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ศ.ดร.ฉััตรเฉัลิิม อิิศรางกููร ณ อิยุุธยุา 

คณบดี คณะเทคนิิคกูารแพทยุ์ มหาวิิทยุาลิัยุมหิดลิ

คณะเทคนิิคกูารแพทยุ์ มหาวิิทยุาลิัยุมหิดลิ ได้นิำา

แนิวิทางตามเกูณฑ์์รางวิัลิคุณภาพแห่งชาติเข้้า

มาเป็็นิเคร่อิงมือิหลิักูในิกูารบริหารจััดกูารอิงค์กูร

ต ั �งแต่ป็ี พ.ศ. 2555 จัากูควิามมุ ่งมั �นิในิกูารนิำาพา

อิงค์กูร บนิเส้้นิทางกูารพัฒนิาไป็ส้ ู ่ควิามเป็็นิเลิิศ

แลิะกูารส้ร้างคุณูป็กูารแกู่ส้ังคมแลิะป็ระเทศอิยุ่าง

ยุั �งยุืนิ ด้วิยุกูารแส้วิงหาโอิกูาส้เชิงกูลิยุุทธ์ที �ด ี แลิะ

กูารวิางยุุทธศาส้ตร์ที�มุ ่งเนิ้นิกูารข้ับเคลิ่อินิอิงค์กูร

ด้วิยุนิวิัตกูรรม เพ่อิรับมือิต่อิกูารเป็ลิี�ยุนิแป็ลิงควิาม

ส้ามารถในิกูารแข้่งข้ันิ รางวิัลิ TQC ที�ได้รับในิครั �งนิี � 

นิับเป็็นิเกูียุรติยุศแลิะควิามภาคภูมิใจัอิยุ่างยุิ �งข้อิง

ชาวิคณะฯแลิะจัะมุ ่งมั �นิต่อิไป็ในิกูารพัฒนิา ส้มด ัง

ป็ณิธานิข้อิงคณะฯ ในิกูารเป็็นิ “ส้ถาบ ันิช ั �นินิ ำามุ ่ง

พ ัฒนิาเพ ่อิส้ ังคม”

คณะเทคนิิคกูารแพทยุ์ 

มหาวิิทยุาลิัยุมหิดลิ
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คณะเทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทย์าลััย์มหิดลั ก่อตัั้�งข้ึ้�นิเม่�อปีี พ.ศ. 2500 

