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1. ผู้น าระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role 
Model) ต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

2. คณะฯ โดยทีมบริหาร (AB) ออกแบบการฟังเสียงลูกค้าหลาย
ช่องทาง และน าผลการรับฟังไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
หลักสูตรและบริการ มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน โดยมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบ/ทีม T-R-O ด าเนินการ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีในการ
ตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า อันจะ
น าไปสู่การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เรียน

Key Theme Process Strengths 



3. คณะฯ มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพียงพอและพร้อมใช้ เพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติการของผู้ใช้ 

4. คณะฯ สร้างบรรยากาศที่เก้ือหนุนต่อการท างาน โดยสร้างระบบ
การวิจัยที่สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรที่สังกัด
องค์กรต่างประเทศ ผลิตผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เห็นได้จากมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงเพิ่มมากขึ้น 
และมีแนวทางในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากรทุกสายงาน และมีแนวทางในการจัดการ
ความก้าวหน้าของบุคลากร

Key Theme Process Strengths (Cont.)





1. ขาดความชัดเจนในการก าหนดแนวทางการคัดเลือกและ
ก าหนดชุมชนที่คณะฯ ควรให้การสนับสนุนภายใต้สมรรถนะ
หลัก และการตอบสนองต่อความผาสุกและผลประโยชน์ของ
สังคมในบริบทด้านเวชศาสตร์เขตร้อนของประเทศไทย ซึ่ง
จะสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะถึงบทบาทส าคัญของคณะฯ 
ที่จะเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาโรค
เวชศาสตร์เขตร้อนให้แก่ประเทศในวงกว้าง

Key Theme Process OFIs



2. ไม่ชัดเจนในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่การเป็น
หนึ่งในสถาบันช้ันน าของโลก รวมทั้งในการเลือกตัววัด 
Corporate KPI & Lagging KPI & Leading KPI ที่
สะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดใน
แต่ละพันธกิจ ความชัดเจนดังกล่าวจะท าให้คณะฯ สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
และวิสัยทัศน์ขององค์กร

Key Theme Process OFIs (Cont.)



3. ไม่มั่นใจว่าคณะฯ ได้ก าหนดการใช้ผลการเรียนรู้จากองค์
ความรู้ที่ได้ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และ
ขยายผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร 
หรือการสอนงานระหว่างบุคลากร การน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรสู่การเรียนรู้ระดับองค์กร จะ
ส่งเสริมให้คณะฯ ใช้ความสามารถของบุคลากรที่ดีเพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินการที่ดีต่อไป

Key Theme Process OFIs (Cont.)



4. ไม่พบแนวทางการวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังตามภารกิจและการขาดแคลนบุคลากรในกลุ่ม
เฉพาะที่ส าคัญต่อองค์กร เช่น กลุ่มแพทย์เฉพาะทางที่
ให้บริการ และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบาง
สาขาที่ก าลังจะขาดแคลน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการ
บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้

Key Theme Process OFIs (Cont.)



5. ไม่พบแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น วิธีการในการควบคุม
ต้นทุนในแต่ละพันธกิจ ระบบงานที่เกี่ยวกับการจัดการห่วง
โซ่อุปทานของคณะฯ  กระบวนการเตรียมพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ในด้านอัคคีภัย การมีส่วนร่วมยัง
ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะนักศึกษา และกลุ่มหอพัก

Key Theme Process OFIs (Cont.)





1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการที่ดีขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง เช่น

• จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ จ ำนวน Citation ต่อเรื่อง และค่ำ 
impact factor ของบทควำมวิจัย
• ควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วยใน และร้อยละของผู้ป่วยที่จะกลับมำ

ใช้บริกำรซ  ำ ในกลุ่มผู้ป่วยนอก
• บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ

Key Theme Result Strengths



2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การปรับปรุงผลการด าเนินการเพื่อบรรลุผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักขององค์กร เช่น

• จ ำนวนบัณฑิตที่มีงำนท ำ 
• จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ที่อยู่ใน Q1 มำกกว่ำ 50% ของจ ำนวนผลงำน

ตีพิมพ์ทั งหมด 
• อัตรำผู้ป่วยที่ได้รับบริกำรตรวจรักษำที่คลินิกไข้เสร็จสิ นภำยใน 2

ชม

Key Theme Result Strengths (Cont.)





1. ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่น ามาอ้างอิงต่อการตอบสนองตัววัด
ของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
โดยเฉพาะผลลัพธ์ของ Corporate KPI ทั้งหมด ที่จะท าให้
คณะฯ เห็นผลลัพธ์ของการด าเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ท าให้คณะฯ ไม่สามารถทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานได้

Key Theme Result OFIs



2. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญในหลายด้าน ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการด าเนินการขององค์กรเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงานตามพันธกิจในแต่ละประเภทที่ส าคัญ เช่น
• ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือภยัพิบัติ

และภำวะฉุกเฉิน
• ควำมไม่พึงพอใจของนักศึกษำและลูกค้ำวิจัย
• ผลลัพธ์ในด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กร
• ผลลัพธ์ของตัววัดด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง 
• ผลลัพธ์ที่ส ำคัญในกำรดูแลผู้ป่วย

Key Theme Result OFIs (Cont.)



3. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย/มีแนวโน้มที่ลดลง 
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการการทบทวนเพราะเป็นพันธกิจหลัก 
และมีความส าคัญกับการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ที่ส าคัญ เช่น

• ร้อยละของผู้จบกำรศึกษำในกลุ่ม Non-MD 
• อัตรำคลำดเคล่ือนจำกกำรให้ยำผู้ป่วยใน
• ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรเรื่องกำรท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน

Key Theme Result OFIs (Cont.)



4. คณะฯ ไม่ได้แสดงการใช้ค่าเปรียบเทียบในผลลัพธ์กับ
คูเ่ทียบที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร ซึ่งอาจท าให้ไม่ทราบ
ถึงต าแหน่งของคณะฯ ในการแข่งขัน ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จ อันจะส่งผล
ต่อความยั่งยืนขององค์กร

Key Theme Result OFIs (Cont.)



ระดับการพฒันาองค์กร
Maturity Levels

Early Development
0 - 270



Level Process
(0-150 marks)

Result
(0-120 marks)

B- < 50 < 40

B 51 – 75 41 - 60

B+ 76 - 100 61 - 80

A- 101 - 125 81 - 100

A 126 - 150 101 – 120

Scoring Summary MU’sDee



Band ระดับ
พัฒนาการ

Process 
(0-150 marks)

1 A- 101-125 มีการพัฒนาและการด าเนินการอย่างมีแนวทางตาม
ข้อก าหนดพื้นฐานของเกณฑ์ในระดับเริ่มต้น  โดยยัง
มีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไป
ปฏิบัติ การพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนว
ทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น

Process Score Band

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. 



Band ระดับ
พัฒนาการ

Result 
(0-120 marks)

1 B 41-60 มีการรายงานผลการด า เนินงานส าหรับ
บางกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจขององค์กร  แต่โดยทั่วไปยังขาดการ
แสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

Result Score Band

Results are reported for a few areas of importance to the 
accomplishment of the organization’s mission, but they generally 
lack trend and comparative data. 



จบการน าเสนอ
Thanks for your kind attention


