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BAND 

รายงานการตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
จัดท ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  

ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยมหิดลประจ ำปี 2560  โดยใช้แนวทำงตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
(Thailand Quality Award :  TQA)  และตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเ พ่ือกำรด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  

ผลกำรตรวจประเมินพบว่ำคณะเวชศำสตร์เขตร้อน คะแนนในส่วนของกระบวนกำรอยู่ในแถบ 
คะแนนที่ 2 (151–200) ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 2B (151 - 175) ซึ่ง 
แสดงว่ำคณะฯ แสดงให้เห็นถึงกำรมีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำน
ของเกณฑ์ แต่มีบำงพ้ืนที่ (กระบวนกำร) หรือบำงหน่วยงำนที่เริ่มมีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
องค์กรมีกำรพัฒนำทิศทำงกำรปรับปรุงทั่วไปเป็นแบบตั้งรับปัญหำ 

 ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0–125) ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’sDee  
อยู่ในระดับ 1A (101 - 125) แสดงว่ำคณะฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยู่บ้ำงส ำหรับบำงพ้ืนที่ 
(กระบวนกำร) ที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แต่โดยทั่วไปยังขำดกำรแสดงแนวโน้มและข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ 

 
การจัดล าดับ MU’s Dee1 

 MU’SDEE 
SCORE 

PROCESS RESULT 
3 3A 231 - 260 191 - 210 

3B 201 - 230 171 - 190 

2 
2A 176 - 200 148 - 170 
2B 151 - 175 126 - 147 

1 

1A 126 - 150 101 - 125 
1A- 101 - 125 81 - 100 
1B+ 76 - 100 61 - 80 
1B 51 - 75 41 - 60 
1B-  < 50  < 40 

 

                                           
1 MU'sDee เป็นกำรแบ่งระดับพัฒนำกำรของส่วนงำนที่รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx และมีชว่งคะแนนอยู่ใน Band 1 (0-275 คะแนน) โดย

กำรแบ่งระดับพัฒนำกำรนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 26 มิถุนำยน 2556 และไดม้ีกำรแบ่งระดับพัฒนำกำร
เพิ่มเติมส ำหรับช่วงคะแนนที่อยู่ใน Band 2 และ 3 ในกำรตรวจประเมินประจ ำปี 2560 ด้วย 
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การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมนิ 

รำยงำนฉบับนี้เป็นผลมำจำกข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์

คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศของมหำวิทยำลัยมหิดล โดยกระบวนกำรกลั่นกรอง 3 ขั้นตอน 

(Individual review, Consensus Review และ Site visit)  จึงเชื่อว่ำท่ำนสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำองค์กร ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี  และโอกำสเพ่ือกำรพัฒนำ  ในส่วนของกระบวนกำร

และผลลัพธ์  รำยงำนจะไม่น ำเสนอประเด็นที่ท่ำนพึงกระท ำ และ/หรือวิธีกำรที่พึงกระท ำ และอำจไม่

ครอบคลุมในทุกพันธกิจของส่วนงำน  

อย่ำงไรก็ตำมท่ำนและคณะผู้บริหำรสำมำรถเลือกใช้ข้อมูลจำกกำรสังเกตและวิเครำะห์ของ

คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ นี้  เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรในระยะต่อไปได้  ท่ำนสำมำรถ

เลือกข้อสังเกตที่จ ำเป็นและส ำคัญ สอดคล้องกับพันธกิจและมีผลกระทบต่อส่วนงำนสูง  มำวิเครำะห์เป็นล ำดับ

แรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่ำท่ำนรู้จักส่วนงำนของท่ำนเองดีกว่ำคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ  ดังนั้นท่ำน

อำจพบว่ำบทวิเครำะห์บำงส่วนมีควำมคลำดเคลื่อน  มหำวิทยำลัยจึงใคร่ขอให้ท่ำนได้โปรดเลือกใช้ส่วนที่เป็น

ประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อส่วนงำนของท่ำน 

 มหำวิทยำลัยขอแสดงควำมยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงำน ขอท่ำนได้โปรดร่วมชื่นชม 
แสดงควำมยินดี  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับบุคลำกรที่ร่วมสร้ำงควำมส ำเร็จนี้ 

 ขอท่ำนได้โปรดน ำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพ้ืนฐำนที่ดีในกำรพัฒนำให้ส่วนงำนมีกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป 

 ขอท่ำนโปรดพิจำรณำโอกำสที่พึงพัฒนำ โดยกำรน ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง
เป็นล ำดับต่อไป 

 และสุดท้ำย  มหำวิทยำลัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ท่ำนจะใช้รำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับนี้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรในรอบเวลำถัดไป 

 

  



  
 CONFIDENTIAL  FEEDBACK FINAL REPORT  PAGE 3 of 34 
MU EdPEx ASSESSMENT 2018 Faculty of Tropical Medicine 

 

Key Theme – Process Items 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มีคะแนนกระบวนกำรในแถบคะแนนที่ 2 (151–200) ระดับพัฒนำกำรตำมกำร

จัดล ำดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 2B (151 - 175) ซึ่งแสดงว่ำคณะเวชศำสตร์เขตร้อน แสดงให้เห็นถึงกำรมี
แนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แต่มีบำงพ้ืนที่  
(กระบวนกำร) หรือบำงหน่วยงำนที่เริ่มมีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ องค์กรมีกำรพัฒนำทิศ
ทำงกำรปรับปรุงทั่วไปเป็นแบบตั้งรับปัญหำ 
 
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีในส่วนกระบวนการการด าเนินงานขององค์กร 

1. ผู้น ำระดับสูง ชี้น ำองค์กำรด้วยระบบ TropMed Leadership System (TM-LS) และใช้ระบบ 
TropMed 4V Communication (TM-4VC) เพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม สู่บุคลำกร 
ก ำหนดทิศทำงด้ำนวิจัยและส่งมอบผ่ำนกระบวนงำน TropMed Work Process (TM-WP) ส่งผลให้
มีผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัยโรคเขตร้อนอยู่ในระดับชั้นน ำของโลก ผู้น ำระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
สะท้อนค่ำนิยม TrOpMED ส่งเสริมกำรกระท ำที่ถูกกฎหมำยและจริยธรรมผ่ำนระบบ TropMed 
Governance System (TM-GS) สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของผู้น ำ ในกำรชี้น ำสถำบันให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของกำรเป็นหนึ่งในสถำบันวิจัยชั้นน ำระดับโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 

2. คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบหลำยเรื่อง ได้แก่ กำรก ำกับดูแลองค์กร กำรส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมำยและมีจริยธรรม กำรสร้ำงพ้ืนที่สีเขียว กำรจัดท ำกลยุทธ์ และกำรน ำแผนไปสู่
กำรปฏิบัติ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำอ่ืน กำรวัดวิเครำะห์ ทบทวน ปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำร กำรจัดกำรคุณลักษณะของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กำรจัดกำรด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง กำรจัดกำรด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน นโยบำย สิทธิประโยชน์ 
กำรส ำรวจและขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร กำรเตรียมควำมพร้อมต่อ
ภำวะฉุกเฉิน กำรคัดเลือกผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ กำรด ำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำวที่เป็นระบบ 
จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถทบทวน ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 
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ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการด าเนินงาน 

1. กระบวนกำรบำงเรื่องยังขำดกำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบ เช่น กำรสร้ำงคณะฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
ด้ำนกำรศึกษำ บริกำรวิชำกำร และบริกำรสุขภำพ กำรสนับสนุนชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
กำรก ำหนดระบบงำน กำรวัด วิเครำะห์ ทบทวน และปรับปรุง ตัววัดผลกำรด ำเนินกำรด้ำนบริกำร
วิชำกำร วิธีกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยสนับสนุน และกำรรักษำ
บุคลำกรใหม่ กำรพัฒนำและประเมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำผู้น ำ กำรก ำหนด
กระบวนกำรสนับสนุน กำรควบคุมต้นทุน กำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ 
สำมำรถทบทวน ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 

2. กระบวนกำรบำงเรื่องยังมีกำรถ่ำยทอดไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่  กระบวนกำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำร Retainment Development และ TrOpMED Culture กำรจัดกำรควำมรู้ของ
คณะฯ กำรส ำรวจปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพันและกำรตอบสนองปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพัน  
กำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของ
กำรด ำเนินกำรของคณะฯ 