เป็ีนิสถาบัันิการศ้กษาแห่งแรกในิปีระเทศไทย์แลัะในิภููมิภูาคอาเซีีย์นิที�

ผลิัตั้บััณฑิิตั้สาขึ้าเทคนิิคการแพทย์์แลัะรังสีเทคนิิค ทั�งระดับัปีริญญา

ตั้รีแลัะบััณฑิิตั้ศ้กษา คณะฯ ได้รับัการย์อมรับัในิฐานิะสถาบัันิชัั้�นินิำาที�

มีควิามเป็ีนิเลิัศทางการศ้กษา การวิิจััย์แลัะการบัริการทางวิิชั้าการแลัะ

บัริการสุขึ้ภูาพ โดย์กำาหนิดวิิสัย์ทัศนิ์ “การสร้างควิามเป็ีนิเลิัศทาง

วิิชั้าชีั้พเทคนิิคการแพทย์์ แลัะรังสีเทคนิิคในิมาตั้รฐานิระดับัสากลั 

ที�สร้างสรรค์องค์ควิามรู้ แลัะนิวิัตั้กรรม เพ่�อเปี็นิตั้้นิแบับัการดูแลั

สุขึ้ภูาพ แลัะสร้างปีระโย์ชั้นิ์ตั้่อสังคม” ดำาเนิินิการผ่านิพันิธกิจัผลิัตั้

บััณฑิิตั้ที�มีศักย์ภูาพรอบัด้านิแลัะสมรรถนิะสูงทางวิิชั้าชีั้พ พัฒนิางานิ

วิิจััย์แลัะนิวิัตั้กรรมเพ่�อการใชั้้ปีระโย์ชั้นิ์ในิปีระเทศแลัะนิานิาชั้าติั้ 

บูัรณาการทางวิิชั้าการแลัะวิิชั้าชีั้พเพ่�อการดูแลัสร้างเสริมสุขึ้ภูาพที�ดี

แก่ปีระชั้าชั้นิในิสังคม มีจัำานิวินิบัุคลัากรสาย์วิิชั้าการ 79 คนิ แลัะ

สาย์สนัิบัสนุินิ 163 คนิ ร่วิมแรงร่วิมใจัในิการพัฒนิาคุณภูาพ แลัะ

ปีรับัปีรุงผลัการดำาเนิินิงานิอย่์างต่ั้อเน่ิ�อง โดย์นิำาเกณฑ์ิมาตั้รฐานิระดับั

สากลัในิการบัริหารองค์กร เกณฑ์ิ TQA ในิระดับัองค์กร เกณฑ์ิ AUN-QA 

สำาหรับัหลัักสูตั้รการเรีย์นิการสอนิ มาตั้รฐานิ ISO15189 แลัะ ISO 

15190 สำาหรับัการให้บัริการทางเทคนิิคการแพทย์์ แลัะมาตั้รฐานิการ

ปีฏิิบััติั้ทางวิิชั้าชีั้พรังสีเทคนิิค

ลิักูษณะอิงค์กูร

การปีรับัตัั้วิอย่์างมีทิศทางได้อย่์างทันิท่วิงที โดย์อาศัย์โอกาสเชิั้งกลัยุ์ทธ์

แลัะสมรรถนิะหลัักขึ้ององค์กรเพ่�อให้สอดคลั้องไปีกับัสถานิการณ์ 

การเปีลีั�ย์นิแปีลังในิระดับัโลัก แลัะยุ์คแห่งการ Disruption ที�ถาโถมเข้ึ้ามา

อย่์างไม่หยุ์ดยั์�ง การเรีย์นิรู้แลัะกล้ัาเผชิั้ญหน้ิากับัการปีรับัตัั้วิครั�งยิ์�งใหญ่

เพ่�อเปีลีั�ย์นิแปีลังตั้ำาแหน่ิงแห่งที� (Positioning) ขึ้ององค์กร จัากมุมมอง

การปีฏิิบััติั้ทางวิิชั้าชีั้พแบับัตัั้�งรับัออกมาสู่การเป็ีนิองค์กรที�ขัึ้บัเคล่ั�อนิด้วิย์

นิวัิตั้กรรมในิมิติั้ต่ั้างๆเพ่�อรองรับัในิทุกพันิธกิจั ร่วิมกับัระบับัการนิำาองค์กร

แลัะการมุ่งเน้ินิให้เกิดการปีฏิิบััติั้การอย่์างจัริงจััง โดย์การมีส่วินิร่วิมขึ้อง

บุัคลัากรทุกภูาคส่วินิเป็ีนิปัีจัจััย์สำาคัญ

ส้ิ�งส้ำาคัญที�มีผลิ

ต่อิวิิธีกูารดำาเนิินิงานิ
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ผู้นิำาระดับัสูงนิำาองค์กรอย่์างมีวิิสัย์ทัศน์ิในิการมุ่งสู่ควิามเป็ีนิเลิัศ โดย์

ใช้ั้แนิวิคิดเชิั้งระบับั (Leadership system) (ภูาพที� 1) กำาหนิดวิิสัย์ทัศน์ิ

แลัะค่านิิย์มที�ให้ควิามสำาคัญกับัการมีส่วินิร่วิมขึ้องบุัคลัากร แลัะมีการ

ทบัทวินิอย่์างต่ั้อเน่ิ�องเพ่�อให้สอดคล้ัองกับัสถานิการณ์ที�เปีลีั�ย์นิแปีลัง

ไปี รวิมถ้งการใช้ั้ข้ึ้อมูลัควิามต้ั้องการแลัะควิามคาดหวัิงขึ้องลูักค้า คู่

ควิามร่วิมม่อ แลัะผู้มีส่วินิได้ส่วินิเสีย์ ควิามสามารถในิการแข่ึ้งขัึ้นิ 

สมรรถนิะหลััก ควิามเสี�ย์งระดับัองค์กร Benchmarking แลัะสัมฤทธิ

ผลัในิแต่ั้ลัะปีีที�ผ่านิมาร่วิมพิจัารณา แลัะมาปีรับัปีรุงแผนิกลัยุ์ทธ์ฉบัับั

ปัีจัจุับัันิ แลัะแผนิปีฏิิบััติั้การ ตัั้วิชีั้�วัิดเป้ีาหมาย์ในิแต่ั้ลัะปีี ผู้นิำาระดับัสูง

