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คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
 

รายงานตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดท าขึ้นโดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance 
Excellence 2013-2014) ผลการตรวจประเมินพบว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีคะแนนในส่วนของ
กระบวนการอยู่ในแถบคะแนนที่ 0-150 (ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ A-) 
ซึ่งแสดงว่าส่วนงานมีการพัฒนาและการด าเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อก าหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ใน
ระดับเริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติการพยายามปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับ
เริ่มต้นในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 0-120 (ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่
ในระดับ B) แสดงว่าส่วนงานมีการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับบางกระบวนการที่มีความส าคัญต่อ
การบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 
การจัดล าดับ MU’s Dee 

ระดับพัฒนาการ 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 

 
MU's Dee เป็นการแบ่งระดับพัฒนาการของส่วนงานที่รับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 

และมีช่วงคะแนนอยู่ใน Band 1 (0-270 คะแนน) โดยการแบ่งระดับพัฒนาการนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
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การใช้ประโยชนจ์ากรายงานการตรวจประเมิน 
 
 
 รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการกลั่นกรอง 3 ขั้นตอน (individual review, consensus 
review และ site visit) จึงเชื่อว่าท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี และโอกาสเพ่ือการพัฒนาทั้งในส่วนของกระบวนการและ
ผลลัพธ์รายงานจะไม่น าเสนอประเด็นที่ท่านพึงกระท า และหรือวิธีการที่พึงกระท า และอาจไม่ครอบคลุม
ในทุกพันธกิจของส่วนงาน อย่างไรก็ตาม ท่านและคณะผู้บริหารสามารถเลือกใช้ข้อมูลจากการสังเกตและ
วิเคราะห์ของคณะผู้ตรวจประเมินนี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการในระยะต่อไปได้  
ท่านสามารถเลือกข้อสังเกตที่จ าเป็นและส าคัญสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงานและมีผลกระทบต่อ  
ส่วนงานสูงมาวิเคราะห์เป็นล าดับแรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่าท่านรู้จักส่วนงานดีกว่าคณะผู้ตรวจประเมิน 
ดังนั้นท่านอาจพบว่าบทวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน  มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรด
เลือกใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนงานของท่าน 

 มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงานฯ ของท่าน  
ขอท่านได้โปรดร่วมชื่นชม แสดงความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรที่ร่วมสร้าง
ความส าเร็จนี้ 

 ขอท่านได้โปรดน าจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการพัฒนาให้ส่วนงานฯ  
มีการด าเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป 

 ขอท่านโปรดพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงเป็นล าดับต่อไป 

 และสุดท้าย มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะใช้รายงานการตรวจประเมินฉบับนี้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป 
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Key theme-Process Items 
  

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีคะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0 – 150)  
ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ A- จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2 
และ 3 ซึ่งแสดงว่าฯ มีการพัฒนาและการด าเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อก าหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ใน
ระดับเริ ่มต้น  โดยยังมีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติการพยายามปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบทั ่วไป  
ในระดับเริ่มต้น 
 
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในส่วนกระบวนการการด าเนินงานขององค์กร 

1. ผู้น าระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

2. คณะฯ โดยทีมบริหาร (AB) ออกแบบการฟังเสียงลูกค้าหลายช่องทาง และน าผลการรับฟังไปใช้
ประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรและบริการ มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ/ทีม T-R-O ด าเนินการ เพ่ือส่ง
มอบคุณค่าที่ดีในการตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า อันจะน าไปสู่การ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เรียน  

3. คณะฯ มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพียงพอและพร้อมใช้ เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติการของผู้ใช้  

4. คณะฯ สร้างบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อการท างาน โดยสร้างระบบการวิจัยที่สนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรที่สังกัดองค์กรต่างประเทศ ผลิตผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เห็นได้
จากมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวทางในการ
สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรทุกสายงาน และมีแนวทางในการ
จัดการความก้าวหน้าของบุคลากร  
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ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการด าเนินงาน 

1. ขาดความชัดเจนในการก าหนดแนวทางการคัดเลือกและก าหนดชุมชนที่คณะฯ ควรให้การ
สนับสนุนภายใต้สมรรถนะหลัก และการตอบสนองต่อความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม 
ในบริบทด้านเวชศาสตร์เขตร้อนของประเทศไทย ซึ่งจะสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะถึงบทบาท
ส าคัญของคณะฯ ที่จะเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาโรคเวชศาสตร์เขตร้อนให้แก่ประเทศ  
ในวงกว้าง 

