฐาน Scopus 
ระหวา่งคณะฯ กบัคูเ่ทียบ
ระดบัประเทศและระดบัโลก 
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(4) สัมฤทธิผลการน างานวิจัยของคณะฯ ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง คณะฯ ผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ ในปี 2562 มีงานวิจัย
สะสมท่ีน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 12 ผลงาน ซึง่สงูกวา่ผลลพัธ์ปีท่ีผา่นมามากกว่าร้อยละ 5 ตามเปา้หมาย (ภาพท่ี 
7.1-12) และยงัมีงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเสริมศกัยภาพและการยกระดบั
ความเป็นเลิศพนัธกิจด้านตา่งๆ ขององค์กร จ านวน 31 ผลงาน (ภาพท่ี 7.1-13) นอกจากนัน้ ในปี 2563 คณะฯ มี
ผลิตภณัฑ์ชดุตรวจทดสอบ (Diagnostic kits) จ านวน 7 ชิน้งาน ท่ีถกูวิจยัและพฒันา และน ามาผลิตต่อยอดผ่าน 
Pilot plant และผลักดันออกสู่ตลาดตามความต้องการของลูกค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดย MT INNOTREX 
(ภาพท่ี 7.1-14) 

 

 

7.1ก.3 ด้านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ 
(1) การบริการทางสุขภาพท่ีเป็นเลิศ คณะฯ ใช้ระบบมาตรฐานคณุภาพในระดบัสากลเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใน
บริการทางสุขภาพแก่ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหัวหน้าสถานเวชฯ และหัวหน้าศูนย์ MTRT นานาชาต ิ
(ตาราง 3.1-1) เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหลกั และได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 
อยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั และสง่ผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพท่ีดี (ภาพท่ี 7.1-15) 
ภาพที่ 7.1-15  ผลการได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพทางห้องปฏิบตัิการ  

หน่วยงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5 

ช่วงเวลา
ที่รับรอง 

จ านวน
การ

ทดสอบที่
รับรอง 

ช่วงเวลา
ที่รับรอง 

จ านวน
การ

ทดสอบที่
รับรอง 

ช่วงเวลา
ที่รับรอง 

จ านวน
การ

ทดสอบที่
รับรอง 

ช่วงเวลา
ที่รับรอง 

จ านวน
การ 

ทดสอบที่
รับรอง 

ช่วงเวลา
ที่รับรอง 

จ านวน
การ 

ทดสอบที่
รับรอง 

สถานเวชศาสตร์
ชนัสตูร 

ISO 15189 
ISO 15190 

รับรองโดย ส านกั
มาตรฐานห้อง 
ปฏิบตัิการ (สมป.) 

2551  
- 

2554 
33 

2555  
- 

 2557 
46 

2557  
- 

2559 
80 

2560  
-  

2562 
81 

2562  
-  

2564 
81 

ศนูย์เทคนิค
การแพทย์และ
รังสีเทคนิค
นานาชาต ิ

2555  
- 

2557 
53 

2557 
- 

2559 
63 

2560  
- 

2662 
73 

2562  
-  

2564 
75 - - 

ภาพที่ 7.1-12 การน างานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ในมิติตา่งๆ โดยหน่วยงานภายนอก 
 
 

ภาพที่ 7.1-13 การน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการพฒันาความเป็นเลิศขององค์กร 
 

ภาพทึ่ 7.1-14 จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ผลติโดย Pilot 
plant และจ าหน่ายโดยบริษัท MT INNOTREX 
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(2) การบริการวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพระดับประเทศและนานาชาติ  คณะฯ ให้บริการ
ฝึกอบรมทางวิชาชีพแก่บุคลากรกลุ่มต่างๆ อาทิ บุคลากรและ นศ. ทางวิชาชีพ MT และ RT รวมทัง้บุคลากร
ทางการแพทย์ โดยในปี 2562 คณะฯ ให้บริการจดัอบรมทัง้หลกัสตูรไทยและนานาชาติจ านวน 10 หลกัสตูร ซึง่มีผู้
เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรไทยและนานาชาต ิจ านวน 201 และ 33 คน ตามล าดบั (ภาพท่ี 7.1-16ก และ ข)  

ภาพที่ 7.1-16 จ านวนหลกัสตูรฝึกอบรมไทยและนานาชาติ (ก) และจ านวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลกัสตูรไทยและนานาชาติ (ข) 

(3) การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการจดัตัง้ศนูย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้ด าเนินการให้บริการทัง้
แบบเชิงรุกและเชิงรับ ผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์ การบรูณาการร่วมกบัหน่วยบริการสุขภาพชมุชนและการสร้างเสริม
สขุภาพเคล่ือนท่ี (ภาพท่ี 7.1-27) และคลินิกสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรค(สปสช.เขต 13) ท าให้ผู้ รับบริการมี
จ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง (ภาพท่ี 7.1-17ก) เพ่ือยกระดับสุขภาวะผู้ สูงอายุ โดยอาศัยการบูรณาการ
กระบวนการพัฒนาสติ และวิถีความสงบสุขแห่งจิต (Mindfulness and Relaxation) ควบคู่กับการตรวจประเมิน
และติดตามดชันีชีว้ดัสุขภาพกาย โดยการด าเนินงานในปี 2562 ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าเป้าหมาย 
(ภาพ ท่ี 7.1-17ข) 

 
 

 
 
 
 
 

 

7.1 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
7.1 ข. (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ด้านการศึกษา : การผลิตบัณฑติที่มีศักยภาพรอบด้าน 
(1) ผลลัพธ์ของกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร คณะฯ ทบทวนการด าเนินการของทุกหลักสูตร (5 
หลกัสตูร) ทกุปี โดยมีการพฒันาในแตล่ะหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การปรับหลกัสตูรตามวงรอบให้เป็น OBE และ
การรับการตรวจประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดบัมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา 2561 และ 
2562 ทัง้หมด 3 หลกัสตูร โดยในปี 2563 มีหลกัสตูรท่ีผ่านการรับรอง AUN-QA จ านวน 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร 
วท.บ. (รังสีเทคนิค) 

ภาพที่ 7.1-17 จ านวน
ผู้ รับบริการ (ก) และระดบั
ความพงึพอใจ (ข) ของ
โครงการจดัตัง้ศนูย์
สง่เสริมสขุภาพแบบองค์
รวม (Holistic Health & 
Wellness Centre)  
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ภาพที่ 7.1-18 ผลลพัธ์การพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรของคณะฯ  

การด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ทบทวน 5 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 
พฒันาหลกัสตูรให้เป็น OBE - 4 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร 

หลกัสตูรทีผ่่านการตรวจประเมินโดย 
MU AUN-QA - - 1 หลกัสตูร 2 หลกัสตูร - 

หลกัสตูรทีผ่่านการรับรอง AUN-QA - - - - 1 หลกัสตูร 
 
 

(2) ผลลัพธ์ของกระบวนการรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
จากการเปล่ียนระบบการรับ  นศ.

ระดบั ป. ตรี เป็นระบบ TCAS ในปี 2561 ท า
ให้ไม่สามารถเทียบเคียงอตัราสว่นผู้สมคัรตอ่
จ านวนรับกับระบบเดิมในปีก่อนหน้าได้ 
อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราส่วน
ผู้สมคัรตอ่จ านวนรับในรอบรับตรงของระบบ 
TCAS กั บ ค่ า เฉ ล่ี ย ข อ งทุ ก ค ณ ะ ฯ  ใน
มหาวิทยาลัย  ก็ ยั ง มี ค่ าต ่ ากว่าทั ง้สอง
หลกัสตูร ภาพท่ี 7.1-19 

(3) ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน ผลจากการใช้ Outcome-based learning 
ท าให้เกิดการปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียน และจากผลการประเมินตนเองโดยผู้ เรียนในปีการศึกษา  
2558-2562 ผู้ เรียนปี 4 ประเมินพฒันาการตนเองตามคณุลกัษณะ WRS เปรียบเทียบระหว่างเม่ือเร่ิมเข้ามาศกึษา
ท่ีคณะฯ และก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือทวนสอบ ด้วยการท า Focused-group discussion & in-depth interview 
ผลการประเมินพบวา่ ผู้ เรียนมีความรู้และศกัยภาพสงูขึน้กวา่เดมิเม่ือเร่ิมเข้าศกึษาท่ีคณะฯ (ภาพท่ี 7.1-20 ก) และ
การใช้ Outcome-based learning ส่งผลให้มีการเรียนการสอนเป็น  active learning ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
(ภาพท่ี 7.1-20 ข) ซึ่งมีประสิทธิผลต่อการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตทัง้ 6 ด้าน และผู้ เรียนพฒันาศกัยภาพได้
สงูสดุอยู่ในระดบัดีมาก (คา่เฉล่ีย >4) เม่ือผ่านการฝึกงาน (ภาพท่ี 7.1-20 ข) ผลการด าเนินการนีท้ าให้คณะฯ ใช้
ในการทบทวนเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนในปีถดัไป 

 

ภาพที่ 7.1-20 (ก) ผลการ
ประเมินตนเองของผู้ เรียน ปี 
4 ตอ่พฒันาการตาม
คณุลกัษณะ WRS 
เปรียบเทียบระหวา่งเมื่อเร่ิม
เข้ามาศกึษาที่คณะฯ และ
ก่อนจะส าเร็จการศกึษา 
 

ภาพที่ 7.1-19  อตัราสว่นผู้สมคัรตอ่จ านวน นศ.ท่ีคณะฯ รับใน
ระบบรับตรง  
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ภาพที่ 7.1-20 (ข)
สมัฤทธิผลของรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน
ตอ่การพฒันา
คณุลกัษณะ well-
rounded scholar 
(WRS)  

 
 

(4) ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการสร้างเจตคตแิละจิตส านึกในการดูแลสุขภาพชุมชน จากการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน ทัง้รายวิชาในหลกัสูตรซึ่งเน้นทกัษะการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะการเข้าสู่
ชมุชน  ส่งผลให้ผู้ เรียนเข้าใจพืน้ฐานของชมุชน กล้าแสดงความเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน/ประชาชนใน
พืน้ท่ี ซึ่งจากการให้ชมุชนสะท้อน/ประเมินผู้ เรียน พบว่า การใช้ชุมชนเป็นแหล่งกิจกรรมเรียนรู้ ท าให้ชมุชนได้รับ
ประโยชน์และเกิดการยอมรับความสามารถของผู้ เรียน ในการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ (ภาพท่ี 7.1-21 ก) 
รวมถึงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร โดยนกัศกึษาจดัท าโครงการคา่ยสขุภาพในการลงพืน้ท่ีตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในการดแูลสุขภาพประชาชน จากผลการประเมินโดยชุมชนและประชาชนใน
พืน้ท่ี พบว่า นักศึกษามีทักษะท่ีโดดเด่นในการส่ือสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนและชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนี ้(ภาพท่ี 7.1-21 ข) 