ถ่าย์ทอด VMV แผนิกลัยุ์ทธ์ แผนิปีฏิิบััติั้การ แก่บุัคลัากรทั�งหมดด้วิย์

วิิธีที�เป็ีนิทางการแลัะไม่เป็ีนิทางการ ทั�งด้วิย์ตัั้วิเองแลัะมอบัหมาย์ให้

ทีมบัริหาร แลัะหัวิหน้ิาหน่ิวิย์งานิทุกระดับัเป็ีนิผู้ส่�อสาร คณบัดีส่�อสาร

ด้วิย์ตั้นิเองผ่านิการจััดสัมมนิาเชิั้งปีฏิิบััติั้การปีระจัำาปีีแลัะวิาระคณบัดี

พบัปีระชั้าคม ที�เน้ินิการส่�อสารสองทาง แลัะครอบัคลุัมไปีถ้งกลุ่ัม

ลูักค้า แลัะมีผู้มีส่วินิได้ส่วินิเสีย์ด้วิย์ช่ั้องทางที�หลัากหลัาย์แลัะแตั้กต่ั้าง

กันิ รวิมถ้งมีวิิธีการทำาให้เกิดการปีฏิิบััติั้อย่์างจัริงจััง เพ่�อให้บัรรลุัพันิธ

กิจัขึ้ององค์กรผ่านิกระบัวินิการทำากลัยุ์ทธ์ ให้สอดคล้ัองกับัเป้ีาหมาย์

การเป็ีนิองค์กรที�ขัึ้บัเคล่ั�อนิด้วิย์นิวัิตั้กรรม การวิางแผนิบุัคลัากรแลัะงบั

ปีระมาณเพ่�อรองรับัแผนิกลัยุ์ทธ์ ถูกถ่าย์ทอดลังสู่การปีฏิิบััติั้ผ่านิข้ึ้อ

ตั้กลังการปีฏิิบััติั้งานิ (Performance agreement; PA) ในิทุกระดับั 

กำาหนิดแผนิปีฏิิบััติั้การทั�งระย์ะสั�นิแลัะระย์ะย์าวิ ระบุัผู้รับัผิดชั้อบัแลัะ

ติั้ดตั้ามตัั้วิชีั้�วัิดอย่์างสมำ�าเสมอในิที�ปีระชุั้มกรรมการปีระจัำาส่วินิงานิ 

ซ้ี�งการดำาเนิินิการดังกล่ัาวิทำาให้ผลัการปีระเมินิควิามรู้ควิามเข้ึ้าใจัขึ้อง

กูารนิำาอิงค์กูร

ควิามท้าทาย์ที�สำาคัญขึ้ององค์กร ได้แก่ ควิามก้าวิหน้ิาแลัะการเปีลีั�ย์นิแปีลัง

ขึ้องเทคโนิโลัยี์อย่์างรวิดเร็วิ (Disruptive Technology) กระบัวินิการ

บัริหารจััดการด้านิการจััดการศ้กษาเพ่�อรองรับัยุ์คดิจิัทัลั แลัะผู้เรีย์นิกลุ่ัมใหม่ 

การเตั้รีย์มบุัคลัากรเพ่�อรองรับัการดำาเนิินิงานิเชิั้งกลัยุ์ทธ์ให้สอดคล้ัองแลัะ

ทันิกับัการเปีลีั�ย์นิแปีลังขึ้องสังคมโลัก การเตั้รีย์มพร้อมรับัการเปีลีั�ย์นิแปีลัง

ขึ้องภูาวิะสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ์แลัะปีระชั้ากรวัิย์ศ้กษาลัดลัง นิโย์บัาย์ทาง

ด้านิสาธารณสุขึ้ขึ้องปีระเทศที�มุ่งเน้ินิการส่งเสริมสุขึ้ภูาพเชิั้งรุก 

ควิามท้าทายุส้ำาคัญ

ที�อิงค์กูรเผชิญ

บุัคลัากรต่ั้อวิิสัย์ทัศน์ิ แลัะแผนิกลัยุ์ทธ์เพิ�มมากข้ึ้�นิทุกปีี นิอกจัากนีิ�ยั์ง

มุ่งมั�นิในิการสร้างควิามผูกพันิขึ้องบุัคลัากรต่ั้อองค์กรอย่์างต่ั้อเน่ิ�อง 

เช่ั้นิ การมุ่งเนิ้นิให้บัุคลัากรมีส่วินิร่วิมในิการสร้างควิามสำาเร็จัให้แก่

องค์กร การพัฒนิาศักย์ภูาพขึ้องบัุคลัากรอย์่างต่ั้อเน่ิ�อง การย์กย่์อง

ชั้มเชั้ย์ แลัะเสริมสร้างบัรรย์ากาศในิการแลักเปีลีั�ย์นิเรีย์นิรู้ขึ้องบัุคลัากร 

ส่งผลัให้ผลัลััพธ์การนิำากลัยุ์ทธ์ไปีปีฏิิบััติั้ แลัะผลัการบัรรลุัเป้ีาหมาย์

ตั้ามแผนิกลัยุ์ทธ์มีแนิวิโน้ิมที�ดีข้ึ้�นิอย่์างต่ั้อเน่ิ�อง

ภาพท่ี่� 1 ระบบการนำำาองค์์กร (Leadership system)
ค์ณะเที่ค์นิำค์การแพที่ย์์ ม.มหิิดล
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ในิกระบัวินิการวิางแผนิกลัยุ์ทธ์ คณะฯ ได้รวิบัรวิมแลัะวิิเคราะห์ข้ึ้อมูลั