3. กระบวนกำรหลำยเรื่องยังไม่พบว่ำมีกำรทบทวน ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำรรับฟัง กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน กำรวัด วิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร และปรับปรุง
กำรด ำเนินกำร กำรจัดกำรขีดควำมสำมำรถ อัตรำก ำลัง กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน  
กำรออกแบบกระบวนกำร กำรถ่ำยทอดกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  
กำรทบทวน ปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือน ำไปสู่กำร
บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่น ำไปสู่ควำมได้เปรียบใน
กำรแข่งขัน 
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Key Theme – Result Items 
คณะเวชศำสตร์ เขตร้อน มีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ ในแถบคะแนนที่  1 (0–125)  

ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’sDee อยู่ในระดับ 1A (101 - 125) จำกกำรประชุมของคณะประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3  แสดงว่ำคณะฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยู่บ้ำงส ำหรับบำงพ้ืนที่ (กระบวนกำร)  
ที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แต่โดยทั่วไปยังขำดกำรแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ  

1. ผลลัพธ์บำงเรื่องอยู่ในระดับชั้นน ำ เมื่อเทียบกับคู่เทียบระดับสำกล ได้แก่ ผลลัพธ์อัตรำส่วนของ RCT 
ในโรค Murine typhus Melioidosis Leptospirosis QS Ranking (Life Sciences and Medicine) 
ผลงำนวิชำกำรด้ำนโรคเขตร้อนที่ผลิตโดยสถำบันต่ำง ๆ กำรมีผลลัพธ์อยู่ในระดับชั้นน ำ เมื่อเทียบกับ 
คู่เทียบระดับสำกลจะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของควำมเป็นเลิศในกำรวิจัย
ด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 

2. ผลลัพธ์หลำยเรื่องมีแนวโน้มที่ดี เช่น จ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรดูแลด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย 
ผลลัพธ์ด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร รำยงำนด้ำนกำรส่งเสริมศักยภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ ผลกำรตรวจสอบเรื่องควำม
รับผิดชอบทำงกำรเงิน และพัสดุ ครุภัณฑ์ จำกสตง. และผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก กำรละเมิดและ
กำรกระท ำผิดต่อกลุ่มนักศึกษำ ผู้ป่วย/ญำติ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรจัดกำรกับ
สิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์จ ำนวนน้ ำมันและน้ ำมันเตำที่ใช้ในแต่ละปี จ ำนวนกระดำษที่ใช้และกำรเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในคณะฯ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจำกโรงพยำบำล รำยได้รวมของโรงพยำบำลสูงกว่ำรำยจ่ำย 
จ ำนวนผู้ป่วยนอก และจ ำนวนผู้ใช้บริกำรคลินิกท่องเที่ยว เป็นต้น  กำรแสดงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรส ำคัญ  
ของคณะฯ 

3. ผลลัพธ์หลำยเรื่องบรรลุเป้ำหมำย เช่น ผลกำรด ำเนินงำนเรื่องควำมพึงพอใจของ ผู้รับบริกำรด้ำน
สุขภำพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำร จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของ
บุคลำกรและนักศึกษำ เรื่องกำรรับรู้วิสัยทัศน์ที่คณะฯ จะมุ่งสู่กำรเป็นสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนโรค
เขตร้อน กำรรับรู้ควำมเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ที่คณะฯ จะมุ่งสู่กำรเป็นสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนโรค
เขตร้อน รำยได้จำกกำรบริกำรสุขภำพ รำยได้จำกกำรวิจัย และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  
กำรแสดงผลลัพธ์ที่บรรลุเป้ำหมำยจะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรของคณะฯ 
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ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง และ

มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ 

1. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์หลำยเรื่อง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้ำน
ควำมพึงพอใจลูกค้ำวิจัยและบริกำรวิชำกำร และผลลัพธ์ควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำบริกำรสุขภำพ 
วิจัย บริกำรวิชำกำร ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำวิจัย บริกำรวิชำกำร และบริกำรสุขภำพ 
ผลลัพธ์เรื่องกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรสรรหำว่ำจ้ำง และรักษำบุคลำกรใหม่ ผลลัพธ์ด้ำนกำรสนับสนุนชุมชน ผลลัพธ์ด้ำน
กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด 
กำรแสดงผลลัพธ์ดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 

2. ผลลัพธ์บำงเรื่องมีแนวโน้มไม่คงที่หรือลดลง เช่น เงินทุนวิจัยที่ได้รับต่อปี จ ำนวนแหล่งทุนที่ยื่นขอ 
จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมผูกพันของแหล่งทุนหลักสูตรปรับปรุงทันสมัย จ ำนวนหลักสูตรได้รับ
กำรรับรองด้วยเกณฑ์ AUN-QA และร้อยละของนักศึกษำ ที่เรียนจบภำยในเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน
หลักสูตรที่มีห้องเรียนออนไลน์ จ ำนวนกำรใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวนกำรใช้น้ ำประปำในแต่ละปี กำรแสดง
ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรทบทวน ปรับปรุง
กระบวนกำรส ำคัญของคณะฯ 

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์บำงเรื่องจ ำแนกตำมกลุ่มที่ส ำคัญ เช่น ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน
จ ำแนกตำมหลักสูตร  ผลลัพธ์บรรยำกำศกำรท ำงำน  ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำร กำรก ำกับดูแล
องค์กำร กฎหมำยข้อบังคับและกำรรับรองมำตรฐำน จริยธรรม กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 
รวมทั้งภำวะฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ กำรแสดงผลลัพธ์จ ำแนกตำมกลุ่มที่ส ำคัญจะช่วย
ให้สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์นั้น 
เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้ 
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รายละเอียดของจุดเดน่และโอกาสในการพัฒนา 
หมวด 1 การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 
1. ผู้น ำระดับสูง (SL) ชี้น ำองค์กรด้วยระบบ TropMed Leadership System (TM-LS) (ภำพที่ 1.1) และ

ใช้ ร ะบบ TropMed 4V Communication (TM-4VC) (A,D) (ภำพที่  1.1ข (1) และ  ตำรำงที่   
1.1ข(1)) เพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม สู่บุคลำกร ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบตำมรอบเวลำที่ก ำหนดในทุกช่องทำง มีกำรก ำหนดทิศทำงด้ำน
วิจัยและส่งมอบผ่ำนกระบวนงำน TropMed Work Process (TM-WP) (ภำพประกอบที่ 4) และผู้น ำ
ระดับสูง (SL) ปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม ทั้งในวิชำชีพ กำรบริหำร และเรื่องอ่ืน ๆ และ
ส่งเสริมกำรกระท ำที่ถูกกฎหมำยและจริยธรรมผ่ำนกระบวนกำรผ่ำนระบบ TropMed Governance 
System (TM-GS) (ภำพที่ 1.2) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของผู้น ำในกำรชี้น ำองค์กรและ 
กำรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมำยและจริยธรรม 

2. ผู้น ำระดับสูง (SL) ก ำหนดให้มีระบบกำรสื่อสำร TropMed 4V Communication (TM-4VC) (ภำพที่ 
1.1ข(1)) โดยมอบหมำยรองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรกับ
กลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม ได้แก่ บุคลำกร ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภำพที่  
1.1 ข(1)) สื่อสำรแบบสองทำงกับกลุ่มบุคลำกรและนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมเวทีคณบดีพบประชำคม / 
Lunch with Dean / Line@ / Facebook รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือท ำกำรสื่อสำรเรื่องส ำคัญ
เร่งด่วน กำรมีระบบกำรสื่อสำรดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุนให้คณะฯ สำมำรถสื่อสำรทิศทำงกำรน ำและ
ข่ำวสำรในคณะฯ ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

  
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่ำมีกระบวนกำรทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 
ที่ถูกกฎหมำยและจริยธรรม กำรสร้ำงสถำบันให้ประสบควำมส ำเร็จและกำรสื่อสำรให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
คณะฯ กำรมีกำรทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของกระบวนกำรส ำคัญดังกล่ำว 
ของคณะฯ 

2. ไมพ่บว่ำกำรสร้ำงคณะฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จครอบคลุมพันธกิจ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
และด้ำนบริกำรสุขภำพ กำรมีกระบวนกำรสร้ำงคณะฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จที่ครอบคลุมด้ำน 
กำรบริกำร ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนบริกำรวิชำกำร และด้ำนบริกำรสุขภำพจะช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ของควำมเป็นเลิศด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 
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โอกาสพัฒนา (ต่อ) 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมให้คณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
ควำมคล่องตัวในระยะยำว อันจะส่งผลต่อควำมยั่งยืนของคณะฯ  