 
 

 (5) ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (1) คณะฯ ได้พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาด้านอ่ืนๆ ซึ่ง
นอกเหนือจากการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือให้นกัศกึษามีศกัยภาพตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ี
มีศกัยภาพรอบด้าน (WRS) โดยผู้ส าเร็จการศึกษาท าการประเมินตนเอง พบว่า กิจกรรมเสริมหลกัสูตร สามารถ
พฒันาศกัยภาพได้ทกุด้าน (>3.5 จากคะแนนเตม็ 5) (ภาพท่ี 7.1-22) 

 

ภาพที่ 7.1-22 ผลลพัธ์ของ
กระบวนการพฒันา
ศกัยภาพ นศ. ตาม
คณุลกัษณะบณัฑิตที่มี
ศกัยภาพรอบด้าน (WRS)  
 

ภาพที่ 7.1-21 ผลการประเมินทกัษะด้านชมุชนของนกัศกึษาโดยชมุชนผา่นรายวิชาในหลกัสตูร(ก)และผา่นกิจกรรมคา่ยสขุภาพ(ข) 

ก ข 
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(2) ผลการดแูล นศ. เพ่ือติดตามปัญหาการเรียน ผ่านกระบวนการอาจารย์ท่ีปรึกษาและ Facilitating club (F&D-
club) พบว่า จ านวน นศ.ทัง้ MT และ RT ท่ีเข้า F&D-club มีจ านวนลดลง และร้อยละของ นศ.ท่ีเข้าสู่กระบวนการ 
F&D-club ท่ีสามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามวงรอบ เป็นไปตามเปา้หมาย (ภาพท่ี 7.1-24)  
ภาพที่ 7.1-23 ผลของกระบวนการดแูล นศ. ที่พบปัญหาการเรียนแล้วเข้าสู ่Facilitating-club (F&D-club) 

ปีการศึกษาแรกเข้า นศ.MT ที่เข้า 
F&D-club 

นศ.RT ที่เข้า 
F&D-club 

นศ.ที่จบตาม
วงรอบ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

ผล  
(ร้อยละ) 

2555 23 25 48 90 100 
2556 46 19 65 90 100 
2557 1 1 1 90 50 
2558 4 2 4 90 66.67 
2559 5 0 5 90 100 

หมายเหตุ : ตัง้แตปี่การศกึษา 2555 เป็นต้นมา ทางคณะฯ ได้มกีารติดตาม นศ. ที่มีผลการศกึษาตัง้แตร่ะดบั D+ ลงมา 

ด้านวิจัย : ความเป็นเลิศทางการวิจัยและทศิทาง Data mining & Health Informatics 
(1) การควบคุมประสิทธิภาพการผลิตผลงานวิจัย คณะฯ ก าหนดเป้าหมายต้นทุนต่อผลงานวิจัย ไม่เกิน 
300,000 บาทต่อชิน้ผลงาน ซึ่งผลการด าเนินงานปี 2562 ต้นทุนการผลิตงานวิจัยของคณะฯ สูงกว่าเป้าหมาย
เล็กน้อย (ภาพท่ี 7.1-24) อย่างไรก็ตาม เม่ือท าการวิเคราะห์คุณภาพของผลงานวิจัยของคณะฯ ผ่านการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของค่า Journal Impact Factor (JIF) แล้วก็พบว่า ใน 5 ปีย้อนหลงั ทางคณะฯ มีค่า JIF สูง
กว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ท่ี 1.2 ติดต่อกันทุกปี โดยมีค่า 2.04, 2.29, 2.353 และ 2.580 และ 2.402 ส าหรับปี 
2558-2562 ตามล าดบั และยงัมีจ านวนโครงร่างงานวิจยัท่ีย่ืนเสนอขอทนุตอ่ปีสงูกว่าเปา้หมาย (ภาพท่ี 7.1-25)  

    

 
ด้านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ  

(1) การบริการทางสุขภาพที่ เป็นเลิศ  ภายใต้การให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล แสดงผลลัพธ์ของ
กระบวนการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีและบรรลเุปา้หมาย (ภาพท่ี 7.1-26) 
ภาพที่ 7.1-26 ประสทิธิภาพของกระบวนการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบตัิการท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพของการบริการท่ีให้ตอ่ลกูค้า 

หวัข้อ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
Turn-around-time ทนัตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 88 85 85.25 86.48 88.48 
ความสามารถของการตรวจวิเคราะห์ด้านความถกูต้องของ >ร้อยละ 95 99.5 97.7 99.02 97.06 98.36 

ภาพที่ 7.1-24 ต้นทนุตอ่ผลงานวิจยัตีพิมพ์ (Cost unit 
per Publication) ของคณะฯ เทยีบกบัคูเ่ทยีบ
ระดบัประเทศ 

ภาพที่ 7.1-25 จ านวนโครงร่างงานวิจยัที่ยื่นขอทนุตอ่ปี  
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หวัข้อ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
การวิเคราะห์จากการประเมินโดยองค์กรภายนอก 
การรายงานผลผิดพลาด/จ านวนผู้ ป่วย ร้อยละ 0 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 
จ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัิเหตใุนห้องปฏิบตัิการ 0 ครัง้/ปี 0 0 0 0 0 

(2) การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก คณะฯ มีผลลพัธ์การให้บริการในรูปแบบของหน่วยบริการทางสขุภาพเคล่ือนท่ี
ท่ีออกไปตรวจประเมินสถานะทางสขุภาพประจ าปีและสร้างเสริมสขุภาพให้แก่หน่วยงานและองค์กรทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากถึง 150 แห่ง จ านวนผู้ รับบริการมากกวา่ 20,000 คนตอ่ปีโดยคณะฯ ได้
จดัการความรู้ โดยน าจุดแข็งทางวิชาชีพด้าน Health informatics มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผน
ทางสุขภาพให้แก่บางองค์กรท่ีมีความต้องการ โดยคณะฯ ได้คดัเลือกดชันีบ่งชีส้ถานะทางสุขภาพมาใช้ในการ
ตรวจตดิตามประสิทธิผลในการสร้างความตระหนกัรู้ในการดแูลและสร้างเสริมสขุภาพให้มีสขุภาวะดีในแตล่ะปี 

 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนระบบงาน  
คณะฯ ติดตามและประเมินกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญั ได้แก่ (1) การบริหารจดัการงบประมาณและ

การคลัง (2) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (3) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (4) การ
ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร โดยผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการคลัง ในปีงบประมาณ 2562 
พบว่า คณะฯ มีรายได้ใกล้เคียงกบัรายจ่าย ซึ่งเกิดจากการลงทนุเพ่ือขยายการด าเนินงานด้านการบริการสขุภาพ 
(ภาพท่ี 7.5-2ก) และเม่ือวิเคราะห์รายได้ทางบญัชีตามเกณฑ์คงค้างพบว่า ในแต่ละปี คณะฯ สามารถเรียกเก็บ
รายได้คงค้างได้อย่างครบถ้วน (ภาพท่ี 7.5-2 ข)  นอกจากนี ้คณะฯ มีอตัราการเติบโตของเงินรายได้สะสมเพิ่มขึน้
ทกุปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความมัน่คงทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก (ภาพท่ี 7.5-6) ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เม่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการพบว่า ปี 2562 มีบุคลากรทัง้สายวิชาการและสาย
สนบัสนนุมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับการพฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ (ภาพท่ี 7.3-12) และมีผู้บริหารได้รับการพฒันา
ศกัยภาพด้านการบริหารสงูกว่าเปา้หมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) (ภาพท่ี 7.3-12)การพฒันาบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง
ของคณะฯ ส่งผลให้มีบคุลากรท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึน้เพิ่มขึน้ทุกปี โดยปี 2562 มีจ านวนสะสมของผู้
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 33 คน (ภาพท่ี 7.3-2ข) อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์อตัราการคงอยู่ของบคุลากร พบว่า 
ปี 2562 มีอตัราการคงอยูข่องบคุลากรร้อยละ 90.74 ซึง่ต ่ากวา่เปา้หมาย (ร้อยละ 95)(ภาพท่ี 7.3-10) 

ภาพที่ 7.1-27 จ านวนผู้ รับบริการหนว่ยบริการ
ทางสขุภาพเคลือ่นท่ี 
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คณะฯ สนบัสนนุปัจจยัสนบัสนนุด้าน IT ให้แก่ นศ.และบคุลากรอย่างเหมาะสม (ภาพท่ี 7.1-27) และในปี 
2562 ได้เร่ิมติดตามประเมินผลความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ซึง่พบว่าระบบตา่งๆ มีความพร้อมใช้งาน
ในระดับสูง โดยจ านวนครัง้ท่ีระบบไม่สามารถใช้งานได้ต่อปีไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  (ภาพท่ี 7.1-28) 
นอกจากนี ้คณะฯ มีช่องทางประชาสัมพันธ์และส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคคล
หลากหลายกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ   โดยในปัจจบุนัการส่ือสารผา่นทาง social media เชน่ Facebook 
เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีนิยมและเข้าถึงได้ง่าย เม่ือวิเคราะห์การเข้าถึงเพจประชาสมัพนัธ์ของคณะฯ 
(Facebook: MUMT) พบว่า มีจ านวนผู้ติดตามเพจของคณะฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี (ภาพท่ี 7.1-29 ก) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงข่าวสารของคณะฯ ในวงกว้าง ส่งผลให้คณะฯ เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับ ดงัจะเห็น
ได้จากการท่ีส่ือภายนอก เช่น หนงัสือพิมพ์ และรายการทีวี ได้ร่วมเผยแพร่เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารส าคญัของ
คณะฯ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างยิ่งขึน้ ซึ่งข่าวสารของคณะฯ ได้รับการเผยแพร่ผ่านส่ือภายนอกเป็น
จ านวน 67 ครัง้ในปี 2563 (ภาพท่ี 7.1-29 ข)     
 ปี 2562 พบว่า การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล และการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร ได้รับผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ รับบริการภายในคณะฯ สูงกว่าเป้าหมาย (> 4) ในขณะท่ี การบริหารจัดการ
งบประมาณและการคลัง และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินความพึงพอใจต ่ากว่า
เป้าหมาย ซึ่งผู้ รับผิดชอบแต่ละกระบวนการหลัก น าผลการประเมินกลับมาพิจารณาและทบทวน เพ่ือพัฒนา
ระบบสนบัสนนุทัง้สองให้ดียิ่งขึน้ (ภาพท่ี 7.1-30)     
ภาพที่ 7.1-28 ความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ปี 2562  