ปัีจัจััย์นิำาเข้ึ้ามาวิิเคราะห์สถานิการณ์ ด้วิย์ SWOT Analysis แลัะ

กำาหนิดควิามได้เปีรีย์บัเชิั้งกลัยุ์ทธ์ ควิามท้าทาย์เชิั้งกลัยุ์ทธ์ 

วัิตั้ถุปีระสงค์เชิั้งกลัยุ์ทธ์ ตั้ลัอดจันิผลิัตั้ภัูณฑ์ิแลัะระบับังานิที�สำาคัญ 

เพ่�อใช้ั้ในิการปีรับัปีรุงกระบัวินิการหลััก (Core process) แลัะ

กระบัวินิการสนัิบัสนุินิ (Supportive process) แลัะนิำามาวิิเคราะห์แนิวิ

โน้ิม (Trend) แลัะเป้ีาหมาย์ขึ้องวิิสัย์ทัศน์ิ ด้วิย์ TOWS matrix เพ่�อใช้ั้

ในิการวิางกลัย์ุทธ์ให้มีควิามคลั่องตัั้วิแลัะย่์ดหยุ่์นิพร้อมรับัต่ั้อการ

เปีลีั�ย์นิแปีลังที�สำาคัญๆ ควิบัคู่กับัการทำาแผนิบัริหารควิามเสี�ย์ง ทั�ง 4 

ด้านิ ได้แก่ Strategic risk, Operational risk , Financial risk แลัะ 

Compliance risk ที�มาจัากควิามต้ั้องการขึ้องลูักค้า ผู้มีส่วินิได้ส่วินิ

เสีย์ คู่ควิามร่วิมม่อ ผู้ส่งมอบัแลัะแนิวิโน้ิมตั้ลัาด จััดทำาแผนิกลัยุ์ทธ์ 

เป้ีาหมาย์ แลัะตัั้วิชีั้�วัิด มีงานิยุ์ทธศาสตั้ร์ฯ ผู้บัริหารในิระดับัต่ั้างๆเป็ีนิ

ผู้รับัผิดชั้อบัตั้ามพันิธกิจั กำาหนิดกรอบัเวิลัาแผนิระย์ะสั�นิ 1 ปีี แลัะ

แผนิระย์ะย์าวิ 3-5 ปีี รวิมทั�งมีการติั้ดตั้ามการดำาเนิินิการตั้ามตัั้วิชีั้�วัิด

ขึ้องแผนิกลัยุ์ทธ์ นิำาผลัลััพธ์แลัะผลัการปีระเมินิคุณภูาพในิระดับัต่ั้างๆ 

กูลิยุุทธ์

ทั�ง EdPEx/TQA, วัิตั้ถุปีระสงค์เชิั้งกลัยุ์ทธ์ แลัะสมรรถนิะหลััก มา

วิิเคราะห์หาโอกาสเชิั้งกลัยุ์ทธ์ แลัะพัฒนิานิวัิตั้กรรม ทั�งในิมิติั้การ

สร้างสรรค์ผลังานิวิิจััย์ระดับัโลักในิหลัากหลัาย์ศาสตั้ร์    การพัฒนิา 

Platform งานิวิิจััย์สู่นิวัิตั้กรรมเพ่�อการใช้ั้ปีระโย์ชั้น์ิแลัะการพัฒนิาเชิั้ง

พาณิชั้ย์์อย่์างครบัวิงจัร (วิิจััย์พัฒนิา-ผลิัตั้โดย์ Pilot plant-

จัำาหน่ิาย์โดย์บัริษัท MT InnoTrEx ที�ถ่อหุ้นิ 100% โดย์คณะฯ) เพ่�อส่ง

เสริมยุ์ทธศาสตั้ร์การพัฒนิาอุตั้สาหกรรมเคร่�องม่อแพทย์์ขึ้องปีระเทศ    

การผลิัตั้บััณฑิิตั้ที�มีศักย์ภูาพรอบัด้านิด้วิย์คุณลัักษณะทางวิิชั้าชีั้พ

เทคนิิคการแพทย์์แลัะรังสีเทคนิิคผ่านิหลัักสูตั้รที�ได้รับัรองมาตั้รฐานิ

คุณภูาพระดับัสากลั (AUN-QA) การขึ้ย์าย์บัทบัาททางวิิชั้าชีั้พผ่านิ

ศูนิย์์สุขึ้ภูาพองค์รวิมแลัะเวิชั้ศาสตั้ร์ชัั้นิสูตั้รเพ่�อส่งเสริมการมีสุขึ้ภูาวิะ