4. กระบวนกำรมุ่ งเน้นกำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำร Retainment, Development และ TrOpMED 
culture ยังถ่ำยทอดไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลำกร อันจะส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และพันธกิจของคณะฯ   
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1.2 การก ากับดูและและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ภำพประกอบที่ 2) และบริหำรงำน
ภำยใต้ควำมเห็นชอบของ SL โดยใช้ระบบ TM-LS (ภำพที่ 1.1) และ SL ก ำกับดูแลให้สถำบันเป็น
องค์กรธรรมำภิบำล ตำม TM-GS (ภำพที่ 1.2) มีกำรจัดตั้งหน่วยงำน/โครงกำรที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
เรื่องที่ส ำคัญโดยก ำหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ วิธีกำร ตัวชี้วัด และท ำกำรติดตำมผลลัพธ์  เช่น  
หน่วยตรวจสอบภำยในเพ่ือก ำกับดูแลกระบวนกำรท ำงำน ภำพที่ 1.2ก(1) หน่วยบริหำรทรัพย์สินและ
กฎหมำยตำมหลักนิติธรรม/Office of Research and Compliance /โครงกำร TM Eco (ตำรำงที่  
1.1ก(2)) และคณะฯ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรตำมเกณฑ์ PA ของมหำวิทยำลัยและ
ของคณะฯ (ภำพที่ 7.4ก(1)-1 ถึง ภำพที่ 7.4ก(1)-4) ซึ่งท ำให้มั่นใจได้ว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรก ำกับ
ดูแลและปรับปรุงระบบงำน 

2. คณะฯ มีกำรก ำกับดูแลองค์กรผ่ำนระบบธรรมำภิบำลด้วยหลักนิติธรรมและควำมโปร่งใส โดย SL 
(ภำพที่  1.2) มีหน่วยงำนกำยภำพและสิ่ งแวดล้อมร่วมกับ Office of Research Integrity and 
Compliance (ORIC) และนักอำชีวอนำมัยดูแล ก ำกับดูแลสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 1.2ข(1) และ ตำรำงที่ 6.1ข(2)) 

3. คณะฯ มีนโยบำยและกระบวนกำรที่ผลักดันให้องค์กรเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนระบบ 
Eco Friendly Environment (TM Eco) ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนในเกณฑ์ดีและมีกิจกรรมและโครงกำร
ต่ำง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมำยหลักในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ตำรำงที่ 1.2ข(1)) 
มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำนทุกพันธกิจ ส่งผลให้ได้รับรำงวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 28 ส่วนงำน เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่ำกระบวนกำรส่งเสริมกำรประพฤติปฎิบัติที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมระเบียบ  
และกำรได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนครอบคลุมทุกพันธกิจ กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวครอบคลุม 
ทุกพันธกิจที่ส ำคัญจะช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรของคณะฯในทุกด้ำนมีกำรประพฤติปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ตำมระเบียบ และได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสม 

2. ไม่พบว่ำกำรสนับสนุนชุมชนของคณะฯ สร้ำงควำมเข้มแข็งที่ส ำคัญให้แก่ชุมชนคณะฯ อย่ำงไร  
กำรสนับสนุนชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งจะก่อให้เกิดควำมยั่งยืนของกำรสนับสนุน
ชุมชน 
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โอกาสพัฒนา (ต่อ) 
 

3. ไม่พบว่ำมีกำรทบทวน ปรับปรุง อย่ำงเป็นระบบ ในเรื่องของพฤติกรรมที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และควำมผำสุกของสังคม กำรทบทวน ปรับปรุงจะช่วยให้คณะฯ
สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรดังกล่ำวให้บรรลุเป้ำหมำยได้ 
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หมวด 2 กลยุทธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ ์
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใช้ระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์ TM-SM (ภำพที่ 2.1ก(1)) ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  
มีคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย โดยใช้
ข้อมูลน ำเข้ำจำก TM-4VC และ TM-DC ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด มีวงรอบกำรทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำวตลอดปีตำมแผนงำน  

2. คณะฯ มีกระบวนกำรรวบรวมสำรสนเทศในกำรวิ เครำะห์และจัดท ำกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลน ำเข้ำ  
(ตำรำงที่ 2.1ก(1)) ทั้งจำกภำยในและภำยนอก น ำมำวิเครำะห์เป็นโอกำสและควำมท้ำทำยโดยใช้หลัก 
PESTLE ผ่ำนกำรวิเครำะห์ด้วย SWOT analysis ตำมผลด ำเนินกำรจริงตำมข้อมูลสำรสนเทศของ
คณะฯ โดยมี SL และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์สรุปเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
ก่อนน ำเข้ำ TOWS Matrix เพ่ือจัดท ำกลยุทธ์และก ำหนดตัวชี้วัด (ตำรำงที่ 2)  

3. คณะฯ ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 19 ข้อ และยุทธศำสตร์ของคณะฯ ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยมหิดลทั้ง 4 ด้ำน มีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและระยะยำว ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในระยะเวลำ 5 ปี (ตำรำงที่ 2) มีกำรติดตำมผลลัพธ์และทบทวนแผนปฏิบัติกำร
ตำมระบบ TM-PI (ภำพที่ 2.1ก(2)) 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกำรน ำประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมมำพิจำรณำในกระบวนกำร
วำงแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถวำงแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง และ
สนับสนุนควำมเป็นผู้น ำด้ำนโรคเขตร้อนได้ 

2. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรในกำรก ำหนดผลลัพธ์และเป้ำหมำยที่จะได้รับจำกโครงกำร 
ที่ใช้งบลงทุนสูง กำรมีกระบวนกำรในกำรก ำหนดผลลัพธ์และเป้ำหมำยของกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ
ที่ใช้งบลงทุนสูงจะช่วยให้คณะฯ สำมำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนในโครงกำรนั้น ๆ ได ้

3. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรก ำหนดระบบงำนที่ส ำคัญ กำรมีกระบวนกำรก ำหนด
ระบบงำน จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถก ำหนดระบบงำนให้ตอบสนองต่อพันธกิจและกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
บรรลุเป้ำหมำยของคณะฯ ได ้
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรจัดท ำและน ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นระบบ (ภำพท่ี 2.1ก(1)) เช่น  
มีกำรบูรณำกำรโครงกำร โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก หลำยคน ตำมควำมเหมำะสม มีกำรสื่อสำรแผน
และกระบวนกำรต่ำง ๆ ผ่ำน VOV สู่บุคลำกร (ตำรำงที่ 1.1ข(1)) มีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนตำมระบบ TM-PI (ภำพที่ 2.1ก(2)) มีกำรวิเครำะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

2. คณะฯ มีระบบกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ มีผู้รับผิดชอบและ 
มีระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำตัวชี้วัดหลักในที่ประชุม AB ทุกสัปดำห์ เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีทรัพยำกร
สนับสนุนให้แผนปฏิบัติกำรส ำเร็จบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีคณะฯ ก ำหนด 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมพ่บว่ำคณะฯ มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
คู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญอย่ำงไร ซึ่งมีผลต่อควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  
ในกำรด ำเนินกำรของคณะฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด  

2. ไมพ่บว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร กำรมีกระบวนกำรที่เป็น
ระบบในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร จะช่วยให้คณะฯ สำมำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรหำกผลลัพธ์ไม่บรรลุค่ำคำดกำรณ์  

3. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็วที่ครอบคลุมทุกแผนปฏิบัติกำร กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำว
จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบในกำรรับฟังและสื่อสำรกับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน (Voice of Community) ด้วยผู้น ำ
และ SL (ภำพที่ 1.1 และ ภำพที่ 1.1ข(1)) โดยใช้ช่องทำงกำรรับฟังและสื่อสำรที่หลำกหลำย รวมทั้ง 
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและควำมถี่ของกำรรับฟัง ตำมกลุ่มลูกค้ำ (ตำรำงที่ 3.1ก(1)) กำรมี
กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถค้นหำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพ่ือ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรได ้

2. คณะฯ มีระบบในกำรประเมินและตอบสนองต่อควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน (Voice of Feedback) ด้วยผู้น ำและ SL (ภำพที่ 1.1 และ ภำพที่ 1.1ข(1))  
โดยใช้ช่องทำงที่หลำกหลำยท ำให้คณะฯ สำมำรถค้นหำสำรสนเทศ ด้ำนควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึง
พอใจ และควำมผูกพัน ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร ให้สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและลูกค้ำอ่ืนได้ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมพ่บว่ำคณะฯ ใช้ช่องทำงสื่อสำรในกิจกรรม open house/road show และอ่ืน ๆ (ตำรำงที ่3.1ก(2)) 
อย่ำงครอบคลุมกับกลุ่มที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำในอนำคต อันจะท ำให้ไม่ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิง 
กลยุทธ์ระดับสูง (SC5)  โครงสร้ำงของประชำกรเปลี่ยนไป จ ำนวนนักศึกษำลดลง นักศึกษำรุ่นใหม่ที่มี
กำรเปลี่ยนพฤติกรรม ท ำให้อำจำรย์ต้องปรับตัว ปรับวิธีกำรสอน ได้  

2. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรในกำรรับฟังข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำรับบริกำรสุขภำพ 
กำรมีกระบวนกำรับฟังควำมพึงพอใจลูกค้ำบริกำรสุขภำพ จะท ำให้คณะฯ สำมำรถค้นหำสำรสนเทศ
ด้ำนควำมพึงพอใจและน ำไปปรับปรุงกำรบริกำรสุขภำพให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป 
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3.2 ความผูกพันของลกูค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบ TM-4VC (ภำพที่ 1.1ข(1)) ช่วยค้นหำควำมต้องกำรเกี่ยวกับหลักสูตรและบริกำรจำก
ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืนและตลำด เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และทบทวน กระบวนกำรตอบสนองต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผ่ำนกระบวนกำร TM-PI และ TM-IP (ภำพที่ 2.1ก(2)) ก่อนจะน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรออกแบบหลักสูตร กำรบริกำรและกระบวนกำร (ภำพที่ 6.1) ช่วยให้หลักสูตรมี
เอกลักษณ์และควำมโดดเด่น คงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA2)  มีหลักสูตรด้ำนโรคเขตร้อนที่มีควำม
เป็นเอกลักษณ ์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และช่วยรักษำจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติไว้ได้  

2. คณะฯ มีระบบในกำรจัดกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ ประเมิน
สำรสนเทศ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ๆ มำช่วยระบุและช่วยใน
กำรออกแบบกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญเหล่ำนี้ โดยจ ำแนกตำมกลุ่มลูกค้ำและผู้ใช้บริกำรทั้งจำก 
ในประเทศc]tต่ำงประเทศ ซึ่งได้ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนกำรไว้ (ตำรำง 3.2ก(2)) อันจะช่วยให้
สำมำรถคงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA5) จำกกำรเปิด AEC จะเป็นโอกำสให้มีนักศึกษำเพ่ิมขึ้น  
มีผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำเพ่ิมมำกขึ้น มีโอกำสที่จะมีโรคเขตร้อนจำกเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำรักษำและ 
มีงำนวิจัยที่อำจมีควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนไว้ได้ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจ ำแนกผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำว 
จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถจ ำแนกผู้เรียน ลูกค้ำอ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม และค้นหำควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ลูกค้ำอ่ืน เพ่ือกำรด ำเนินกำรในกำรเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้  

2. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรในกำรเลือกตัวชี้วัดของปัจจัยสร้ำงควำมผูกพัน และกลุ่มผู้เรียน/ 
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน อันอำจจะท ำให้กระทบต่อกำรประเมินประสิทธิผลของแนวทำงกำรจัดกำร/กำรน ำไป
ปฏิบัติได ้

3. ไม่พบแนวทำงและกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำกลุ่มบริกำรวิชำกำร 
อ่ืน ๆ เช่น คนไข้ ประชำชน กำรมีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำเหล่ำนี้จะช่วยให้คณะฯ 
สำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเพ่ือเรียกควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของลูกค้ำที่ร้องเรียนต่อคณะฯ กลับคืน
มำได ้
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ก ำหนดและคัดเลือกตัววัดผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำมำออกแบบกำรแสดงผลตัวชี้วัดหลักของ
ทุกกระบวนกำรใน TM-WR มีผู้รับผิดชอบหลักตำมพันธกิจ มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เป็นตัวชี้วัดหลัก
ในบำงพันธกิจ เช่น  พันธกิจด้ำนวิจัยกับสถำบันด้ำนโรคเขตร้อนอื่นที่มีกำรด ำเนินงำนคล้ำยคลึงกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่จะเป็นผู้น ำด้ำนวิจัยโรคเขตร้อน  

2. คณะฯ มีกำรวิเครำะห์ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด (ภำพที่ 2.1ก(1)) ในแต่ละระดับมีกำร
ก ำหนดประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ และควำมถี่ในกำรรำยงำนผล ท ำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถติดตำมและ
ทบทวนตัวชี้วัดในกระบวนกำรท ำงำนและตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ โดยเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินกำร
ในรอบปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ตำมข้ันตอนใน TM-SM (ภำพที่ 2.1ก(1)) 
และใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำเพ่ือกำรพยำกรณ์ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอนำคตของคณะฯ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. แม้ว่ำคณะฯ พิจำรณำเลือกตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบในช่วงระหว่ำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แต่  
ไมพ่บว่ำคณะฯ มีระบบหรือขั้นตอนอย่ำงไรในกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือท ำให้มั่นใจได้ว่ำ
จะสำมำรถน ำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติกำรและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรม ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
ที่จะมุ่งสู่กำรเป็นหนึ่งในสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อนและควำมส ำเร็จของคณะฯ ใน
เชิงแข่งขัน  

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรใช้ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน เพ่ือสนับสนุน
กำรตัดสินใจและกำรขยำยตลำด กำรมีกระบวนกำรที่เป็นระบบดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถใช้
ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรขยำยตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรวัด วิเครำะห์ ทบทวน และปรับปรุง ตัววัดผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรทบทวน ปรับปรุง ตัววัดผลกำรด ำเนินกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรจะช่วยให้คณะฯ 
สำมำรถก ำหนดตัววัดผลกำรด ำเนินกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถใช้ติดตำมควำมส ำเร็จของกำร
บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ เริ่มมีกำรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและกระบวนกำร TropMed Brain Bank (ภำพที่ 4.2ก(1)) 
ในกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะฯ โดยกำรระบุ รวบรวม ถ่ำยทอด เพ่ือให้บุคลำกรในคณะฯ ได้เรียนรู้และ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. คณะฯ มีกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ให้มีควำมถูกต้องแม่นย ำ ใช้ระบบ Account Management 
System ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล มีวิธีกำรปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น กำรก ำหนดสิทธิ
และขอบข่ำยกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้มีหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

3. คณะฯ มีระบบ IT Plan และแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนรองรับภำวะฉุกเฉินทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ตำรำงที่ 4.2ข(5)) เพ่ือรองรับจัดกำรด้ำนควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลสำรสนเทศ 
และเตรียมควำมพร้อมใช้ในภำวะฉุกเฉินเพื่อให้บุคลำกร นักศึกษำและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได ้

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไมช่ัดเจนว่ำกำรจัดกำรกับสินทรัพย์ทำงควำมรู้ของคณะฯ มีประสิทธิผลในกำรตอบสนองวิสัยทัศน์กำร
เป็นสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อนอย่ำงไร กำรทบทวน ปรับปรุงกำรจัดกำรสินทรัพย์
ทำงควำมรู้ ให้มีประสิทธิผล จะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

2. กำรจัดกำรควำมรู้ของคณะฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ และไม่พบว่ำมีกำรทบทวน ปรับปรุง  
กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ กำรทบทวนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะฯ เพ่ือให้พันธกิจ
หลักด ำเนินกำรต่อเนื่องได้อย่ำงยั่งยืน จะช่วยให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบันวิจัยชั้นน ำระดับ
โลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อนได้  

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงแม่นย ำถูกต้อง รวมทั้ง
สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันครบทุกพันธกิจ ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
ในประเด็นขำดกำรจัดเก็บข้อมูล กำรวัด กำรวิเครำะห์ ที่เพียงพอเพ่ือกำรตัดสินใจและ กำรจัดกำร
ควำมรู้ภำยในองค์กร 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง โดยพิจำรณำจำกแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หลักสูตรและ 
บริกำร กระบวนกำรหลักและสนับสนุน ที่มีกำรก ำหนดสมรรถนะหลัก ภำระงำน รวมถึงอัตรำก ำลัง 
ที่เหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกรใหม่ ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย  

2. คณะฯ มีวิธีกำรส่งเสริมกำรท ำงำนให้บรรลุผลผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA) กำรมี
กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถถ่ำยทอดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรไปสู่บุคลำกรและ
ติดตำมกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 