ระบบ จ านวนครัง้ต่อปีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ (เป้าหมาย) ผล (จ านวนครัง้) 
ระบบซอ่มบ ารุงและครุภณัฑ์ 

ไมเ่กิน 10 ครัง้ / ปี 

2.8 
ระบบจองห้อง 0 
ระบบจองยานพาหนะ 1 
ระบบสารสนเทศห้องปฏิบตัิการ 7.6 
ระบบฐานข้อมลูสารเคมี 0 

 
ภาพที่ 7.1-29   จ านวนผู้ติดตามเพจประชาสมัพนัธ์ของคณะฯ (ก) และจ านวน content ของคณะฯ ที่ได้รับการ
เผยแพร่โดยสือ่ภายนอก(ข) 
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7.1 ข. (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ดงัจะกลา่วในรายละเอียดใน ภาพท่ี 7.3-11  
7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คณะฯ มีการจดัการหว่งโซ่อปุทานในสว่นของผู้ขายโดยประเมิน
การให้บริการ คณุภาพสินค้า การสง่มอบ และความเหมาะสมของราคา ซึง่การประเมินพบวา่ผู้ขายทัง้พนัธกิจด้าน
การบริการสขุภาพ (ภาพท่ี 7.1-31ก) และหน่วยงานย่อยตามพนัธกิจตา่งๆ ภายในคณะฯ (ภาพท่ี 7.1-31ข) มีผล
ประเมินเป็นเกรด A และ B มาตลอด รวมถึงได้รับการประเมินความพงึพอใจจากผู้ขายซึง่มีผลการประเมินอยูใ่น
เกณฑ์ดี (ภาพท่ี 7.1-31ค) และผลการประเมินแหลง่ฝึกงานในพนัธกิจการศกึษาโดยคณาจารย์และ นศ. อยูใ่น
เกณฑ์ดีอยา่งตอ่เน่ือง (ภาพท่ี 7.1-31ง) 

 

   
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
7.2. ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.2 ก. (1) ความพงึพอใจของลูกค้า และ7.2 ก (2) ความผูกพันของลูกค้า 
พันธกิจด้านการศึกษา 
(1) ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ นศ. และบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558-2562 พบว่า ความพึงพอใจของ นศ. ป.ตรี ชัน้ปีท่ี 4 มี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าเป้าหมาย (>3.5 จากคะแนนเต็ม 5) ทุกด้าน (ภาพท่ี 7.2-1 ก) และร้อยละของบัณฑิตท่ีส าเร็จ

ภาพที่ 7.1-30   ความพงึ
พอใจตอ่ระบบบริหาร
จดัการเพื่อสนบัสนนุการ
ขบัเคลือ่นระบบงาน 

ภาพที่ 7.1-31 ผลการประเมินผู้สง่มอบ
และผลการประเมินผู้ขาย (ก) การบริการ
สขุภาพ (ข) หนว่ยงานยอ่ยตามพนัธกิจ
ตา่งๆ ของคณะฯ (ค) ผลการประเมินงาน
คลงัและพสัดโุดยผู้ขาย และ (ง) ผลการ
ประเมินแหลง่ฝึกงาน 
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การศกึษาระดบั ป.ตรี สาขา MT และ RT ในประเด็นการน าความรู้จากการเรียนในหลกัสตูร/กิจกรรมพฒันา นศ.
ไปใช้ประโยชน์ได้สงูกว่าเปา้หมาย (ภาพท่ี 7.2-1 ข) และความไม่พึงพอใจของนศ.ป.ตรี ชัน้ปีท่ี 4 ในประเด็นตา่งๆ
มีแนวโน้มน้อยลงจากปีก่อนหน้า (ภาพท่ี 7.2-1 ค) 

 
ภาพที่ 7.2-1 ความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของ นศ. และบณัฑิต (ก) ความพึงพอใจของนศ. ปี 4 ประเมินจาก exit interview ต่อ
การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสตูร (ข) ผลการประเมินความพึงพอใจของบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดบั ป.ตรี 
สาขา MT และ RT ในประเด็นการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ค) ความไมพ่งึพอใจของ นศ.ปี 4 จาก exit interview  
 

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557-2562 นศ. มีระดบัความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน และปัจจยัเกือ้หนุนในประเด็นต่างๆ ท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายในระดบัสถาบนั 
(7.2-2ก) และในปี 2019 การประเมินความพึงพอใจท่ีด าเนินการโดยองค์กรภายนอกระดบันานาชาต ิพบวา่ นศ. มี
ความพงึพอใจตอ่ปัจจยัด้านตา่งๆ สงูกวา่เปา้หมาย (7.2-2ข) 

 
ภาพที่ 7.2-2 ความพึงพอใจของ นศ.ระดบับณัฑิตศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนและปัจจยัเกือ้หนนุอื่นๆ (ก) ด าเนินการโดย
คณะฯ และ (ข) ด าเนินการโดยองค์กรภายนอก  
 

(3) การสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กบั นศ.ในการพฒันาตนเอง และเป็นแนวทางในการ
สร้างความผกูพนัเพ่ือสง่เสริมให้ นศ.ประสบความส าเร็จในการศกึษา คณะฯ ให้การสนบัสนนุโดยการจดัสรรทนุใน
ลักษณะต่างๆ ให้แก่ นศ. ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ทุนอุดหนุนเพ่ือการ
จดัการดแูล/ชว่ยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน อนัเน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐานะทางครอบครัว เช่น โครงการ
ทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  ทุนมหาวิทยาลัย และทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มท่ี 2 ทุน
ส่งเสริมศกัยภาพ นศ.ให้มีความโดดเด่น พฒันาความสามารถ/ความถนดั รวมถึงการสร้างความผกูพนัในกรณีท่ี
เรียนดี เรียนเด่น และ/หรือสามารถพัฒนาศักยภาพต่อไปได้ เช่น โครงการ ASEAN Mobility และ Academic 
Exchange ส าหรับทนุสนบัสนนุระดบับณัฑิตศกึษา คณะฯ มีการสนบัสนนุเงินทนุทกุปีอย่างตอ่เน่ือง (ภาพท่ี 7.2-
3ก-ค) 
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ภาพที่ 7.2-3 จ านวนทนุการศกึษาและทนุสง่เสริมศกัยภาพระดบัป.ตรี (ก) ระดบับณัฑิตศกึษา (ข) และ จ านวน นศ.ระดบั 
ป.ตรี และบณัฑิตศกึษาที่ไปศกึษา/แลกเปลีย่นวิชาการในตา่งประเทศ (ค) 
 

เพ่ือพฒันาคณะฯ ให้มีความเป็นสากลมากขึน้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการพฒันาบุคลากรแก่
ประเทศตา่งๆ ตามบทบาทน าของคณะฯ ในอาเซียน กส. จึงก าหนดให้มีระบบการสนบัสนุนการจ่ายค่าเล่าเรียน
ส าหรับ นศ. ระดบับณัฑิตศึกษาโดยช าระค่าหน่วยกิตเพียงร้อยละ 10 ของจ านวนเต็มและสนบัสนุนทุนทางการ
วิจยัส าหรับ นศ.ตา่งชาติ เป็นผลให้มี นศ.ตา่งชาตริะดบับณัฑิตศกึษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตอ่ปี ดงัภาพท่ี 
7.2-4 และท าให้จ านวนของ นศ.บัณฑิ ตศึกษาเข้าใหม่ทั ง้หมด เป็นไปตามเป้าหมาย  (ภาพ ท่ี  7.2-5)

 
 
 

(4) ผลการประเมินความผูกพันของ นศ. พบว่า นศ. ระดบั ป.ตรี และบณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีความผูกพนัต่อ
สถาบัน อาจารย์/บุคลากร รุ่นพ่ี/รุ่นน้อง ซึ่งล้วนท าให้ นศ. เกิดความภาคภูมิใจในการเป็น นศ. คณะเทคนิค
การแพทย์ และ ม.มหิดล สงู/กวา่เปา้หมายทกุปี (ภาพท่ี 7.2-6)  

ภาพที่  7.2-6 (ก) ผลการประเมินความผูกพันของ นศ.ระดบั ป.ตรี (สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค) ที่เกิดความ
ภาคภูมิใจต่อการเป็น นศ. คณะเทคนิคการแพทย์ (คิดจากค่า Net promoter score:NPS) และ (ข) ความผูกพันและความ
ภาคภมูิใจของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 

ภาพที่ 7.2-4 ร้อยละนศ. ตา่งชาติเทียบกบั นศ.บณัฑติศกึษาทัง้หมด 
 

ภาพที่ 7.2-5 จ านวน นศ. บณัฑติศกึษาเข้าใหมข่องคณะฯ  
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ภาพที่  7.2-8  จ านวนลกูค้าการบริการสขุภาพ  
 
 

พันธกิจด้านการวิจัย ปี 2562 คณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยัซ า้จ านวน 7 ทุนซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย (8 
ทนุ) และลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึง่อาจสะท้อนถึงการผลกัดนัของคณะฯ ให้มีการขอทนุสนบัสนนุจากแหล่งทนุอ่ืนๆ 
เพิ่มขึน้ (ภาพท่ี 7.2-7) โดยจะเห็นได้จากสดัส่วนของโครงร่างงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนบัสนุนยงัอยู่ในระดบัระดบัสูง
ตอ่เน่ืองทกุปี (7.1-25) 

 
 
พันธกิจด้านบริการวิชาการและบริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
3 ปีอยู่ในช่วง 4.30-4.62 จ าแนกตามหน่วยของบริการ ในปี 2558-2562 (ภาพท่ี 7.2-9(ก) และประเด็นความ      
ไมพ่งึพอใจ ดงัภาพท่ี (ภาพท่ี 7.2-9(ข)   

 
ภาพที่  7.2-9 ความพงึพอใจ (ก) และความไมพ่งึพอใจ (ข) ของการบริการทางสขุภาพ 
 

 