2. ไม่ชัดเจนในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลก รวมทั้ง
ในการเลือกตัววัด Corporate KPI & Lagging KPI & Leading KPI ที่สะท้อนความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดในแต่ละพันธกิจ ความชัดเจนดังกล่าวจะท าให้คณะฯ สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3. ไม่มั่นใจว่าคณะฯ ได้ก าหนดการใช้ผลการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ ได้  มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และขยายผลเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร หรือ
การสอนงานระหว่างบุคลากร การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรสู่การเรียนรู้
ระดับองค์กร จะส่งเสริมให้คณะฯ ใช้ความสามารถของบุคลากรที่ดีเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินการที่ดีต่อไป 

4. ไม่พบแนวทางการวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลังตามภารกิจและการขาดแคลน
บุคลากรในกลุ่มเฉพาะที่ส าคัญต่อองค์กร เช่น กลุ่มแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการ และอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางสาขาที่ก าลังจะขาดแคลน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการ
บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้  

5. ไม่พบแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น วิธีการในการควบคุมต้นทุนในแต่ละพันธกิจ ระบบงานที่
เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคณะฯ  กระบวนการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและ
ภาวะฉุกเฉิน ในด้านอัคคีภัย การมีส่วนร่วมยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะนักศึกษา และกลุ่มหอพัก 
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Key theme-Results Items 
 

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0 – 120)  ระดับ
พัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ B จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 3  
ซึ่งแสดงว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับบางกระบวนการที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 
 

1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการ 
ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  จ านวน Citation ต่อเรื่อง  
ค่า impact factor ของบทความวิจัย  ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วยใน  ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
กลับมาใช้บริการซ้ าในกลุ่มผู้ป่วยนอก และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
เพ่ือบรรลุผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กร เช่น จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  จ านวน
ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ใน Q1 มากกว่า 50% ของจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด  และอัตราผู้ป่วยที่
ได้รับบริการตรวจรักษาท่ีคลินิกไข้เสร็จสิ้นภายใน 2 ชม  
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ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง 
และมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 

1. ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่น ามาอ้างอิงต่อการตอบสนองตัววัดของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของ Corporate KPI ทั้งหมด ที่จะท าให้คณะฯ เห็นผลลัพธ์
ของการด าเนินการที่มุ่ งสู่ความเป็นเลิศ ท าให้คณะฯ ไม่สามารถทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานได้ 

2. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญในหลายด้าน ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินการขององค์กรเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงานตามพันธกิจในแต่ละประเภทที่ส าคัญ เช่น ผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาและลูกค้าวิจัย 
ผลลัพธ์ในด้านการก ากับดูแลองค์กร  ผลลัพธ์ของตัววัดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง  
ผลลัพธ์ที่ส าคัญในการดูแลผู้ป่วย 

3. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย/มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการการทบทวน
เพราะเป็นพันธกิจหลัก และมีความส าคัญกับการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การที่ส าคัญ  เช่น  
ร้อยละของผู้จบการศึกษาในกลุ่ม Non-MD  อัตราคลาดเคลื่อนจากการให้ยาผู้ป่วยใน  ผลลัพธ์
การด าเนินการเรื่องการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน  

4. คณะฯ ไม่ได้แสดงการใช้ค่าเปรียบเทียบในผลลัพธ์กับคู่เทียบที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร  
ซึ่งอาจท าให้ไม่ทราบถึงต าแหน่งของคณะฯ ในการแข่งขัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการประเมิน
ความก้าวหน้าและความส าเร็จ อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
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รายละเอียดของจดุเด่นและโอกาสในการพฒันา 
 

หมวด 1 การน าองค์การ 
 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มอบหมายให้ SL จัดท า วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติ (ตารางที่ 1.1 ก(1,2)) สื่อสาร

แก่บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร และผู้ส่งมอบหลักโดยผ่านระบบ TM-SMART Leader ซึ่งคณบดี
เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ AB ในการสื่อสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบท า
ประกาศประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ และเป็นผู้แทน AB ส่งมอบภาพแผนยุทธศาสตร์ 
(ภาพประกอบที่ 2) ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
และบุคคล มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดหลัก 12 ตัว และผลของทุกพันธกิจ TROPICAL Excellence 
ก าหนดทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ทุกปี ทบทวนใหญ่ทุก 4 ปี เพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้ดีขึ้น 