ที�ดี (Good Health & Well-being) เพ่�อรองรับัปีระชั้าชั้นิทุกกลุ่ัมวัิย์

แลัะสังคมผู้สูงอายุ์ การขึ้ย์าย์ศักย์ภูาพการเป็ีนิแม่ข่ึ้าย์ดูแลัมาตั้รฐานิ

ทางห้องปีฏิิบััติั้การทางเทคนิิคการแพทย์์ทั�วิปีระเทศแลัะในิระดับั

อาเซีีย์นิ รวิมถ้งบัทบัาทนิำาทางวิิชั้าชีั้พเพ่�อร่วิมป้ีองกันิการระบัาดขึ้อง

โรคในิวิิกฤติั้การณ์โควิิด-19 ขึ้องปีระเทศในิช่ั้วิงที�ผ่านิมา

ภาพประกอบท่ี่� 2
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คณะเทคนิิคการแพทย์์ออกแบับัผลิัตั้ภัูณฑ์ิ ระบับังานิแลัะกระบัวินิการ

ทำางานิ ผ่านิการรวิบัรวิมข้ึ้อมูลัสารสนิเทศที�สำาคัญ จัากเสีย์งขึ้องผู้

เรีย์นิ/ลูักค้า สมรรถนิะหลััก ควิามได้เปีรีย์บัแลัะควิามท้าทาย์เชิั้งกลั

ยุ์ทธ์ ศักย์ภูาพบุัคลัากร ทรัพย์ากร องค์ควิามรู้ แลัะเทคโนิโลัยี์ขึ้อง

คณะฯ รวิมถ้งการวิิเคราะห์แลัะคาดการณ์ผลัจัากการจััดทำา SWOT 

แลัะ TOWS matrix จััดทำาข้ึ้อกำาหนิดผลิัตั้ภัูณฑ์ิแลัะบัริการ กำาหนิด

ระบับังานิแลัะกระบัวินิการสำาคัญทั�งระบับังานิหลัักแลัะระบับัสนัิบัสนุินิ 

เพ่�อส่งมอบัผลิัตั้ภัูณฑ์ิแลัะบัริการให้แก่ลูักค้าตั้ามพันิธกิจั การนิำา

กระบัวินิการไปีปีฏิิบััติั้มีการมอบัหมาย์ผู้บัริหารในิระดับัต่ั้างๆ 

ถ่าย์ทอด ติั้ดตั้ามการดำาเนิินิการ รวิมถ้งกำาหนิดตัั้วิชีั้�วัิดในิกระบัวินิการ 

(Leading KPI) แลัะ ตัั้วิชีั้�วัิดผลัการดำาเนิินิงานิ (Lagging KPI)เพ่�อ

ควิบัคุมแลัะกำากับัการดำาเนิินิงานิให้เป็ีนิไปีตั้ามข้ึ้อกำาหนิดที�สำาคัญ มี

การรวิบัรวิมข้ึ้อมูลั วิิเคราะห์ แลัะสรุปีผลัดำาเนิินิการเพ่�อใช้ั้ในิการ

ปีรับัปีรุงกระบัวินิการทำางานิ แลัะกระบัวินิการสนัิบัสนุินิ โดย์ใช้ั้เกณฑ์ิ

มาตั้รฐานิระดับัสากลัเป็ีนิเคร่�องม่อหลัักในิการปีรับัปีรุงผลัการดำาเนิินิ

งานิ เช่ั้นิ EdPEx/TQA, AUN-QA, ISO แลัะ PDSA ซ้ี�งส่งเสริมโอกาส

แลัะบัรรย์ากาศในิการพัฒนิานิวัิตั้กรรมต่ั้าง ๆ ขึ้องบุัคลัากร

กูารป็ฏิิบัติกูาร

คณะเทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทย์าลััย์มหิดลั
999 ถนินิพุทธมณฑิลัสาย์ 4 ตั้. ศาลัาย์า 

อ. พุทธมณฑิลั จั. นิครปีฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-4371-5  โทรสาร 02-441-4380
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