ภาพที่ 7.2-7 จ านวนทนุวจิยัที่ได้รับ
การสนบัสนนุซ า้จากปีงบประมาณที่
ผา่นมา 
 

ภาพที่  7.2-10 ร้อยละของหนว่ยงานท่ีมี
การใช้บริการสขุภาพ ตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป 

(1) การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค  และการ
บริการสุขภาพชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพ
เคล่ือนที่   จ านวนผู้ มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่า
เป้าหมาย (Margin of Safety)อย่างต่อเน่ืองทุกปี  (ภาพ
ท่ี 7.2-8) โดยมีคะแนนความพงึพอใจตลอดระยะเวลา 
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ภาพที่ 7.2-11 ร้อยละหนว่ยงานที่ยงัคงใช้ผลติภณัฑ์/การบริการ และหนว่ยงานใหม ่  

ผลิตภัณฑ์/การบริการ 

จ านวนหน่วยงาน/หน่วยตรวจ (%) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ลกูค้าใหม่2 ลกูค้าใหม่2 ลกูค้าเดิม1 ลกูค้าใหม่2 ลกูค้าเดิม1 ลกูค้าใหม่2 ลกูค้าเดิม1 ลกูค้าใหม่2 ลกูค้าเดิม1 ลกูค้าใหม่2 

บริการทางห้องปฏิบตัิการ 94.4 5.6 95.3 4.7 93.3 6.6 92.5 7.5 102.4 6.0 
1 ร้อยละของลกูค้าเดิมจากปีก่อนหน้าที่ยงัคงใช้บริการในปีปัจจบุนั (เป้าหมายไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 75 ของลกูค้าเดิม) 
2 ร้อยละของลกูค้าใหมจ่ากจ านวนลกูค้าทัง้หมดในปีปัจจบุนั (เป้าหมายไมต่ า่กวา่ร้อยละ 10 ของลกูค้าใหม)่ 
 

 ทัง้นีใ้นส่วนของการบริการสขุภาพชมุชนและการสร้างเสริมสขุภาพเคล่ือนท่ี พบว่า ร้อยละของหน่วยงาน
ท่ีมารับบริการซ า้ (มากกว่า 3 ครัง้) ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีคา่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง (ภาพท่ี 7.2-10) ส าหรับลกูค้า
ของการบริการสขุภาพ ท่ีเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลนัน้ (ภาพท่ี 7.4-10)  พบการคงอยูข่องกลุม่ลกูค้าเดมิยงัคงมากกวา่เปา้หมาย (ภาพท่ี 7.2-11) ซึง่บง่ชีถ้ึง
ความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของคณะฯ มาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  รวมถึงมีผลการ
ด าเนินการท่ีสะท้อนให้เห็นอยา่งเดน่ชดัวา่ ลกูค้ามีความตระหนกัรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพฒันาแนว
ทางการดูแลสุขภาพของตนเองได้สูงกว่าเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.2-12)  รวมถึงการให้บริการเสริมในการตรวจ
วิเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลกลุ่มอาการเมตาบอลิค 
(Metabolic syndrome) จึงมีการด าเนินการเพิ่มรายการทดสอบ HDL-Cholesterol และ LDL-Cholesterol ควบคู่
ไปกบัการทดสอบ Lipid profile ให้กบัลกูค้า โดยคดิเป็นมลูคา่รวมในแตล่ะปี ดงัแสดงในภาพท่ี 7.2-13 

 

  

 

 
 
ภาพที่ 7.2-13 การสร้างความผกูพนักบัลกูค้าโดยให้บริการเสริมในการตรวจวิเคราะห์ โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย  

การ
ทดสอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวน
การ

ทดสอบ 

มูลค่า 
(บาท) 

จ านวน
การ

ทดสอบ 

มูลค่า 
(บาท) 

จ านวน
การ

ทดสอบ 

มูลค่า 
(บาท) 

จ านวนการ
ทดสอบ 

มูลค่า 
(บาท) 

จ านวนการ
ทดสอบ 

มูลค่า 
(บาท) 

HDL-C 22,053 2,205,300 22,180 2,218,000 28,098 2,809,800 24,544 2,454,400 26,067 2,606,700 

LDL-C 22,053 3,307,950 22,180 3,327,000 28,098 4,214,700 24,544 3,681,600 26,067 3,910,050 
 

(2) การบริการทางวิชาการ   มีผู้มารับบริการฝึกอบรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค เพ่ือพฒันา
นักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีทันสมัย ส าหรับใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานในการปฏิบตัิงานประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม  โดยมีระดบัคะแนนความพงึพอใจย้อนหลัง 3 ปี 
สงูกวา่เปา้หมาย โดยมีประเดน็ความไมพ่อใจท่ีส าคญัคือด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ(ภาพ 7.2-14) 

ภาพที่ 7.2-12 คะแนน
คณุคา่ของผลติภณัฑ์/การ
บริการท่ีคณะฯ สง่มอบให้กบั
ลกูค้าเพื่อการดแูลสร้างเสริม
สขุภาพ 
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ภาพที่ 7.2-14 ความพงึพอใจ (ก) และความไมพ่งึพอใจ(ข) ของผู้ รับบริการการบริการทางวิชาการ  
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
7.3 ก. (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร คณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
อตัราก าลงั โดยควบคมุสดัสว่นของพนกังานมหาวิทยาลยั (ช่ือสว่นงาน หรือ พส.) ให้ไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวน
พนกังานมหาวิทยาลยั (พม.) (ภาพท่ี 7.3-1ก) และสามารถบริหารอตัราก าลงัโดยบรรจบุคุลากรเข้าใหม่ตามอตัรา
ท่ีได้รับการจดัสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ภาพท่ี 7.3-2ข) โดยมีจ านวนของบคุลากรสายวิชาการท่ีมีคณุวฒุิ ป.เอก 
ตอ่จ านวนอาจารย์ทัง้หมดเพิ่มขึน้ในทุกปี และสูงกว่าเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ คือสงูกว่าร้อยละ 80 (ภาพท่ี 7.3-2ก) และ
ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการในจ านวนท่ีสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง (ภาพท่ี 7.3-2ข)ในสว่นของบคุลากรสายสนบัสนนุ ท่ีอยู่
ในต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มีบคุลากรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครบทกุต าแหน่งตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ร้อย
ละ 100 (ภาพท่ี 7.3-2ค)   

 
 

ภาพที่ 7.3-2 (ก) ร้อยละบคุลากรสายวชิาการคณุวฒุิปริญญาเอก (ข) จ านวนสะสมของบคุลากรสายวิชาการท่ีได้รับต าแหนง่
วิชาการที่สงูขึน้ และ (ค) ร้อยละของบคุลากรต าแหนง่วชิาชีพเฉพาะที่มใีบประกอบวชิาชีพ 
 

  คณะฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงาน ในระยะ 6 – 12 เดือน โดยมีบคุลากรใหม่ผ่าน
การประเมินทดลองปฎิบัติงานครบถ้วนตามเป้าหมาย (ภาพท่ี 7.3-3) และก าหนดให้มีการจัดมีการปฐมนิเทศ
บคุลากรใหม่ทกุคนเพ่ือแนะน าข้อมูลของคณะฯ และสวสัดิการตา่งๆ โดยหน่วยพฒันาบคุลากรฯ รวมถึงส่งเข้าร่วม

ภาพที่  7.3-1 (ก) สดัส่วนของ พส. และ 
พม. และ (ข) ร้อยละของอตัราวา่งที่มีคน
ครองตามกรอบอตัราที่ได้รับการจดัสรร 
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ภาพที่ 7.3-4 ร้อยละของบคุลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศและโครงการพฒันาอาจารย์ 

ภาพที่ 7.3-5 จ านวนผู้ เข้าอบรม 
Course Online และการจดัท า
หลกัสตูร 

ภาพที่ 7.3-3  ร้อยละอตัราการจ้าง
งานหลงัการทดลองงาน 

การปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ของมหาวิทยาลยัมหิดล และโครงการพฒันาอาจารย์ใหม่ เพ่ือเพิ่มพนูศกัยภาพการเป็น
อาจารย์ในด้านตา่งๆ (ภาพท่ี 7.3-4)  คณะฯ ได้มีการเตรียมพร้อมบคุลากรกบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้โดยส่ง
บคุลากรเข้าร่วมอบรมการจดัหลกัสตูรและคอร์สออนไลน์ โดยมีจ านวนบคุลากรได้รับการอบรมอยู่ในแนวโน้มท่ีดีขึน้ 
(ภาพท่ี 7.3-5) และตัง้แต่ปี 2561 คณะฯ ได้ส่งเสริมให้สายสนับสนุนได้รับทุนเคล่ือนย้ายไปต่างประเทศอย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นจ านวน 2 และ 3 คน ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั 

  

7.3 ก. (2) บรรยากาศการท างาน คณะฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการการตรวจและดแูลสร้างเสริมสขุภาพประจ าปีให้แก่
บคุลากร โดยมีบคุลากรมากกว่าร้อยละ 80 (เปา้หมาย) เข้ารับการตรวจสขุภาพตอ่เน่ืองกนัทุกปี ควบคู่กบัการจดั
สวสัดิการด้านกีฬาและสนัทนาการเพ่ือดแูลสขุภาพมากขึน้ สง่ผลให้ผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของบคุลากรของ
คณะฯ มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ (ภาพท่ี 7.3-6) 
ภาพที่ 7.3-6 ผลการตรวจสขุภาพประจ าปีของบคุลากร จ าแนกตามรายการตรวจ 

รายการตรวจ เป้าหมาย(ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละของบคุลากรที่มีดชันีมวลกาย BMI ต ่ากวา่ 25 มากกวา่ 65 68.5 66.3 67.1 66.5 67.3 
ร้อยละของบคุลากรที่มีความดนัโลหิต ต ่ากวา่ 140/90 mmHg มากกวา่ 90 94.7 94.5 92.3 95.7 91.6 
ร้อยละของบคุลากรที่มีระดบัน า้ตาล Glucose ต ่ากวา่ 100 mg/dL มากกวา่ 90 97.5 98.1 97.2 97.3 95.5 
ร้อยละของบคุลากรที่มีระดบัไขมนั Cholesterol ต ่ากวา่ 240 mg/dL มากกวา่ 80 82.5 81.5 80.2 87.6 85.5 

 

 นอกจากนี ้คณะฯ ยงัให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการท างานของบคุลากรและ นศ. มีการแตง่ตัง้
กก.รักษาความปลอดภัย และส่งเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจดัการความปลอดภัย เพ่ือรับผิดชอบ 
ก ากับดแูลการท างานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของคณะฯ รวมถึงให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและระงับ
อคัคีภัย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยจากการใช้ห้องปฏิบตัิการวิจยัและห้องปฏิบตัิการ นศ. (ภาพท่ี 
7.3-7) ด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม คณะฯ ได้ส่งเสริมการประหยัดพลังงานตามหลกัการ 3R ซึ่งมี   
กก.จัดการพลังงานเป็นผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแล โดยคณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการท างานต่อกระบวนการต่างๆ ท่ีคณะฯ ได้จดัให้กับบุคลากร พบว่าในภาพรวมบุคลากรของ
คณะฯ มีความพงึพอใจมากกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ (>3.5) (ภาพท่ี 7.3-8) 
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ภาพที่ 7.3-7 การให้ความรู้เร่ืองด้านความปลอดภยัและอบุตัิการณ์ที่เกิดขึน้ 

รายการ ผู้เข้าร่วม หน่วยนับ 
เป้า 
หมาย 

ผลการประเมิน 

2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมอบรมด้านความ
ปลอดภยั 

กก.ความ
ปลอดภยั 

คน 12 - 3 12 12 13 

การอบรมความปลอดภยัและการใช้เคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบตัิการวิจยัและห้องปฏิบตัิการ นศ. 

