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คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
First things first!

•THANK YOU!

• You are already

a winner in the

journey toward

performance

improvement!



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
What Assessors Do?

Analyze SARRead Criteria Read TM SAR

(Organization Report)

Meet with assessor team 

to consolidate analysis

Site visit the faculty 

to clarify/verify

Exit Meeting / Co-write a 

complete feedback report

Record 

Independent Analysis



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Meeting Objectives

• Present the ‘Key Themes’: A high level perception
or observation that is common to more than one
category or item, strength or OFI, that is relevant to
the organization key factors, and is expanded upon
with evidence during a site visit

• Also addressing is a role model process, result,
practice or innovation, that should be brought to
leaders’ attention

• This is a part of the complete feedback report that
will be delivered to the organization



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
MVV of the Faculty

Vision: To be a World Leader in Tropical Medicine

มุ่งสู่การเป็นหน่ึงในสถาบนัชัน้นําของโลกด้านเวชศาสตรเ์ขตร้อน

Mission: To Strive for Excellence in Tropical Medicine

นําองคก์รสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล ด้านเวชศาสตรเ์ขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



1. องค์กรมีความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จในการด าเนินการผ่านพันธกิจต่างๆ 
ทั้งด้านการศึกษา (T) การวิจัย (R) และการบริการสุขภาพ (O) โดยใช้
งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาและปรับปรุง โดยเฉพาะผู้น าระดับสูงซึ่ง
มีบทบาทในการน าองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการน าองค์กรด้วย
ระบบ TM SMART การด าเนินการให้บรรลุพันธกิจ การสื่อสารและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร การปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง
สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสนับสนุนค่านิยมหลักและแนวคิดในการน าองค์กร
อย่างมวีิสัยทัศน์

Key Theme Process Strengths
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



2. มีการน าเสียงของลูกค้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการวางแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ในพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน เช่น การสร้าง
หลักสูตรใหม่ การวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรม 
การพัฒนาคลินิกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคเขตร้อน ซึ่งตอบสนองต่อ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนเสาหลักสู่ความเป็นสถาบันชั้นน า
เรื่อง Customer and Community Service Excellence

Key Theme Process Strengths
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



3. องค์กรมีการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการใช้งานของบุคลากรและลูกค้า เช่น การวัด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ การปรับปรุงระบบ WIFI ในองค์กร
ให้ทั่วถึง รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการในองค์กร และการปรับปรุง 
infrastructure ให้พร้อมกับการก้าวสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

Key Theme Process Strengths
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



1. องค์กรควรพิจารณาการด าเนินการอย่างเป็นระบบในกระบวนการที่
ส าคัญกับองค์กร เช่น กระบวนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสู่
แผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
หลัก การบริหารจัดการด้านบุคลากร การจัดการความรู้ และการจัดการ
ระบบปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคงไว้ซึ่งความได้เปรียบ
และการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์

Key Theme Process OFIs
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



2. องค์กรควรทบทวนถึงการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบทบาทที่ส าคัญของกรรมการคร่อมสายงาน
ระดับต่างๆ ทั้ งในสายสนับสนุนและสายวิชาการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์กร และให้เกิดการด าเนินการที่เชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียวกัน

Key Theme Process OFIs
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



3. องค์กรควรทบทวนการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขัน 
ในการก าหนดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในอนาคต รวมถึงบทบาทใน
การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม เพื่อผลักดันองค์กร
สู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

Key Theme Process OFIs
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



1. องค์กรแสดงผลลัพธ์ทีด่ีในพันธกิจหลัก (T-R-O) เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น 

• จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่ แนวโน้มอัตราการจบการศึกษาใน
กรอบเวลาทีก่ าหนด

• จ านวนผลงานวิชาการผลงานต่างๆ ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ

• ตัวชี้วัดด้านการบริการสุขภาพ 

• ผลลัพธ์ความพึงพอใจของลูกค้า

ซึ่งแสดงถึงความส าเร็จของพันธกิจที่จะน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากลด้านเวชศาสตร์เขตร้อน

Key Theme Result Strengths
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



2. องค์กรแสดงผลลัพธ์ที่ดีในกระบวนการน า และงานด้านสนับสนุน ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น 

• ผลลัพธ์ในการน าองค์กรและการก ากับดูแล

• ผลลัพธ์ในการด าเนินงานด้านสารสนเทศ

• การสร้างเสริมบรรยากาศการท างานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

• การก ากับดูและรับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุครุภัณฑ์ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดการเงินทุนวิจัย

ซึ่งแสดงถึงการใหค้วามส าคญัด้าน Infra-structure ขององค์กร

Key Theme Result Strengths
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



1. องค์กรควรทบทวนผลลัพธ์การด าเนินการในบางด้านที่แสดง ซึ่งยังไม่
เป็นไปตามเป้า หรือมีแนวโน้มลดลง ได้แก่
• จ านวนผู้ป่วยในและอัตราครองเตียง
• ระดับความผูกพันและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
• ผลลัพธ์ด้านการประหยัดพลังงาน เช่น จ านวนไฟฟ้าที่ใช้ น้ าประปา 

กระดาษ

2. ข้อมูลที่แสดงส่วนใหญ่ขาดการเทียบเคียงกับคู่เทียบตามที่ได้ระบุไว้ รวมถึง
การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ โดยเฉพาะข้อมูลที่แสดงความส าเร็จในพันธกิจ
หลักขององค์กร และข้อมูลด้านการตลาด

Key Theme Result OFIs
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



3.  องค์กรไม่ไดแ้สดงผลลัพธ์ทีส่ าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร ตัวอย่างเช่น
• ผลลัพธ์ด้านการประเมินผู้น าระดับสูง รวมถึงการสื่อสารของผู้น า (ตาราง 1.1ก1)
• ผลลัพธ์ด้านสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ (ตามข้อ 1.2 ค2)
• ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนบางตัวชี้วัด (ตาราง 6.1ข2)
• อัตราการขาดงานและอัตราการลาออกของบุคลากร
• ผลลัพธ์การด าเนินการที่แสดงส่วนแบ่งหรือต าแหน่งในตลาด เช่น สัดส่วน

ของนักศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ สัดส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งใน
และต่างประเทศ สัดส่วนผู้ใช้บริการส าหรับโรคเขตร้อน

Key Theme Result OFIs
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ระดับการพัฒนาองค์กร
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เป้าหมายของ MU ที่ 250 คะแนน



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Band MU’s Dee Process Result 

1

A 126 - 150 101 - 120

A- 101 - 125 81 - 100

B+ 76 - 100 61 - 80

B 51 – 75 41 - 60

B- < 50 < 40

ผลการประเมินตาม MU-EdPEx
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Process
Band ระดับพัฒนาการ Process (0-150 marks)

1 A 126-150
มีการพัฒนาและการด าเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อก าหนดพื้นฐานของเกณฑ์ในระดับ
เริ่มต้น  โดยยังมีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ การพยายาม
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น

Result Band ระดับพัฒนาการ Result (0-120 marks)

1 A- 81 - 100
มีการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับบางกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจขององค์กร แตโ่ดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
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