3. คณะฯ ใช้ 3 กระบวนกำรหลัก ได้แก่ TM-Eco, TM-Safety และ TM-Health มำด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน ทั้งในส่วนของโรงพยำบำล ห้องปฏิบัติกำร และอำคำรส ำนักงำนทั่วไป 
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ มีกำรประเมินและตรวจสอบ กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ  
มีสถำนที่ท ำงำนที่มีสุขภำวะ ควำมปลอดภัย สะดวกในกำรปฏิบัติงำน ลดอำกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จำกกำรท ำงำนของบุคลำกรและได้บุคลำกรที่สุขภำพดีพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ  
 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่ำคณะฯ มีวิธีกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยสนับสนุน และ 
กำรรักษำบุคลำกรใหม่ เพ่ือผลักดันให้คณะฯ มีควำมโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสำกล  
ตำมยุทธศำสตร์ที่คณะฯ ก ำหนดไว้  

2. ไม่พบกระบวนกำรเตรียมบุคลำกรด้ำนขีดควำมสำมำรถ เช่น ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสร้ำงห้องเรียนออนไลน์ ให้พร้อมในกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงอันอำจจะส่งผลกระทบต่อ
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC6) ทุนวิจัยและทุนกำรศึกษำ ลดลง จำกกำรที่มีคู่แข่งที่มุ่งท ำวิจัยเพ่ิมข้ึน  
(SC7) Climate change โรคเขตร้อนบำงโรคมีแนวโน้มลดลงหรือหมดไป เช่น มำลำเรีย และมีโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ ำเพ่ิมขึ้น (SC8) กำรศึกษำยุคปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนรูปแบบ มีควำมต้องกำร เรียนแบบ part 
time, online มำกขึ้น (SC9) ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ท ำให้หลักสูตร ผลงำนวิจัยและโรงพยำบำล 
ไม่เป็นที่รู้จัก      

3. ไม่พบกระบวนกำรที่เป้นระบบในกำรจัดกำรเรื่องควำมสะดวกในกำรเข้ำที่ท ำงำนของบุคลำกร หรือกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือลดอุปสรรคต่อผู้ที่พิกำร อันอำจมีผลต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรได้เต็มศักยภำพ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ได้ก ำหนดปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพัน 8 ปัจจัย ดังแสดงในภำพที่ 5.2 ทั้งนี้ คณะฯ ท ำกำร
ประเมินผลลัพธ์ปีละครั้ง (ตอบแบบสอบถำมของมหำวิทยำลัยโดยเลือกค ำถำมในประเด็น 3S) กำรมี
กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถค้นหำสำรสนเทศด้ำนควำมผูกพัน เพ่ือน ำไปปรับปรุง
กำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรต่อคณะฯ 

2. คณะฯ ใช้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดในหมวด 1.2ก(2) เพ่ือใช้ในกำรให้ Reward & 
Recognition ดังแสดงในผลลัพธ์ในภำพที่ 7.3ก(2)-1 เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและเป็น
แบบอย่ำงที่ดีต่อบุคลำกำรทั้งคณะฯ ให้ได้รับกำรยอมรับ ยกย่องชื่นชม นอกจำกนี้ ยังจัดเวทีให้
น ำเสนอและประกวดผลงำนจำกกำรผลักดันนโยบำย 1 คน 1 นวัตกรรม กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำว 
จะช่วยส่งเสริมผลกำรด ำเนินกำรที่ดีของคณะฯ และเพ่ิมควำมผูกพันของบุคลำกรต่อคณะฯ 
 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบกำรด ำเนินกำรส ำรวจปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพันจำกบุคลำกรกลุ่ม WF3 ที่ให้บริกำรด้ำน
สุขภำพ ที่มีจ ำนวนเกือบใกล้เคียงกับกลุ่มกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย (WF1+WF2) และบุคลำกร
จำกกลุ่มศูนย์โรคเมืองร้อนนำนำชำติรำชนครินทร์ และศูนย์โรคเขตร้อนกำญจนบุรี อันจะท ำให้  
ไม่ทรำบปัจจัยแห่งควำมผูกพันของบุคลำกรกลุ่มเหล่ำนี้ และอำจเกิดผลทำงลบที่ลดควำมผูกพัน  
เกิดกำรย้ำย/เปลี่ยนงำน และกระทบกับควำมยั่งยืนของคณะฯ  

2. ไม่พบกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำ 
กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. ไม่พบกระบวนกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกร 
และกระบวนจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ 
สำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรให้ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของคณะฯ ได ้ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรในกำรออกแบบข้อก ำหนดของหลักสูตรและบริกำร โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัย
น ำเข้ำที่ได้มำจำก VOC (ภำพที่ 6.1) ทั้งกระบวนกำรหลัก แสดงในตำรำงที่ 6.1ก(1) และกระบวนกำร
สนับสนุน แสดงในตำรำงที่ 6.1ข(2) ประกอบกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และมีกำรทบทวนกำร
ด ำเนินกำร กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถออกแบบกระบวนที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและลูกค้ำอ่ืน ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  

2. คณะฯ ใช้แนวคิด OBE (Outcome-based Education) และวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยในกำร
ออกแบบหลักสูตร มีกระบวนกำร ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรส ำคัญโดยใช้ข้อมูลมำพิจำรณำ
จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อมูลสำรสนเทศ (TM-DC) ประกอบกับสมรรถนะหลัก มำประมวลร่วมกับปัจจัย
น ำเข้ำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถออกแบบ
หลักสูตรและกระบวนกำรส ำคัญที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของคณะฯ และมหำวิทยำลัยได้ 
 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ เพ่ือส่งมอบงำนด้ำนต่ำง ๆ  
แก่ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และไม่พบกระบวนกำรดูแลควบคุมตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรแต่ละ
กระบวนกำร กำรมีกระบวนกำรที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถติดตำม ปรับปรุงกระบวนกำร 
ได้อย่ำงเหมำะสมและตอบสนองต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 

2. ไม่พบว่ำมีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ในกำรออกแบบหลักสูตร กำรมี
กระบวนกำรที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC5) โครงสร้ำง
ของประชำกรเปลี่ยนไป จ ำนวนนักศึกษำลดลง นักศึกษำรุ่นใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนพฤติกรรมท ำให้อำจำรย์
ต้องปรับตัว ปรับวิธีกำรสอน (SC8) กำรศึกษำยุคปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนรูปแบบ มีควำมต้องกำรเรียน
แบบ part time, online มำกขึ้น และ (SC9) ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ท ำให้หลักสูตร ผลงำนวิจัย
และโรงพยำบำล ไม่เป็นที่รู้จักได้  

3. ไม่พบกระบวนกำรก ำหนดกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ เช่น ระบบกำรตรวจสอบภำยใน ระบบ HR 
(ตำรำงที่ 6.1ข(2)) กำรมีกระบวนกำรที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถก ำหนดกระบวนกำร
สนับสนุนให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของกระบวนกำรหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 



  
PAGE 20 of 34  CONFIDENTIAL 
Faculty of Tropical Medicine FINAL REPORT: MU EdPEx Assessment 2018 

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังตำรำง P.1 ข (3)-1 
ตำรำง 7.1ค (1) มีระบบติดตำม ก ำกับ และ ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และตรวจสอบได้ตำมระเบียบ
พัสดุ และเริ่มมีกระบวนกำรในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน แสดงในตำรำงที่ 7.1ค-1 (D)  กำรมี
กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือให้มีประสิทธิภำพ
และตอบสนองต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของคณะฯได้  

2. คณะฯ มีกระบวนกำร TM-Safety (Eco, Safety Health) และ Happy Workplace ดังแสดงในภำพที่ 
5.1 และรำยละเอียดในตำรำงที่ 6.1ข(2) ซึ่งตัวชี้วัดผลลัพธ์ในตำรำงที่ 6.1ข(2) เช่น กำรก ำหนด
นโยบำยและมีกำรรณรงค์ให้บุคลำกรรำยงำนควำมเสี่ยงในทุกพ้ืนที่ของคณะฯ กำรมีกระบวนกำร
ดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินกำรและในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนที่เป็นระบบในกำรควบคุมต้นทุนโดยรวมของทุกพันธกิจ กำรมีกระบวนกำร
ที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถควบคุมค้นทุนกำรด ำเนินกำรของทุกพันธกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือของพันธกิจอ่ืน ๆ นอกจำก
พันธกิจด้ำนกำรศึกษำ กำรมีกระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถคัดเลือกผู้ส่งมอบและ
คู่ควำมร่วมมือที่สำมรถส่งเสริมควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของพันธกิจต่ำง ๆ ของคณะฯได้ 

3. ไม่ชัดเจนว่ำมีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุก เฉิน กำรมี
กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถด ำรงคงควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกำรได้เมื่อต้อง
เผชิญกับภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 