นศ. ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

การเกิดอคัคีภยั/เหตกุารณ์ความไมป่ลอดภยั - ครัง้ 0 0 0 0 0 0 
อบุตัิการณ์ที่เกิดขึน้ในห้องปฏิบตัิการวจิยั - ครัง้ 0 0 0 0 0 0 
อบุตัิการณ์ที่เกิดขึน้ในห้องปฏิบตัิการ นศ. - ครัง้ 0 1 2 1 0 0 

 

 
 

7.3 ก. (3) ความผูกพันของบุคลากร บคุลากรมีคา่เฉล่ียความผกูพนัของบคุลากรในภาพรวม (Engage) ความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อหน่วยงาน(Say) การเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน(Stay) และความพยายามทุ่มเทใน
การท างาน(Strive) ในระดบัสงูกว่าเปา้หมาย (>6) (ภาพท่ี 7.3-9) และมีคา่ความสขุองค์รวมสงูกว่าเปา้หมาย(ร้อย
ละ 60) (ภาพท่ี 7.3-11) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าอตัราการคงอยู่ของบุคลากรปี 2562 ต ่ากว่าเป้าหมาย คือ น้อย
กวา่ร้อยละ 95 (ภาพท่ี 7.3-10) 

 
 
 

ภาพที่ 7.3-11 ผลการส ารวจความสขุบคุลากร ปีงบประมาณ 2558-2562 (เปา้หมาย > 60) 

ความสุขด้านต่างๆ 
Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work life 

ความสุข
องค์รวม 

2558 การส ารวจอ้างอิงกบัมหาวิทยาลยั ซึง่ในปี 2558 ไม่มีการเก็บข้อมลู 

2559 
ภาพรวม 66.7 60.3 73.6 75.7 69.7 66.9 70.9 69.9 71.6 62.64 

สายวิชาการ 69.55 62.63 75.06 76.49 69.84 77.07 73.98 63.39 70.59 62.69 
สายสนบัสนนุ 65.6 59.1 72.32 74.53 69.59 64.55 66.19 66.64 70.59 62.96 

ภาพที่ 7.3-9 ผลการประเมินความผกูพนัของบคุลากร ภาพที่ 7.3-10 อตัราการคงอยูข่องบคุลากร 

ภาพที่ 7.3-8 ผลลพัธ์
ด้านความพงึพอใจตอ่
การจดัการ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานของบคุลากร  
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ความสุขด้านต่างๆ 
Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work life 

ความสุข
องค์รวม 

2560 
ภาพรวม 64.5 52.39 68.38 70.98 61.38 58.33 71 58.8 64.7 63.38 

สายวิชาการ 68.67 55.58 68.23 71.32 59.31 61.02 77.45 67.64 64.83 66.01 
สายสนบัสนนุ 60.67 49.45 68.51 70.67 63.28 55.85 65.09 60.67 64.58 60.98 

2561 
ภาพรวม 63.49 52.77 66.67 68.65 54.1 58.13 70.5 61.01 64.42 62.19 

สายวิชาการ 63.03 54.82 65 70.53 48.21 59.52 74.1 68.3 62.18 62.85 
สายสนบัสนนุ 63.85 51.14 68 67.14 58.8 57.02 67.61 55.17 66.21 61.66 

2562 
ภาพรวม 66.8 53.9 67.6 71.8 63 61 68.8 61.80 63.8 64.3 

สายวิชาการ 69.22 52.67 67.78 72.89 61.11 62.13 72.41 62.64 65.16 65.11 
สายสนบัสนนุ 64.57 55.11 67.45 70.85 64.72 59.84 65.25 60.90 62.58 63.47 

 

7.3 ก. (4) การพัฒนาบุคลากร คณะฯ ส่งเสริมบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนุน ให้ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพด้านต่างๆ ซึ่งพบว่า ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายวิชาการ และร้อยละ 82.2 ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ (ภาพท่ี 7.3-12ก) และสนับสนุนให้ผู้บริหารได้พัฒนาศกัยภาพด้านการบริหาร (ภาพท่ี 
7.3-12ข) โดยในปี 2558-2562 คณะฯ ใช้งบประมาณในส่วนนีไ้ม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อปี (ภาพท่ี 7.3-12ค) 
ส่งผลท าให้ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวลัและประกาศเกียรติคณุต่อจ านวนบุคลากรรวมทัง้หมด มีค่า
เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 5 ของบุคลากร (ภาพท่ี 7.3-12ง)  อีกทัง้ยังสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยน าเสนอผลงานในงานมหกรรมคณุภาพของมหาวิทยาลยั และจดัท ากรอบส าหรับ
การขอต าแหนง่ความก้าวหน้าตามสายงาน (ภาพท่ี 7.3-13)   

 
 

ภาพที่ 7.3-13 ผลลพัธ์โครงการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั 

รายการ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 
จ านวนผลงานที่น าเสนอในเวทีประชมุวิชาการ 1 2 6 6 7 
จ านวนบคุลากรที่อยูร่ะหวา่งการยื่นขอความก้าวหน้าในสายงาน 1  -  1 1 0 
จ านวนบคุลากรที่อยูร่ะหวา่งการยื่นขอกรอบในการขอก าหนดต าแหน่งความก้าวหน้าในสายงาน 2  -  1 2 18 

 
 

ภาพที่  7.3-12 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพฒันาศกัยภาพ (ก) ร้อย
ละของผู้ บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ศัก ยภ าพ ด้ าน ก ารบ ริห า ร  (ข ) 
งบประมาณที่ ใ ช้ ในการพัฒ นา
บุคลากร (ค) และการได้รับรางวัล
และประกาศเกียรติคณุของบคุลากร 
(ง) 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร  

7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.4 ก. (1) การน าองค์กร จากการน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์และเป็นระบบของผู้น าระดบัสงู ส่งผลให้คณะฯ มี
ผลการด าเนินการท่ีโดดเด่นในระดบัสากล เม่ือเทียบกบัสถาบนัท่ีมีพนัธกิจหรือหลกัสูตรคล้ายคลึงกนัในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก (ภาพท่ี 7.4-1) พบว่า คณะฯ ยังคงมีภาพรวมการด าเนินการท่ีดีกว่าสถาบันจ านวนมากใน
มหาวิทยาลัยชัน้น าของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น University of South Florida, The Ohio State University, 
Rush University Medical Center ดั ง นั ้น  คณ ะ ฯ  จึ ง ก า ห น ด ใ ห้  Department of Laboratory Medicine, 
University of Washington School of Medicine, USA เป็นคู่เทียบของคณะฯ ซึ่งมีจ านวนผลงานวิจัยมากกว่า
คณะฯ อยู่  1.48 เท่า  มี  Citation มากกว่าของคณะฯ 6 เท่า และมีค่า h-index สูงถึง 110 ในขณะท่ี เม่ือ
เปรียบเทียบกับสถาบันในทวีปเอเชีย เช่น ในประเทศญ่ีปุ่ น และมาเลเซียนัน้ หากเปรียบเทียบกับสถาบันใน
ประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน คณะฯ มีผลการด าเนินการท่ีดีกว่ามาก จึง เป็นปัจจัยท่ีท าให้คณะฯใช้
วางเป้าหมายในการใช้ประสบการณ์และความส าเร็จท่ีผ่านมาของคณะฯในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ทางการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาชีพ 

ภาพที่ 7.4-1 ผลการด าเนินการด้านการวิจยัระหวา่งคณะฯ เทียบกบัสถาบนัจากประเทศในระดบัทวีปและภมูิภาค 
 

จากการท่ีผู้ น าระดับสูงให้ความส าคัญกับการส่ือสารสู่บุคลากร และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จึง
มุ่งเน้นการส่ือสาร 2 ทาง กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการทบทวนเพ่ือปรับการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
บุคลากร และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียดงักล่าวมีความรู้ ความเข้าใจใน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ อยูใ่นระดบัสงูกวา่เปา้หมาย (ภาพท่ี 7.4-2) 
ภาพที่ 7.4-2 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบคุลากรตอ่ VMV และแผนกลยทุธ์ (A: สายวชิาการ, B: สายสนบัสนนุ) 

ประเด็นการประเมิน 
เป้า 
หมาย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
A B A B A B A B A B 

ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรตอ่ 
VMV และแผนกลยทุธ์ การมีสว่นร่วม
จดัท าแผนและการน าไปใช้ 

>3.5 3.95 3.95 3.90 3.77 3.87 3.83 3.87 3.91 3.97 4.05 

ระดับความคิดเหน็ภาพรวม  3.95 3.84 3.85 3.89 4.01 
 

7.4 ก. (2) การก ากับดูแล ปี 2562 ผลการประเมินเฉล่ียด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะฯ มีผลลัพธ์การ
ประเมิน เท่ากับ 3.72 และผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ กส. มีผลลัพธ์การประเมิน เท่ากับ 3.71 ซึ่งบรรลุ
เปา้หมายท่ีวางไว้ (>3.5 จาก 5) (ภาพท่ี 7.4-3 และ 7.4-4) 
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ภาพที่ 7.4-3 ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล (เปา้หมาย >3.5) 

หลักธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สาย 
วิชา
การ 

สาย 
สนับ 
สนุน 

สาย 
วิชา
การ 

สาย 
สนับ 
สนุน 

สาย
วิชา
การ 

สาย 
สนับ 
สนุน 

สาย
วิชา
การ 

สาย
สนับ 
สนุน 

สาย
วิชา
การ 

สาย
สนับ 
สนุน 

1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 3.54 3.66 3.60 3.60 3.56 3.66 3.40 3.37 3.4 3.8 
2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)/ความ
คุ้มคา่ (Utility) 

3.48 3.53 3.53 3.58 3.58 3.60 - - 3.53 3.88 

3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 3.83 3.73 4.02 3.74 3.82 3.72 3.79 3.60 3.95 3.94 
4. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) 3.57 3.55 3.58 3.56 3.59 3.63 3.49 3.38 3.7 3.91 
5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) 3.47 3.49 3.74 3.49 3.61 3.52 3.43 3.38 3.5 3.89 
6. หลกัการมีสว่นร่วม (Participation) 3.53 3.52 3.60 3.55 3.54 3.62 3.41 3.39 3.4 3.78 
7. หลกัการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

3.47 3.40 3.54 3.55 3.52 3.55 3.43 3.35 3.63 3.73 

8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 3.67 3.57 3.72 3.56 3.69 3.63 3.53 3.51 3.57 3.85 
9. หลกัความเสมอภาค (Equity) 3.47 3.43 3.62 3.51 3.62 3.54 3.43 3.37 3.5 3.7 
10. หลกัมุง่เน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 

3.51 3.43 3.48 3.50 3.64 3.54 3.53 3.35 3.57 3.66 

11. หลกัคณุธรรม (Ethics) - - - - 3.92 3.86 3.95 3.77 3.95 4.00 
ระดับความคิดเหน็ 3.55 3.53 3.64 3.56 3.64 3.62 3.54 3.45 3.61 3.83 
ระดับความคิดเหน็ภาพรวม 3.54 3.60 3.63 3.49 3.72 

 

ภาพที่ 7.4-4 ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน กส. 

ประเด็นการประเมิน เป้า 
หมาย 

ค่าเฉลี่ย 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. การปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของ กส.  
   1.1 การผลกัดนัแผนกลยทุธ์และนโยบายการบริหารการจดัการ >3.5 3.97 4.58 3.97 3.54 3.64 
   1.2 การก ากบัดแูลการบริหารจดัการให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล >3.5 4.06 4.76 4.13 3.62 3.66 
   1.3 การก ากบัดแูลการท างานของผู้บริหาร >3.5 4.05 4.74 4.15 3.60 3.95 
   1.4 การก ากบัดแูลการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย >3.5 4.26 4.84 4.03 3.60 3.73 
   1.5 การติดตอ่สื่อสารกบัประชาคม >3.5 3.97 4.53 4.00 3.48 3.53 
2. การประชุม กส. (ภาพรวมการจัดประชุมว่ามีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพ) >3.5 4.13 4.72 3.90 3.61 3.72 

ระดับความคิดเหน็ภาพรวม >3.5 4.07 4.70 4.03 3.58 3.71 

7.4 ก. (3) กฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน การด าเนินงานในทุกพนัธกิจของคณะฯ ได้ยึดตาม
หลักกฎหมาย ข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นหลัก
ปฏิบตัิในการด าเนินการทกุด้าน จึงไม่พบว่าบุคลากรของคณะฯ ประพฤติผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัแตอ่ย่าง
ใด   ส าหรับการด าเนินการด้านคลงัและพัสดุนัน้ คณะฯ ก าหนดให้บุคลากรท่ีด าเนินการด้านการคลงัและพัสดุ
รับทราบและตระหนกัถึงความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากร
บรรจใุหม่ คณะฯ ให้ความส าคญัในการส่งเข้าร่วมอบรมระบบการปฏิบตัิงานของรัฐ หรือของมหาวิทยาลยั รวมถึง
บุคลากรเดิมก็จะได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างถูกต้องมี
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ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพท่ี 7.4-5) โดยเม่ือได้รับการอบรมแล้วจะต้องน ามาเผยแพร่
ถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแนวทางร่วมกัน โดยผลการตรวจสอบจากผู้ ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยั และ/หรือมีการสุม่ตรวจจากเจ้าหน้าท่ีจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซึง่จะเข้าท าการตรวจสอบ
ทางด้านการคลงัเป็นประจ าทกุปี ซึ่งคณะฯ ได้จดัให้มีกรรมการตรวจสอบหน่วยงานพสัดอุย่างเป็นประจ าทกุปี ซึ่ง
ผลจากการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีส่อถึงการกระท าผิดกฎระเบียบข้อบังคบัใดๆ (ภาพท่ี 7.4-6) ส าหรับการ
ด าเนินการด้านบริการทางสขุภาพ ผู้น าระดบัสงูได้ให้ความส าคญัตอ่การรับรองมาตรฐานเพ่ือ “การบริการที่เป็น
เลิศ” โดยการสนบัสนนุให้มีการใช้ระบบมาตรฐานคณุภาพในระดบัสากล ISO 15189 และ ISO 15190 โดยสถาน
เวชฯ และศนูย์ MTRT นานาชาต ิ(ภาพท่ี 7.1-15) 

 
 
ภาพที่ 7.4-6 จ านวนครัง้ที่มีการตรวจสอบด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และผลการตรวจสอบ 

 
หน่วยงานผู้ท าการตรวจสอบ 

จ านวนการตรวจสอบ จ านวนประเด็น 
ที่ปรับปรุง/แก้ไข 

จ านวนการกระท าผิด 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ปี 
58 

ปี 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
58 

ปี 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
58 

ปี 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

คณะกรรมการตรวจสอบพสัดปุระจ าปี-หน่วยงาน
ภายในคณะฯ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

งานตรวจสอบภายใน-หน่วยงานภายใน ม.มหิดล 2 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ-หน่วยงานภายนอก 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.4 ก. (4) จริยธรรม คณะฯ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรและ นศ. อย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงสอดแทรกไว้ในรายวิชาทัง้ระดบั ป.ตรีและบณัฑิตศกึษา โดยถกูบรรจไุว้เป็นหนึ่งในคณุลกัษณะท่ีต้องใช้ใน
การเรียนการสอนและการประเมินผล นอกจากนี ้ยังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และ นศ. 
บณัฑิตศกึษาทกุคนเข้ารับการอบรมเก่ียวกับจริยธรรมทางการวิจยัท่ีจัดโดยบณัฑิตวิทยาลยั จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ นศ. และคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ซึ่งท าการวิจัยกับตัวอย่างจากมนุษย์สามารถ
ด าเนินการถูกต้องตามหลกัการวิจยั โดยมีจ านวน นศ. และอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมจริยธรรมทางการวิจยัร้อยละ 
100 ตอ่เน่ืองกนัทกุปี และมีการขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ในทกุโครงการท่ีมีการท าวิจยัในมนษุย์  ในปี 2560-
2561 พบว่ามีข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม รวม 2 เร่ือง ซึ่งคณะฯ มีมาตรการในการควบคุมและติดตาม
ก ากบัดแูลการด าเนินการในทกุพนัธกิจให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรม ท าให้ในปี 2562 ไมมี่ข้อร้องเรียน 

7.4 ก. (5) สังคม ผู้ น าระดับสูง ได้ให้ความส าคัญต่อการใส่ใจต่อสังคมบนฐานคิด Green & Healthy 
Organization/ Community โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ 

ภาพที่ 7.4-5 ร้อยละของบคุลากรด้านการคลงัและพสัดทุี่ได้รับการ
อบรมทางด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
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การติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ ตัง้แต่ปี 2553 เพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าเสริมส าหรับการใช้งาน และลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีมีผลต่อภาวะโลกร้อน (ภาพท่ี 7.4-7) รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิผลสงูสดุ (ภาพท่ี 7.4-8) 

 
 

ภาพที่ 7.4-8 ผลลพัธ์การด าเนินการด้านการประหยดัพลงังานและทรัพยากร  
ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการใช้ไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลง  ไมเ่พ่ิมขึน้ เพ่ิม 4.94% การผ่านเกณฑ์

ตวัชีว้ดั
มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศ 6 
ตวัชีว้ดั 

มากกวา่ร้อยละ 
80 

การผ่านเกณฑ์
ตวัชีว้ดั

มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศ 6 

ตวัชีว้ดั มากกวา่
ร้อยละ 60 

การผ่านเกณฑ์
ตวัชีว้ดั

มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศ 6 

ตวัชีว้ดั มากกวา่
ร้อยละ 80 

การผ่านเกณฑ์
ตวัชีว้ดั

มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศ 6 

ตวัชีว้ดั มากกวา่
ร้อยละ 70 

อัตราการใช้น า้ที่
เปลี่ยนแปลง  

ลดลงอยา่งน้อย
15% ลด 6.16% 

อัตราการใช้น า้มันเชือ้เพลิง
ที่เปลี่ยนแปลง 

ลดลงอยา่งน้อย
15% เพ่ิม 2.13% 

อัตราการใช้กระดาษที่ 
เปลี่ยแปลง 

ลดลงอยา่งน้อย
15% เพ่ิม 7.07% 

เป้าหมาย ก าหนดโดยเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้พลงังานกบัปีก่อนหน้า 

คณะฯ ยงัให้ความส าคญัตอ่การส่งตอ่แนวคิดดงักล่าวสู่ นศ. โดยสอดแทรกเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วม
ดแูลและรักษาสิ่งแวดล้อมลงในรายวิชาตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี (ภาพท่ี 7.4-9) 

 
 

ส าหรับความรับผิดชอบตอ่สงัคมวงกว้างทางด้านการดแูลสร้างเสริมสขุภาพประชาชนนัน้ ทางคณะฯ ได้
ให้การดแูลสขุภาพประชาชนในองค์กร และชมุชนตา่งๆ ในลกัษณะท่ีให้ความส าคญัคล้ายกบัการดแูลบคุลากรใน
คณะฯ ซึ่งสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างความผูกพันฉันท์ครอบครัว ซึ่งสัมฤทธิผลการด าเนินการใน
ลกัษณะนี ้ท าให้เกิดผลลพัธ์ด้านความผูกพนักบักลุ่มของลกูค้า ดงัจะเห็นได้จาก ความถ่ีของการมาใช้บริการซ า้
จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ตัง้แต่ 1 ครัง้ และมากถึง 5 ครัง้ (ภาพท่ี 7.2-10 และ 7.4-10) นอกจากนัน้ ยัง
ส่งผลให้คณะฯ ได้รับการยอมรับในสงัคมวงกว้างว่าเป็นหน่วยงานท่ีดแูลและสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ลูกค้าและ
ประชากรกลุ่มนี ้ครอบคลุมเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เกือบทัง้หมด และยังขยายวงไปสู่จังหวัดในเขต
ปริมณฑลได้อยา่งกว้างขวางอีกด้วย (ภาพท่ี 7.4-10) 