2. ผู้น าระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ต่อการประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของตนภายใต้กระบวนการ TM-
Governance (ภาพที่ 1.1ก(2)) 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่า ระบบ TM-Sustainability จะเป็นวิธีการที่ผู้น าระดับสูงจะด าเนินการเพ่ือท าให้

เกิดการด าเนินการที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถเชื่อมโยงประเด็น
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในวิธีการดังกล่าว ให้เกิดความมั่นใจได้ว่า จะสร้างความยั่งยืนให้แก่คณะฯ 
(ภาพที่ 1.1ก(3)) การสร้างความชัดเจนดังกล่าว จะส่งเสริมให้คณะฯ เกิดประสิทธิภาพของ
การด าเนินการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในทุกพันธกิจของคณะฯ 
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1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีแนวทางในการด าเนินการโดยใช้ TM –Governance ในองค์กร 

2. คณะฯ มีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องน้ าเสีย ขยะ และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบคณะฯ 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ระบุถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ตาม

ระบบที่แสดงไว้ใน ภาพที่ 1.2ก(2) จะแสดงถึงการมีส่วนร่วมประเมินของผู้ร่วมงาน บุคลากร 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการน า
องค์กรของผู้น าและคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรอย่างไร  หากคณะฯ สามารถวางแนวทาง
อย่างเป็นระบบในการประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการก ากับ
ดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้คณะฯ ด าเนินการอย่างชัดเจนที่จะบรรลุผลส าเร็จใน
ทุกปฏิสัมพันธ์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด  

2. ไม่ชัดเจนถึงแนวทางในการคัดเลือกและก าหนดชุมชนที่คณะฯ รับผิดชอบตามกิจกรรมต่างๆ 
ที่ระบุไว้ รวมถึงไม่พบแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การ
ตอบสนองต่อความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติการประจ าวัน ตามปณิธานและเจตจ านงของการจัดตั้งคณะฯ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากสมรรถนะหลักของคณะฯ ต่อการตอบสนองต่อสังคมในวงกว้าง การก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนและเป็นระบบจะสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะถึงบทบาทส าคัญของคณะฯ ที่จะเป็น
ส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาโรคเวชศาสตร์เขตร้อนให้แก่ประเทศในวงกว้าง 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ ที่มีการระบุประเด็นขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 

ของการจัดท ากลยุทธ์ แผนระยะสั้น ระยะยาว กรอบเวลา [ตาราง P2ข(1) ภาพที่ 2.1ก(1) 
ตารางที่ 2.5ก(5)] ซึ่งท าให้คณะฯ สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างคล่องตัวและตรงตาม
เป้าหมาย 

2. คณะฯ มีแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โดยแสดงแนวทาง 
Top Down และ Bottom Up ที่มีการตอบสนองจากทั้ง 3 พันธกิจส าคัญ ที่มีผู้รับผิดชอบ 
แต่ละพันธกิจเป็นผู้ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม  มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์
ปริวรรตและนวัตกรรมและที่ปรึกษางานพัฒนางานประจ าสู่นวัตกรรม ท าให้คณะฯ มีนวัตกรรม
และพร้อมที่จะน านวัตกรรมทีได้มานั้นไปขยายผลต่อไป 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดหลักขององค์กรจะสะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ที่ก าหนด ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่คณะจะมุ่งเป้าไปได้อย่างไร เพ่ือให้คณะฯ มีแนวทางใน
การด าเนินงานและวัดความส าเร็จตามที่คณะฯ ก าหนด 

2. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการเชิงกลยุทธ์อย่างไรในการก าหนดระบบงานที่ส าคัญขององค์กร  
ไม่ครอบคลุมในทุกพันธกิจที่ส าคัญ 

3. ไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ก าหนด สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาส
เชิงกลยุทธ์อย่างไร ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่ชัดเจนว่า มีความสมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะ
สั้นระยะยาวอย่างไร รวมถึงไม่พบการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านต่างๆ ที่จะสร้าง
ความสมดุลของความต้องการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญในทุกพันธกิจ  โดยเฉพาะเรื่อง 
การบริการทางการแพทย์ที่ต้องมุ่งเน้นความเป็นเลิศ การค านึงถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่บูรณาการต่อการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน ความท้าทายส าคัญ โอกาส อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุมทุกปฏิสัมพันธ์ จะช่วยให้คณะฯ เกิดความมั่นใจถึงการบรรลุผลส าเร็จ 
ความยั่งยืน และความสามารถในการแข่งขัน 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 1 ร้อยละ 0 – 5 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และมีแนวทางในการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ   

มีการระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการผ่านกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน PA มีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าการก าหนดตัววัดที่ส าคัญของแผนปฏิบัติการที่ระบุเป็น KPI Dictionary และ

ตัวชี้วัดในตารางที่ 2.2ก(5) จะมีระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่ส่งเสริมให้เกิด
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงไม่ชัดเจนถึงกระบวนการปรับแผนปฏิบัติการ 
จากการน าผลที่ได้จากการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัด  
โดยเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่ส าคัญ ตามท่ีสถาบันได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

2. ไม่ชัดเจนถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่ระบุ เพ่ือการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
ส่งผลต่อแผนปฏิบัติการที่วางไว้ให้ต้องปรับแผนและต้องน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ โดยAB ออกแบบการฟังเสียงลูกค้าให้มีหลากหลายช่องทาง (เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ) มีผู้รับผิดชอบในพันธกิจเป็นผู้เลือกใช้วิธีการและความถี่ในการรับฟังเสียงลูกค้าตาม
ความเหมาะสม [(ภาพที่3.1ก(1) และตารางที่3.1ก(1)] น าผลการรับฟังไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ทีม T เสนอบริการ “Student 
Affairs: Advisory Team”  ทีม R ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะฯ ให้ตรงกับความต้องการ
ของแหล่งทุนต่างประเทศ และทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโดยผู้รับผิดชอบ 
เช่น ทีม O พัฒนาการใช้แท็บเล็ตเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการบริการส าหรับผู้ป่วย/ญาติทุกวัน  

2. คณะฯ มีทีมรับผิดชอบ T-R-O ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนโดยใช้
แบบสอบถาม มีการท าแผนวิธีการประเมินความผูกพันแต่ละกลุ่ม เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
สร้างเสริมและพัฒนาความผูกพันของลูกค้าตามรอบการปรับปรุง เช่น ในปี 2557 ทีม O 
พัฒนาระบบความพึงพอใจการบริการระดับ 7 ดาว (TM-STARs) เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและ
ระบบบริการ และมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ตารางท่ี P2 ก(1)  (ตารางที7่.4ก(5)-1)  

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าลูกค้าในอนาคตในแต่ละพันธกิจคือใครบ้างและกระบวนการฟังเสียงของผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอนาคตของคณะฯ และของคู่แข่งมีวิธีการอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลต่อ 
การได้มาซึ่งข้อมูลส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาและน าเสนอหลักสูตรและบริการใหม่ๆ ตาม
พันธกิจหลักเพ่ือน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากลด้านเวชศาสตร์เขตร้อน  

2. ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า SL มีระบบการได้มาซึ่งสารสนเทศของความไม่พึงพอใจของลูกค้าของ 
คู่เทียบ/คู่แข่งอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆของคณะฯ 

3. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีระบบการทบทวนช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้าอย่างไร เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 
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3.2  ความผูกพันของลูกค้า  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีแนวทางในการน าเสียงของลูกค้ามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรและบริการ เช่น 

หลักสูตรอนามัยโรงเรียนในปีการศึกษา 2557 ของทีม T, การก าหนด Research road map 
ของทีม R เพ่ือออกแบบงานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของแหล่งทุน และทีม O จัดตั้ง
คลินิกไข้ (Fever clinic) ที่เข้าถึงง่ายและเปิดบริการ 24 ชม. ตั้งเป้าให้การดูแลรักษาเสร็จสิ้น
ภายใน 2 ชม.  

2. คณะฯ มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ เรียนและลูกค้า โดยมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบ/ทีม T-R-O ด าเนินการสร้างความผูกพันของลูกค้าโดยยึดนโยบายคุณภาพของ
คณะฯ ตามระบบการจัดการความสัมพันธ์ดังภาพที่ 3.2 ข(1) TM-Customer Relationship  
โดยแต่ละพันธกิจมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีการทบทวนและปรับรูปแบบกิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความผูกพัน ความภักดีต่อคณะ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

3. คณะฯ มีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ/ทีมT-R-O จัดการ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าตามภาพที่  3.3 ข(2)-1 TM-Customer Complaints โดยก าหนด 
ข้อบ่งชี้ของเวลาในการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนตามระดับความส าคัญของปัญหา ความรุนแรง 
เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน การหามาตรการป้องกัน การแก้ไข้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า ดังภาพที่ 3.3 ข(2)-2 
TM-Problem Solving หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาที่ก าหนดจะรายงานตรงให้ 
SL เพ่ือพิจารณาและบริหารจัดการต่อไป แต่ละทีมจะทบทวน/ปรับปรุงตามรอบเวลา  