  
 CONFIDENTIAL  FEEDBACK FINAL REPORT  PAGE 21 of 34 
MU EdPEx ASSESSMENT 2018 Faculty of Tropical Medicine 

 

หมวด 7 ผลลัพธ ์

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนหลักสูตรและบริกำรที่มีแนวโน้มดีขึ้น ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรวิจัย  
(ภำพที่ 7.1ก(1)-1 ถึง 7.1ก(1)-5) ด้ำนกำรศึกษำ (ภำพที่ 7.1ก(1)-ก8 ถึง 7.1ก(1)-19) ด้ำนบริกำร
วิชำกำร (ภำพที่ 7.1ก(1)-20 ถึง 7.1ก(1)-25) มีจ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรอง (ภำพที่ 7.1ก(1)-9) 
ในด้ำนกำรวิจัย คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่ำคู่เทียบในระดับสำกล ได้แก่ ตำรำงที่ 7.4ก(5)-1 QS 
Ranking และตำรำงท่ี 7.4ก(5)-2 ผลงำนวิชำกำรเรื่องโรคเขตร้อนที่ผลิตโดยสถำบันต่ำง ๆ กำรแสดง
ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำคู่เทียบในระดับสำกลจะช่วยสนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่กำรเป็นหนึ่งใน
สถำบันวิจัยชั้นน ำระดับโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน”  

2. คณะฯ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน และด้ำนบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำที่ดี 
หลำยเรื่อง มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำร Q1 มำกกว่ำ 50% ของจ ำนวนผลกำรตีพิมพ์ทั้งหมด  
(ภำพที่ 7.1ก(1)-3) ทั้งนี้ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัยของคณะฯ อยู่ในระดับที่ดีและทัดเทียมกับคู่เทียบ 
ในต่ำงประเทศ ซึ่งสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ  

3. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับภำวะฉุกเฉินที่มีค่ำเหนือกว่ำค่ำเป้ำหมำยและ
มีแนวโน้มดีขึ้น (ภำพ 7.1ข(2)) กำรแสดงผลลัพธ์ที่มีระดับที่ดีจะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมพันธกจิของคณะฯ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์และแนวโน้มด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ ด้ำนบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ ที่มีค่ำต่ ำกว่ำ
ค่ำเป้ำหมำยและมีแนวโน้มไม่คงที่ เช่น จ ำนวนหลักสูตรที่มีห้องเรียนออนไลน์ หรือ กระบวนกำรปรับ
ขีดควำมสำมำรถ เช่น สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ ร้อยละของนักศึกษำ ที่จบภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด (ภำพที่ 7.1ก(1)-14) ส่งผลต่อกำรบรรลุควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC2) มีสถำบันกำรศึกษำที่ได้
มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น หลักสูตร ใหม่ ๆ ในสถำบันอ่ืนที่เป็นหลักสูตร online (SC5) โครงสร้ำงของประชำกร
เปลี่ยนไป จ ำนวนนักศึกษำลดลง นักศึกษำรุ่นใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนพฤติกรรมท ำให้อำจำรย์ต้องปรับตัว 
ปรับวิธีกำรสอน และ (SC8) กำรศึกษำยุคปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนรูปแบบ มีควำมต้องกำร เรียนแบบ part 
time, online มำกขึ้น  

2. คณะฯ ไม่แสดงผลลัพธ์ จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนที่ถูกเพ่ิมประสิทธิภำพตำมกระบวนกำร PDCA กำร
แสดงผลลัพธ์ดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำร ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุ
เป้ำหมำยได้ 
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โอกาสพัฒนา (ต่อ) 

3. ไม่พบกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม ตำมที่กล่ำวไว้ในหมวด 1 และ หมวด 4.2 
กำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถปรับบรุงกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมและตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์  (SC1) ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรพัฒนำงำนวิจัยในเชิงพำณิชย์และต่อยอดไปสู่กำรเป็น Entrepreneurship  (SC3) ขำดกำรจัดเก็บ
ข้อมูล กำรวัด กำรวิเครำะห์ ที่เพียงพอ เพ่ือกำรตัดสินใจ และกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

คณะฯ แสดงผลกำรด ำเนินงำนเรื่องควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนสุขภำพทั้งผู้ป่วยในและ 
ผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับที่ดี ได้แก่ ภำพที่ 7.2ก(1)-1 สะท้อนถึงควำมส ำเร็จของสถำบันในตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรบริกำรที่รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ผลกำรรักษำที่ดีได้มำตรฐำนด้วยเทคโนโลยี
และรำคำที่เหมำะสม (ดังระบุตำรำงที่ P.1ข(2) และผลลัพธ์ภำพที่ 7.1ข(1)-39-44, 46) 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบว่ำคณะฯ มีผลลัพธ์ ด้ำนควำมพึงพอใจลูกค้ำวิจั ยและบริกำรวิชำกำร และผลลัพธ์ 
ควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำบริกำรสุขภำพ วิจัย บริกำรวิชำกำร กำรขำดสำรสนเทศดังกล่ำว จะท ำให้
คณะฯ ขำดโอกำศในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนงำน และในกำรน ำไปสู่
กำรพัฒนำนวัตกรรมหลักสูตรหรือบริกำรใหม่ ๆ  

2. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำวิจัยบริกำรวิชำกำร และลูกค้ำบริกำร
สุขภำพ สำรสนเทศที่ขำดไปนี้จะท ำให้คณะฯ ขำดโอกำสในกำรประเมินควำมผูกพันของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ๆ รวมถึงโอกำสในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรศึกษำมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับ
สำกลได้  

3. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกำรแสดงผลลัพธ์เรื่องกำรจัดกำรข้อร้องเรียน กำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียน จะช่วยให้คณะฯ สำมำรถทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภำพ ยิ่งขึ้นได้ 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ รำยงำนจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรคุณวุฒิปริญญำเอกมีค่ำเหนือกว่ำเป้ำหมำย  
มีแนวโน้วที่ดีและเหนือกว่ำคู่เทียบ (ภำพที ่7.3ก(1)-1) ผลลัพธ์บำงเรื่องดีกว่ำคู่เทียบ ได้แก ่รอยละของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรมีควำมกำวหนำในสำยงำนตำมมหำวิทยำลัยก ำหนด (ภำพที่ 7.3ก(4)-3) และ  
รอยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมกำวหนำในสำยงำนตำมมหำวิยำลัยก ำหนด (ภำพที่ 7.3ก(4)-4) 

2. คณะฯ รำยงำนผลลัพธ์บำงเรื่องที่มีแนวโน้มดีขึ้น เช่น ตำรำงแสดงผลลัพธ์ดำนสุขอนำมัยและ 
ควำมปลอดภัย (ในบำงเรื่อง) (ตำรำงที่ 7.3ก(2)-1) คำใชจำยดำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชนของ
บุคลำกร (ดำนสวัสดิกำรสิทธิประโยชน) (ภำพที่ 7.3ก(2)-3) จ ำนวนบุคลำกรที่หลักสูตรฝกอบรม 
ผู บริหำรระดับต ำง ๆ (ภำพที่  7.3ก(4)-5) และบุคลำกรที่ ได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  
(สำยสนับสนุน) (ภำพที่ 7.3ก(4)-2) เหนือกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร เช่น จ ำนวนอัตรำก ำลัง 
ที่เหมำะสมกับพันธกิจของคณะฯ เทียบกับจ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ รวมถึงคำดกำรณ์จ ำนวนที่ต้องกำร
ในอนำคต ขีดควำมสำมำรถที่ช่วยด ำรงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ กำรแสดงผลลัพธ์ดังกล่ำวจะช่วยให้
คณะฯ สำมำรถทบทวน ปรับปรุง กระบวนกำรจัดกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังของคณะฯ
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นได้ 