ภาพที่ 7.4-7 ปริมาณกระแสไฟฟา้ที่ผลติจากโซลา่ร์
เซลล์เทียบเป็นปริมาณการลดการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ภาพที่  7.4-9 ร้อยละของจ านวนรายวิชาใน
หลกัสตูร ป.ตรี ของคณะเทคนิคการแพทย์ ท่ีมีการ
สอดแทรกเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  
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อีกประเด็นหนึ่ง คือ คณะฯ ได้ใช้จุดแข็งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชัน้สูง ได้แก่ Liquid (or Gas) 
Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS or GC-MS) ซึ่งมีความไวและความจ าเพาะสูง ในการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงและสารปนเปือ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร สืบเน่ืองจากการส ารวจสถานการณ์การ
ปนเปือ้นในผกั-ผลไม้ท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยนบัตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งพบว่า โดยภาพรวมมีผลิตผลทาง
การเกษตรหลายชนิดท่ีพบมีสารตกค้างในสัดส่วนท่ีสูง และมีค่าอยู่ในระดับท่ีเกินมาตรฐานความปลอดภัย 
(Maximum Residual Limits; MRLs) ปี 2560 ทางคณะฯ ได้ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต และ
ส่งต่อผัก-ผลไม้ปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม
ทัง้หมด 9 แห่ง ปี 2561 ทางคณะฯ ได้รับการสนบัสนนุให้ขยายผลการพฒันาโมเดลเกษตรและอาหารปลอดภยัใน
พืน้ท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัตก (8 จงัหวดั) เพ่ือเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการผลิตเกษตร
และอาหารปลอดภัยแบบครบวงจรตามห่วงโซ่คณุคา่ (Value chain) ตัง้แต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนกั และเชือ้ก่อโรค และ
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มตลาดจากการเพิ่มมูลค่าในการตรวจรับรองสินค้า (ภาพท่ี 7.4-11และ7.4-12) จึง
นบัเป็นการน าโอกาสเชิงกลยทุธ์ของคณะฯ มาตอ่ยอดไปสู่การพฒันานวตักรรมขององค์กรท่ีมีผลกระทบเชิงบวก
ตอ่สงัคมวงกว้างในอีกมิตหินึง่  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.4-11  จ านวนเกษตรกรที่เข้าสูต่ลาดจาก
การเพิม่มลูคา่ในการตรวจรับรองสนิค้า 

ภาพที่  7.4-10 การกระจายตัวและ
จ านวนครัง้ของการรับบริการทางสขุภาพ
ขององค์กรและกลุ่มประชากรที่คณะฯ 
ให้ความดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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ภาพที่ 7.4-12 ผลการวิเคราะห์ยาฆา่แมลงตกค้างในผกัและผลไม้ที่สุม่ตรวจในปี 2560-2562  

รายการตรวจ
วิเคราะห์ 

เกณฑ์ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ
วิเคราะห์ 
ปี 2560 

ผลการตรวจ
วิเคราะห์ 
ปี 2561 

ผลการตรวจ
วิเคราะห์ 
ปี 2562 

ผ่าน 
(%) 

ไม่ผ่าน 
(%) 

ผ่าน 
(%) 

ไม่ผ่าน 
(%) 

ผ่าน 
(%) 

ไม่ผ่าน 
(%) 

สารตกค้างยาฆ่า
แมลง 

จ านวนที่พบยาฆา่แมลงตกค้าง (%) 65.4 34.6 75.4 24.6 90.58 9.42 

โลหะหนัก Arsenic (As) น้อยกวา่ 2 mg/kg 100 0 98.4 1.6 100 0 
Cadmium (Cd) น้อยกวา่ 0.05 mg/kg 100 0 72.6 27.4 97.3 2.7 
Mercury (Hg) น้อยกวา่ 0.02 mg/kg 57.6 42.4 96.6 3.4 100 0 
Lead (Pb) น้อยกวา่ 1 mg/kg 100 0 87.4 12.6 100 0 

เชือ้จุลชีพก่อโรค จ านวนจลุินทรีย์ CFU/กรัม (เกณฑ์คณุภาพ <1x106 )  59.8 40.2 45.3 54.7 57.3 42.7 
E. coli MPN/กรัม (เกณฑ์ <100 ) 93.1 6.9 96 4 97.8 2.2 
Salmonella spp./25 กรัม (เกณฑ์คณุภาพ: ไมพ่บ) 100 0 92 8 95.5 4.5 

เชือ้ปรสิตก่อโรค จ านวนที่พบปรสิตก่อโรค (%) 85.7 14.3 - - 86.9 13.1 
 

 คณะฯ สนบัสนุนมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านการเป็นแม่ข่ายทางห้องปฏิบตัิการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)  
จ านวน 12 โครงการ ซึ่งมีรายการทดสอบท่ีครอบคลุมการให้บริการทางห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์มากท่ีสุด
ในประเทศ โดยมีการเพิ่มขึน้ของสมาชิกอย่างต่อเน่ืองจนมีจ านวนประมาณ 3,000 ห้องปฏิบัติการ กระจาย
ครอบคลุมทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้คณะฯ มีบทบาทท่ีเด่นชดัในการควบคมุดแูลมาตรฐานคุณภาพการทดสอบ
ของห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์ ให้มีความถูกต้องแม่นย าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ รับบริการ 
(ภาพท่ี 7.4-13)  
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7.4-13 จ านวน
สมาชิกในโครงการประเมิน
คณุภาพทางห้องปฎิบตัิการ
โดยองค์กรภายนอก (EQAS) 
(ราย) ปี 2012-2018 

ภาพที่ 7.4-14 การเปลีย่นแปลงผล
ของการตรวจสขุภาพของผู้สงูอาย ุ 
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จากการด าเนินการภายใต้โครงการขยายผลนวตักรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม แก่ผู้สูงวยัใน

พืน้ท่ีภาคกลาง จ านวน 1,198 คน และ 22 ชุมชน ส่งผลให้ผลการตรวจสุขภาพ บางรายการเช่น Glucose และ 
Cholesterol มีค่าความผิดปกติลดลงในกลุ่มผู้สงูอายทุัง้ชุมชนในเมืองและนอกเมือง (ภาพท่ี 7.4-14) นอกจากนี ้
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19  คณะฯ ได้ปรับแผนปฏิบตักิารด้านการบริการสขุภาพโดยใช้สมรรถนะหลกั ใน
การให้บริการวิชาชีพเชิงรุก จึงพฒันาห้องปฏิบตัิการวินิจฉัยเชือ้ไวรัสทางโมเลกุล และจดัตัง้ทีมตรวจคดักรองเชิง
รุกในกลุ่มเส่ียงต่างๆ รวมถึงกลุ่มท่ีเข้าถึงการรับบริการได้ยาก เช่น เรือนจ า ชุมชนคนไร้บ้าน Local Quarantine 
ชุมชนตลาดนัด ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และพืน้ท่ีใกล้เคียง เป็นจ านวนมากกว่า 20 พืน้ท่ี  2,278 ราย ตัง้แต่
เมษายน ถึง มิถนุายน 2563 อนัแสดงถึงบทบาทน าทางวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล  
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงนิ และการตลาด 
7.5 ก. (1) ผลการด าเนินการด้านการเงนิ 
7.5 ก. (1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ในแต่ละปีคณะฯได้รับจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการด าเนินการ
ตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยคณะฯ ได้ด าเนินการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตามแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้อย่างคุ้มคา่และเหมาะสม โดยงานยทุธศาสตร์ฯ ประสานงานกบังานคลงั
และพัสดุเพ่ือส่ือสารและเช่ือมโยงข้อมูลแผนงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างเป็นระบบ 
ผ่านการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายรายไตรมาสท่ีคณะฯก าหนดไว้ โดย
คณะฯสามารถเบิกจ่าย งบประมาณท่ีตัง้ไว้ได้ครบ 100% และยังพบว่าคณะฯสามารถด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตรงตามแผนท่ีตัง้ไว้ในแต่ละไตรมาส แสดงให้เห็นได้จากการเบิกจ่าย งบประมาณได้ถึง 50% 
ภายในไตรมาสท่ี 2 ซึ่งจะน ามาสู่การด าเนินงานภายใต้แผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สงูสุด จากการทบทวนผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 5 ปี ย้อนหลงัเทียบกับคู่เทียบท าให้คณะฯ เรียนรู้เพ่ือ
เตรียมรับมือกับแนวโน้มการแข่งขนัในการด าเนินงานตามพันธกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้า และการสร้าง
มลูคา่จากการลงทนุในการด าเนินงานตามพนัธกิจท่ีก่อให้เกิดรายได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน (ภาพท่ี 7.5-1) 

 
 

จากสภาวะการณ์ผันผวนด้านการเงินท่ีเกิดขึน้ทั่วโลกและแนวโน้มการแข่งขันของการบริการสุขภาพ 
คณะฯ มุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคณุภาพควบคู่ไปกบัสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คงเพ่ือการอยู่ได้ ด้วยตนเองอย่าง
ยัง่ยืน คณะฯ ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินการด้านการเงิน โดยคณะฯ ตัง้เปา้ให้มีผลประกอบการของรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากภาพ 7.5-2ก พบว่าคณะฯ มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2558 - 2562 และมี

ภาพที่ 7.5-1 การเปรียบเทียบร้อยละของ
การเบิก-จา่ยงบประมาณรายไตรมาส 
ปีงบประมาณ  2557-2562   
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แนวโน้มการเติบโตของรายได้เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี เท่ากับ 4.09% ต่อปี ซึ่งเป้าหมายท่ีคณะตัง้ไว้ (5% ต่อปี) ทัง้นี ้
คณะฯพยายามควบคมุคา่ใช้จ่ายอยา่งตอ่เน่ืองโดยการใช้กระบวนการ Lean management และเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน ท าให้คณะฯสามารถสร้างรายได้จากผลการด าเนินงานสงูกวา่คา่ใช้จา่ย (ภาพท่ี 7.5-2ก) 

นอกจากนี ้คณะฯ ด าเนินการวิเคราะห์รายได้ทางบญัชีตามเกณฑ์คงค้างพบว่าในแตล่ะปี คณะฯ มีรายได้
ท่ีเกิดจากการด าเนินการด้านบริการสขุภาพบางส่วนในชว่งใกล้ปิดปีงบประมาณ จึงส่งผลให้มียอดรายได้ท่ีรอการ
ช าระจากลูกค้ายกยอดข้ามปีงบประมาณ ซึ่งคณะฯ มีการควบคุมการจดัเก็บรายได้ และเรียกเก็บรายได้คงค้าง 
ตามประกาศนโยบายการตดิตามลกูหนี ้สง่ผลให้ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้คงค้างลดลง (ภาพท่ี 7.5-2 ข) 

 
ภาพที่ 7.5-2  ผลการด าเนินด้านการเงินในภาพรวมของคณะ (ก) เกณฑ์บญัชีเงินสด (Cash Flow Basis) (ข) เกณฑ์บญัชีคงค้าง 
(Accrual Basis)  
 

เพ่ือเป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินประกอบการวางแผนและการตดัสินใจของผู้บริหารในการ
เลือกลงทุนเพ่ือขยายงานตามพนัธกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและมีผลตอบแทนการลงทุนในพนัธกิจนัน้ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ (cost-effectiveness analysis) คณะฯ ได้วิเคราะห์สารสนเทศการเงินจ าแนกตามพันธกิจ
หลกั (ภาพท่ี 7.5-3) โดยพบว่ารายได้หลกัของคณะฯ มาจากการด าเนินการในพนัธกิจบริการวิชาการซึ่งแบ่งย่อย
ตามลกัษณะงานในพนัธกิจดงักลา่วออกเป็น 1) การบริการด้านสขุภาพ 2) การบริการวิชาการ ซึง่พบวา่รายได้ท่ีมา
จากการบริการทัง้สองรูปแบบมีแนวโน้มท่ีสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองทกุปี (ภาพท่ี 7.5-4)  

 

 

 เม่ือประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ของการลงทนุ (cost-effectiveness analysis) ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพและด้านการบริการวิชาการ  การประเมินคุณภาพห้องปฏิบตัิการและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
คณะฯ ค านึงถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะได้รับทัง้เชิงคุณภาพ เช่น การท าหน้าท่ีในการเป็นสถาบันชัน้น าท่ี

ภาพที่ 7.5-3 สดัสว่นรายได้ตามพนัธกิจหลกั ภาพที่ 7.5-4 รายได้จากการให้บริการด้านสขุภาพ การประเมิน
คณุภาพห้องปฏิบตัิการ และการตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ 
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รับผิดชอบด้านการดแูลสขุภาพของประชาชนและการควบคมุคณุภาพห้องปฏิบตัิการ ซึ่งในเชิงปริมาณนัน้คณะฯ 
พิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนผ่านการติดตามและทบทวนตวัชีว้ดัผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
investment: ROI) ทกุปีงบประมาณแล้วท าการเปรียบเทียบตวัชีว้ดั ROI ของการให้บริการบริการทัง้สองรูปแบบ 
(ภาพท่ี 7.5-5)  คณะฯพบวา่ ROI ของงานบริการทัง้สองแบบมีคา่ท่ีสงูมากซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสดัสว่นของ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในงานบริการวิชาการ  

 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานท่ีมีระบบและประสิทธิภาพส่งผลให้คณะฯมีศกัยภาพด้านความมัน่คงทางการเงิน 
(Financial Viability) ซึง่แสดงให้เห็นได้จากอตัราการเติบโตของเงินรายได้สะสมของคณะฯ ในแตล่ะปีงบประมาณ
มีอัตราเพิ่มขึน้ทุกปี (ภาพท่ี 7.5-6) อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายได้สะสมมีค่าแตกต่างกันในแต่ละปี
ขึน้กบัหลากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของการตลาดทนุ เป็นต้น ซึ่งการตรวจติดตามคา่ท่ีดีควรวิเคราะห์จาก
คา่เฉล่ียของการเติบโตในระยะยาว ซึ่งคณะฯ วิเคราะห์ 5 ปีย้อนหลงั อตัราการเติบโตของรายได้สะสมแบบเฉล่ีย
ทบต้น (Compound Average Growth Rate: CAGR) เติบโตขึน้เติบโตขึน้ทุกปี และอีกกลไกหนึ่งของคณะฯ ใน
การสร้างความมัน่คงทางการเงิน คือ การเลือกลงทนุผ่านศนูย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล ซึ่งคณะฯ มีการพิจารณา
เลือกสดัส่วนการลงทนุท่ีมีความเส่ียงท่ีเหมาะสมและให้ผลตอบแทนสงูผ่านการประชุม กส. ในทุกปีงบประมาณ 
ผลการลงทุนดงักล่าวให้ผลท่ีตรงตามเป้าหมายในการบริหารเงินของคณะฯ คือ มีผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราเงิน
เฟ้อและอตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ผลลพัธ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ มีศกัยภาพในการสร้างประโยชน์
จากรายได้ผ่านการเลือกลงทุนในสดัส่วนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งน ามาสู่เสถียรภาพทางการเงินอย่าง
ยัง่ยืน ดงัแสดงในภาพท่ี 7.5-7 

 
ภาพที่ 7.5-6  อตัราการเติบโตของรายได้สะสม                      ภาพที่ 7.5-7 ผลตอบแทนจากการบริหารสนิทรัพย์  

ภาพที่ 7.5-5 การประเมินประสทิธิภาพ
และความคุ้มคา่ของการลงทนุในพนัธกิจ
บริการวชิาการ   
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7.5 ก. (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 
ด้านการผลิตบัณฑติ  

คณะฯ เป็นสถาบนัท่ีได้รับความสนใจสูงจาก นร. และนศ. โดยจากผลการด าเนินงานพบว่า นศ.ท่ีสมคัร
เข้าเรียนระดบั ป.ตรี ในสาขา MT และสาขา RT (ภาพท่ี 7.5-8) มีค่าใกล้เคียงกบัคูเ่ทียบ ซึ่งคณะฯ ได้น าข้อมูลท่ี
ได้มาทบทวนการด าเนินงานด้านการตลาดและกระบวนการมุ่งเน้นลกูค้าในปีตอ่ไป ในขณะท่ี สดัส่วนสดัส่วน นศ. 
ท่ีสมัครตามรอบปี กศ. ระดับ ป.โท  หลักสูตร วท.ม.(รังสีเทคนิค) และ ระดับ ป.เอก  หลักสูตร ปร.ด.(เทคนิค
การแพทย์) สงูกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

 

 
ภาพที่ 7.5-8 อตัราการแข่งขนัในการเข้าศึกษาระดบัป.ตรี (ก-ข) ร้อยละนร.ที่สมคัรตามระบบแอดมิชชนั เพื่อเข้าศึกษาสาขา MT 
(ก) และสาขา RT (ข) เปรียบเทียบกบัคูเ่ทียบ (ค-ง) สดัสว่น นร.ท่ีรับเข้าตอ่จ านวนผู้สมคัรตามระบบแอดมิชชนัเพื่อเข้าศกึษาสาขา 
MT (ค) และสาขา RT (ง) เปรียบเทียบกบัคู่เทียบ ระดบับณัฑิตศึกษา (จ-ฉ) สดัสว่น นศ. ท่ีสมคัรตามรอบปี กศ. ระดบั ป.โท (จ) 
และ สดัสว่น นศ. ที่สมคัรตามรอบปี กศ. ระดบั ป.เอก (ฉ)  
 

ด้านบริการทางสุขภาพ และการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของผู้มารับบริการทางสุขภาพในส่วนของหน่วยงานและองค์กร     
มีการกระจายตวัครอบคลมุพืน้ท่ีเขตทัง้หมดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนัน้มากขึน้จากร้อยละ 50.6 
เป็นร้อยละ 90.0 ใน 5 ปีท่ีผ่านมา (ภาพท่ี 7.5-9) ซึ่งเป็นผลลพัธ์จากการให้บริการเชิงรุก และการเจาะตลาดกลุ่ม
ลกูค้าใหม่ๆ  และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทางสขุภาพผ่านช่องทางตา่งๆ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
สขุภาพท่ีมีคณุภาพให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ ได้มากยิ่งขึน้ตามโอกาสเชิงกลยทุธ์และการด าเนินการตามแผน
กลยทุธ์ท่ีวางไว้  
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ภาพที่ 7.5-9 สว่นแบง่ตลาดการให้บริการทางสขุภาพของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ประเด็นส่วนแบ่งตลาดจ าแนกตามแหล่งให้บริการ เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละของเขตพืน้ที่ที่ให้บริการทางสขุภาพตอ่จ านวนเขตพืน้ที่อ าเภอทัง้หมดใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

>40 54.4 72.2 89.1 90.0 90.0 

 

7.5 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
จากการถ่ายทอด VMV แผนกลยทุธ์สู่การปฏิบตัิ และสร้างเสริมให้มีผลการด าเนินการท่ีดี โดยการประชมุ 

กส. เป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือส่ือสาร ติดตามประเมินผลความส าเร็จ รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบตัิการตาม
แผนกลยุทธ์ และประมวลผลตวัชีว้ัดท่ีบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทัง้ 4 ด้านในแต่ละปี (ภาพท่ี 2.1-4) พบว่า 
คณะฯ มีประสิทธิภาพการด าเนินการสงูกว่าเป้าหมาย โดยมีผลลพัธ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ปี 2562 
ท่ีวางไว้ คิดเป็นร้อยละ 83 (ภาพท่ี 7.5-10) และมีสมัฤทธิผลการบรรล ุPA ในยทุธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลยั 
เฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 75 เกินเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ทกุปี (ภาพท่ี 7.5-11)  

  
ภาพที่ 7.5-11 ผลการบรรลขุ้อตกลงการปฏิบตังิานของสว่นงาน 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ม.มหดิล   
ร้อยละการบรรลุผลตามตัวชีว้ัด 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ยทุธศาสตร์ 1: Excellence in research with global and social impact 83.33 75 87.5 95.85 71.43 

ยทุธศาสตร์ 2: Excellence in outcome-based education for globally – 
competent graduates 100 100 100 95.50 88.88 

ยทุธศาสตร์ 3: Excellence in professional services and social engagement  100 100 80 70 100 

ยทุธศาสตร์ 4: Excellence in management  for sustainable organization 81.95 100 100 96.91 100 
 

 

ภาพที่ 7.5-10 ผลลพัธ์การบรรลเุปา้หมายตาม
แผนกลยทุธ์ปี 2560-2562   
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