2. ไม่พบกำรแสดงผลลัพธ์กำรสรรหำว่ำจ้ำงและรักษำบุคลำกรใหม่ กำรแสดงผลลัพธ์ดังกล่ำวจะช่วยให้
คณะฯ สำมำรถทบทวน ปรับปรุง กระบวนกำร สรรหำว่ำจ้ำง และรักษำบุคลำกรใหม่ ให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของคณะฯ ได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน ภำพที่ 7.3ก(3)-1 ภำพรวม เทียบ บรรจุ พนจำกงำน และตำรำงที่ 7.3ก(3) 
บุคลำกรพนจำกงำน (ลำออก, ไมตอสัญญำจำง) มีแนวโน้มสูงขึ้น กำรแสดงผลลัพธ์ที่สูงขึ้นดังกล่ำว 
จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ (SA1) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ พร้อมพัฒนำศักยภำพและ 
รับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากบัดูแล 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรหลำยเรื่องมีระดับที่ดีและบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรรับรู้วิสัยทัศน์ที่คณะฯ 
จะมุ่งสู่กำรเป็นสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนโรคเขตร้อน (ภำพที่ 7.4 ก(1)-1) กำรรับรู้ควำมเป็นไปได้ของ
วิสัยทัศน์ที่คณะฯ จะมุ่งสู่กำรเป็นสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนโรคเขตร้อน (ภำพที่ 7.4 ก(1)-2) ผู้น ำ
ระดับสูงใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ชี้ทิศทำงองค์กร (ภำพที่ 7.4 ก(1)-4) ผลกำรตรวจสอบเรื่อง
ควำมรับผิดชอบทำงกำรเงิน และพัสดุ ครุภัณฑ์ จำก สตง. และผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก (ตำรำงที่ 
7.4 ก(2)-1) ไม่พบ Major Incidence 3 ปีย้อนหลังอย่ำงต่อเนื่อง (พ.ศ. 2548-2560) (ตำรำงที่ 7.4 ก
(4)-1) ไม่พบ Major Incidence ของจ ำนวนกำรละเมิดและกำรกระท ำผิดต่อกลุ่มนักศึกษำ ผู้ป่วย/
ญำติ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลดีต่อกำรก ำกับดูแลเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
ของคณะฯ 

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีในด้ำนกำรจัดกำรกับสิ่งแวดล้อม เรื่องกำรจัดกำรน้ ำเสียบำงค่ำให้อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน (ภำพที่ 7.4ก(3)-2/3/4) และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในบำงเรื่อง เช่น จ ำนวนน้ ำมันและน้ ำมันเตำที่
ใช้ในแต่ละปี (ภำพท่ี 7.4ก(5)-2) จ ำนวนกระดำษท่ีใช้ (ภำพท่ี 7.4ก(5)-4) และกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในคณะฯ (ภำพที่ 7.4ก(5)-5) ส่งผลให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนของคณะฯ  

 

โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ มีแนวโน้มผลลัพธ์ด้ำนกำรใส่ใจสภำพแวดล้อมบำงเรื่องไม่คงที่และอำจเกินเกณฑ์มำตรฐำน เช่น 
ค่ำ BOD (ภำพที่ 7.4ก(3)-1)) ผลลัพธ์ด้ำนกำรถำมควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนในอนำคตของบุคลำกร
อยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (ภำพที่ 7.4ก(1)-3)) และผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรของคณะฯ บำงตัว
มีแนวโน้มไม่ดี ได้แก่ กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้น้ ำประปำ และกำรใช้กระดำษ ในแต่ละปียังสูงกว่ำเป้ำหมำย 
(ภำพที่ 7.4 ก(5)-1 ภำพที่ 7.4 ก(5)-3 และ ภำพที่ 7.4 ก(5)-4)  

2. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรสนับสนุนชุมชน อำจส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของ
คณะฯ และควำมรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 

3. ผลลัพธ์ของจ ำนวนโครงกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของคณะฯ กับมหำวิทยำลัยมีค่ำต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นปีล่ำสุด (ภำพที่ 7.5ข(1)-1) อำจส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ 
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โอกาสพัฒนา (ต่อ) 

4. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และไม่ได้
จ ำแนกผลลัพธ์ตำมกลุ่มบุคลำกร เช่น ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแลองค์กร กฎหมำย
ข้อบังคับและกำรรับรองมำตรฐำน จริยธรรม อำจส่งผลให้คณะฯ ไม่สำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจำกโรงพยำบำลบรรลุเป้ำหมำยและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
(ภำพที่7.5ก(1)-1) และมีรำยได้รวมของโรงพยำบำลสูงกว่ำรำยจ่ำยมีค่ำสูงขึ้น (ภำพที่ 7.5ก(1)-2)  

2. คณะฯ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด หลำยเรื่องอยู่ในระดับที่ดีและ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้แก่ รำยได้จำกกำรบริกำรสุขภำพ รำยได้จำกกำรวิจัย และรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำน (ภำพที่ 7.5ก(1)-5/6/7) 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนตลำดที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจกำรบริกำรสุขภำพในระดับที่ดี เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตัวอย่ำงเช่น จ ำนวนผู้ป่วยนอก และจ ำนวนผู้ใช้บริกำรคลินิก
ท่องเที่ยว (ภำพที่ 7.5ก(2)-1/3) ผลลัพธ์ดังกล่ำวสะท้อนควำมส ำเร็จของคณะฯ เรื่องกำรตลำด 
ในพันธกิจกำรบริกำรสุขภำพ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบหลักฐำนกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณและกำรเงินในพันธกิจด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย 
และกำรบริกำรสุขภำพกับคู่เทียบ เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2. ไม่พบหลักฐำนกำรแสดงผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด ส่วนแบ่งตลำดหรือต ำแหน่งในตลำด 
กำรเติบโตทำงตลำด และกำรเจำะตลำดใหม่ และแยกตำมกลุ่มลูกค้ำ/พันธกิจ หำกมีผลลัพธ์ดังกล่ำว
จะท ำให้คณะฯ สำมำรถวำงแผนกลยุทธ์และเตรียมกำรในเชิงรุกได้ดีขึ้น 

3. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรตลำดหลำยตัวที่ส ำคัญส ำหรับสถำบันยังมีค่ำต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย ตัวอย่ำง เช่น รำยได้จำกกำรศึกษำ รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวนผู้ป่วยใน (ภำพที่ 
7.5ก(1)-3/4) กำรแสดงผลลัพธ์ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรตอบสนองต่อควำม
ท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC9) ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ท ำให้หลักสูตร ผลงำนวิจัยและโรงพยำบำล ไม่
เป็นที่รู้จัก 

4. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์กำรเงินจ ำแนกตำมกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน กำรแสดงผลลัพธ์ดังกล่ำว
จะช่วยให้คณะฯสำมำรถก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญในกำรควบคุมต้นทุน กำรหำรำยได้ ตำมกลุ่มผู้เรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก 
แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ หมวด 1 - 6 

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 
0%  

หรือ 5% 
A: ไม่มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบให้เห็น มีสำรสนเทศเพียงผิวเผิน 
D: ไม่มีกำรน ำแนวทำงที่เป็นระบบไปถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย 
L: ไม่แสดงให้เห็นว่ำมีแนวคิดในกำรปรับปรุง มีกำรปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหำ 
I: ไม่แสดงให้เห็นว่ำมีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันในระดับสถำบัน แต่ละส่วนหรือหน่วยงำนด ำเนินกำร
อย่ำงเอกเทศ 

10%, 
15%, 
20% 

หรือ 25% 

A: แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีแนวทำงที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อ 
D: กำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติเพียงอยู่ในข้ันเริ่มต้นในเกือบทุกส่วน 
หรือหน่วยงำนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุข้อก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อน้ัน 
L: แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรตั้งรับปัญหำมำเป็นแนวคิดในกำรปรับปรุงแบบพ้ืนๆ 
I: มีแนวทำงที่สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับส่วนหรือหน่วยงำนอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรร่วมกัน
แก้ปัญหำ 

30%, 
35%, 
40% 

หรือ 45% 

A: แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของหัวข้อ 
D: มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่ำบำงส่วนหรือบำงหน่วยงำนเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น 
L: แสดงให้เห็นว่ำเริ่มมีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบในกำรประเมินและปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ 
I: แนวทำงเริ่มมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรพื้นฐำนของสถำบัน ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กำรและเกณฑ์
หมวดอื่น ๆ 

50%, 
55%, 
60% 

หรือ 65% 

A: แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้อ 
D: มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดี ถึงแม้กำรปฏิบัติอำจแตกต่ำงกันในบำงส่วนหรือบำง
หน่วยงำน 
L: มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีกำรเรียนรู้ในระดับองค์กำร ซึ่ง
รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรที่ส ำคัญ 
I: แนวทำงมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรโดยรวมของสถำบัน ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กำรและเกณฑ์
หมวดอื่นๆ 

70%, 
75%, 
80% 

หรือ 85% 

A: แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้อ 
D: มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อไปปฏิบัติเป็นอย่ำงดีโดยไม่มีควำมแตกต่ำงของกำรปฏิบัติอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
L: มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีกำรเรียนรู้ในระดับองค์กำรซึ่ง
รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของกำรพัฒนำอันเป็นผล
เนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์และกำรเรียนรู้ระดับองค์กำร 
I: แนวทำงมีบูรณำกำรกับควำมต้องกำรของสถำบัน ทั้งในปัจจุบันและอนำคตตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กำร
และเกณฑ์หมวดอื่นๆ 
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คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 
90%, 
95% 
หรือ

100% 
 

A: แสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดโดยรวมของหัวข้ออย่ำง
สมบูรณ์ 
D: มีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงท่ีส ำคัญระหว่ำง
ส่วนหรือหน่วยงำน 
L: มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรงุอย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจรงิและมีกำรเรยีนรู้ในระดับองค์กำรผ่ำนกำร
สร้ำงนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ทั่วทั้งองค์กำรในกำรจัดกำร มีหลักฐำนชัดเจนของกำรพัฒนำและ
นวัตกรรมทั่วท้ังองค์กำร อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์และแบ่งปัน 
I: แนวทำงมีบูรณำกำรอย่ำงสมบูรณ์กับควำมต้องกำรของสถำบันทั้งในปัจจุบันและอนำคตตำมที่ระบุไว้ในโครง
ร่ำงองค์กำรและเกณฑ์หมวดอื่นๆ 
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แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์ หมวด 7 
คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

0% 
หรือ 5% 

Le: ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบัน และ/ หรือมผีลลพัธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รำยงำนไว ้
T: ไม่มีกำรรำยงำนข้อมลูที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมลูที่แสดงแนวโนม้ในทำงลบ 
C: ไมม่ีกำรรำยงำนสำรสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ 
I: ไม่มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

10%, 
15%, 
20% 

หรือ 25% 

Le: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันเพียงบำงเรื่องที่ส ำคญัต่อสถำบันตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของ
หัวข้อ และเริม่มีระดับผลกำรด ำเนินกำรที่ดีในบำงเรื่อง 
T: มีกำรรำยงำนแนวโนม้ของข้อมูลบำงเรื่อง บำงเรื่องแสดงแนวโน้มในทำงลบ 
C: แทบไมม่ี หรือไม่มีกำรรำยงำนสำรสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ 
I: มีกำรรำยงำนผลลัพธ์เพียงบำงเรื่องที่มีควำมส ำคญัต่อกำรบรรลุพนัธกิจของสถำบัน 

30%, 
35%, 
40% 

หรือ 45% 

Le: มีกำรรำยงำนถึงระดับผลกำรด ำเนินกำรทีด่ีในบำงเรื่องที่ส ำคญัต่อสถำบันตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดของ
หัวข้อ 
T: มีกำรรำยงำนแนวโนม้ของข้อมูลบำงเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโนม้ที่ด ี
C: เริม่มีสำรสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ 
I: มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ในหลำยเรือ่งที่มีควำมส ำคญัต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

50%, 
55%, 
60% 

หรือ 65% 

Le: มีกำรรำยงำนถึงระดับผลกำรด ำเนินกำรทีด่ีในเกือบทุกเรื่องที่มคีวำมส ำคญัต่อสถำบัน ตำมทีร่ะบไุว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่ำงชัดเจนในเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 
C: ผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันในบำงเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรยีบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคยีง 
I: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด และกระบวนกำร 

70%, 
75%, 
80% 

หรือ 85% 
 

Le: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคญัต่อข้อก ำหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีอยำ่งต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 
C: มีกำรเปรียบเทียบแนวโนม้และระดับผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันเป็นจ ำนวนมำกหรือส่วนมำกกับตวั
เปรียบเทยีบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงควำมเป็นผูน้ ำในเรื่องต่ำงๆ และมีผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
มำก 
I: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด กระบวนกำร และแผนปฏิบัติกำร 

90%, 
95% 
หรือ

100% 
 

Le: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดีเลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคญัตอ่ข้อก ำหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดไีว้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 
C: แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวงกำรศึกษำและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถำบันอื่นในหลำยเรื่อง 
I: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลำด กระบวนกำร และแผนปฏิบตัิกำร 
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Scoring Band: Process Descriptors2 

Band 
Score 

Band 
Number PROCESS Descriptor 

0–150 1 The organization demonstrates early stages of developing and implementing 
approaches to the basic Criteria requirements, with deployment lagging and 
inhibiting progress. Improvement efforts are a combination of problem solving 
and an early general improvement orientation. 

151–200 2 The organization demonstrates effective, systematic approaches generally 
responsive to the basic Criteria requirements, with some areas or work units in 
the early stages of deployment. The organization has developed a general 
improvement orientation that is forward-looking. 

201–260 3 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to 
the basic requirements of most Criteria items, with areas or work units still in 
the early stages of deployment. Key processes are beginning to be 
systematically evaluated and improved. 

261–320 4 The organization demonstrates effective, systematic approaches generally 
responsive to the overall Criteria requirements. Deployment may vary in some 
areas or work units. Key processes benefit from fact-based evaluation and 
improvement, and approaches are being aligned with overall organizational 
needs. 

321–370 5 The organization demonstrates effective, systematic, well-deployed 
approaches responsive to the overall requirements of most Criteria items. The 
organization demonstrates a fact-based, systematic evaluation and 
improvement process and organizational learning, including innovation, that 
result in improving the effectiveness and efficiency of key processes. 

371–430 6 The organization demonstrates refined approaches generally responsive to the 
multiple Criteria requirements. These approaches are characterized by the use 
of key measures, good deployment, and innovation in most areas. 
Organizational learning, including innovation and sharing of best practices, is a 
key management tool, and there is some integration of approaches with 
current and future organizational needs. 

                                           
2
 https://www.nist.gov/file/372736 
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Band 
Score 

Band 
Number PROCESS Descriptor 

431–480 7 The organization demonstrates refined approaches responsive to the multiple 
Criteria requirements. It also demonstrates innovation, excellent deployment, 
and good-to-excellent use of measures in most areas. There is good-to-
excellent integration of approaches with organizational needs, with 
organizational analysis, learning through innovation, and sharing of best 
practices as key management strategies. 

481–550 8 The organization demonstrates outstanding approaches fully responsive to the 
multiple Criteria requirements. Approaches are fully deployed and 
demonstrate excellent, sustained use of measures. There is excellent 
integration of approaches with organizational needs. Organizational analysis, 
learning through innovation, and sharing of best practices are pervasive. 
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Scoring Band: Result Descriptors 3 

Band Score Band 
Number RESULT Descriptor 

0–125 1 A few results are reported responsive to the basic Criteria requirements. 
These results generally lack trend and comparative data. 

126–170 2 Results are reported for several areas responsive to the basic Criteria 
requirements and the accomplishment of the organization’s mission. 
Some of these results demonstrate good performance levels. The use of 
comparative and trend data is in the early stages. 

171–210 3 Results address areas of importance to the basic Criteria requirements and 
accomplishment of the organization’s mission, with good performance 
being achieved. Comparative and trend data are available for some of 
these important results areas, and some trends are beneficial. 

211–255 4 Results address some key customer/stakeholder, market,  and process 
requirements, and they demonstrate good  relative performance against 
relevant comparisons. There  are no patterns of adverse trends or poor 
performance in areas of importance to the overall Criteria requirements  
and the accomplishment of the organization’s mission. 

256–300 5 Results address most key customer/stakeholder, market,  and process 
requirements, and they demonstrate areas of  strength against relevant 
comparisons and/or benchmarks. Improvement trends and/or good 
performance are reported for most areas of importance to the overall 
Criteria requirements and the accomplishment of the organization’s 
mission. 

301–345 6 Results address most key customer/stakeholder, market,  and process 
requirements, as well as many action plan  requirements. Results 
demonstrate beneficial trends in most areas of importance to the Criteria 
requirements and the accomplishment of the organization’s mission, and 
the organization is an industry* leader in some results areas. 

                                           
3
 https://www.nist.gov/file/372736 
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Band Score Band 
Number RESULT Descriptor 

346–390 7 Results address most key customer/stakeholder, market,  process, and 
action plan requirements. Results demonstrate excellent organizational 
performance levels and some industry* leadership. Results demonstrate  
sustained beneficial trends in most areas of importance to the multiple 
Criteria requirements and the  accomplishment of the organization’s 
mission. 

391–450 8 Results fully address key customer/stakeholder, market, process, and 
action plan requirements and include projections of future performance. 
Results demonstrate excellent organizational performance levels, as well 
as national and world leadership. Results demonstrate sustained beneficial 
trends in all areas of importance to the multiple Criteria requirements and 
the  accomplishment of the organization’s mission. 

*  “Industry” refers to other organizations performing substantially the same functions, thereby  facilitating 
direct comparisons. 
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