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพในการสร้างความผูกพันของลูกค้า และการประเมินช่องทางการ

ร้องเรียน โดยทบทวนช่องทางการรับฟังเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

2. ไม่ชัดเจนว่า วิธีการที่คณะฯ ใช้ในการจ าแนกกลุ่ม/ประเภทผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามภาพ
ที่ 3.2 ก(3)-2 จะสามารถชักจูงให้มีผู้เข้าศึกษามากขึ้นอาจส่งผลต่อความยั่งยืนของหลักสูตร  
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ ก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานโดยผู้น าระดับสูงผ่านหลักการพิจารณาความเหมาะสม 

5 แนวทาง ตัววัดผลจะถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติการและก าหนดลงใน PA สู่ระดับบุคคล โดย
แสดงวิธีเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตารางที่ 3.1ก(1)) เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการในพันธกิจการศึกษา วิจัย และการบริการผู้ป่วย 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีการเลือกตัววัดผลการด าเนินงาน Corporate KPI & Lagging KPI & 

Leading KPI รวมถึงไม่พบความเชื่อมโยงของตัววัดดังกล่าว และไม่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดที่คณะฯ 
ก าหนดจะสะท้อนความส าเร็จขององค์กรตามพันธกิจต่างๆ ซึ่งจะส่งผลการน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และทบทวนการปรับปรุงผลการด าเนินการ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบนพ้ืน
ฐานข้อมูลจริง 

2. ไม่ชัดเจนถึงการก าหนดแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการ ในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่ดีภายในคณะฯ การคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต หรือการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรม การสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการน าแนวปฏิบัติงานที่ดี
ภายในคณะฯ รวมทั้งผลการทบทวนผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงการด าเนินการ ช่วยให้
คณะฯ ได้แนวทางที่ชัดเจนเพื่อสร้างความม่ันใจต่อการบรรลุสู่เป้าหมายในการที่จะเป็นสถาบัน
ชั้นน าต่อไป 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ แสดงกระบวนการจัดการความรู้ที่รับผิดชอบโดย KM Team ผ่านการก าหนดความรู้ 

ติดตาม ทบทวนผลงาน โดยครอบคลุม 3 ด้ าน (Transformative Education, Research 
Excellence for sustainability, Healthcare & Services Excellence) ผ่ านกิ จกรรมต่ างๆ 
เช่น Lunch talk  Research café  Special talk CoPs เป็นต้น  ท าให้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลายช่องทาง โดย KM Team รวบรวมองค์ความรู้เป็นคลังความรู้  

2. คณะฯ มีแนวทางที่เก่ียวกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ในการสร้างความแม่นย า ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ ตามระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ระบุไว้ (ตารางที่ 4.2ข(1)) และได้จัดท าแนวทางการใช้งานด้วยรูปแบบที่บุคลากร และ
นักศึกษา ใช้งานได้ สอดคล้องกับความต้องการ โดยค้นหาความต้องการ วางแผน จัดหา 
ติดตั้ง วางระบบบ ารุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญ ผ่านระบบ “เขตร้อน  
e-Service” และ ระบบ TM-HERA ท าให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล  

3. คณะฯ ระบุถึงการค านึงถึงความเพียงพอและพร้อมใช้ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดย
ก าหนดให้มีการทบทวนและติดตาม ผ่านระบบเช่าซื้อ และหน่วย IT ท าหน้าที่ช่วยเหลือด้าน
เทคนิค และก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติการของผู้ใช้ ให้ใช้ได้อย่าง
เพียงพอและเต็มสมรรถนะ 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ยังไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้ก าหนดการใช้ผลการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ได้ มาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างาน และขยายผลเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร หรือ
การสอนงานระหว่างบุคลากร ซึ่งการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรสู่การ
เรียนรู้ระดับองค์กร จะส่งเสริมให้คณะฯ ใช้ความสามารถของบุคลากรที่ดีเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินการที่ดีต่อไป 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีกิจกรรมที่สนับสนุนภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีรองคณบดีฝ่ายอ านวยการและ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมเป็นรับผิดชอบชัดเจน มีการส ารวจความต้องการของ
บุคลากรและจัดท าโครงการตามมาตรฐานพลังงาน สิ่งแวดล้อมและมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุระหว่างท างาน จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (ตารางที่ 5.1 ข 
(1)) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานทุกปี และทบทวนปรับปรุงใหญ่ทุก 2 ปี  
เช่น มีถนนคนเดิน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
กลุ่มเสี่ยง 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่พบความชัดเจนในการวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลังตามภารกิจและการขาด

แคลนบุคลากรในกลุ่มเฉพาะที่ส าคัญต่อองค์กร เช่น กลุ่มแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการ และ
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางสาขาที่ก าลังจะขาดแคลน  อันจะน าไปสู่
ความส าเร็จของการบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการด าเนินกิจกรรม เพ่ือได้มาซึ่งประเด็นของความผูกพันกับบุคลากร โดยมี 

รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้างานทรัพยากร
บุคคลจัดโครงการ HR สัญจร 2 ปีต่อครั้ง เพ่ือพบปะและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุก
ระดับ และน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานและสร้างความผูกพันของบุคลากร 
(ตารางท่ี 5.2ก(1))  

2. คณะฯ มีแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรทุกสายงาน  และมีแนวทางในการ
จัดการความก้าวหน้าของบุคลากร (ตารางที่ 5.2ค(3)) โดยรองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า
และงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการสร้างสรรค์คุณค่าบุคลากรด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยมอบหมายผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็น
ด าเนินการตามแผน ประเมินผลการพัฒนา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนต่อไป  

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถและเกิดผลการด าเนินงานที่โดดเด่น ส่งผลต่อความส าเร็จของงานตาม
พันธกิจต่างๆ  

  



 

17 

 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ โดย SL มีการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือความเป็นความเป็นเลิศด้าน 

T-R-O โดยระบุข้อก าหนดที่ส าคัญพร้อมตัววัด ตามตารางที่ 6.1 ข (2) มอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและ OPS เป็นผู้รับผิดชอบวางแผน
ปฏิบัติการ ประสานและส่งต่อผู้ปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ ติดตามและรายงานผล ศึกษา
วิเคราะห์ผลการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

2. คณะฯ มีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบในพันธกิจวิจัย ซึ่งจะสนับสนุนให้คณะฯ บรรลุ
พันธกิจวิจัย ในการสร้างความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์เขตร้อน 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ไดแ้สดงให้เห็นถึงแนวคิด/วิธีการที่คณะฯ ใช้ในการออกแบบกระบวนการท างาน รวมถึงการ

ติดตามและประเมินความยั่ งยืนของการออกแบบระบบงาน (T=4 และ O=4 ตาม
ภาพประกอบที่ 6) ที่เป็นระบบ และ “Key Requirement”  ที่ระบุไว้ในตารางที่ 6.1ก(2)  
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการได้มาซึ่งกระบวนการที่เป็นเลิศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละพันธกิจและการน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้  

2. ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติโดยการเลือกใช้ตัววัด (Leading & Lagging KPI)  
ที่ SL เป็นผู้ก าหนดในกระบวนการต่างๆ ตามตารางที่ 6.1ก(2) สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญและตอบสนอง PA และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ [ตารางที่ 2.2ก(5)] ได้ 
และการทบทวนตัววัด Leading KPI ที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของ Lagging KPI เช่น 

ด้านการศึกษา (T) 
- ตั้งวัตถุประสงค์ฯ ไว้ว่า “...และผลิตบัณฑิตผู้เปลี่ยนแปลงสังคม” แต่ไม่พบตัวชี้วัดที่จะ

น าไปสู่วัตถุประสงค์ฯ นั้นได ้
- การใช้ผล GPA แรกรับเข้าศึกษาเทียบกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเป็นตัววัด ( in 

process) เพียงตัวเดียวในกระบวนการของการรับเข้าศึกษา ไม่สามารถมั่นใจในคุณภาพ
ของผู้เรียนได้  

- การใช้คะแนน ความพอใจในคุณภาพวิชาการเพียงตัวเดียวในการวัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของคุณภาพกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนได้ 
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- การใช้จ านวน นศ. ที่จบตามกรอบเวลาที่ก าหนดเป็นตัววัดของ output โดยมิได้แบ่ง 
นศ. ตามsegment อาจส่งผลต่อการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของผู้เรียน 

ด้านการบริการ (O) 

- ตั ววัด  in process ในกระบวนการ Discharge ไม่ ได้ สั ม พั นธ์กั บคุณ ภาพของ
กระบวนการ Discharge 

- Medication Error 
สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อระบบการจัดการกระบวนการตามพันธกิจ T-R-O ในการที่จะท าให้
มั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีความเป็นเลิศและยั่งยืน  
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการวางผู้รับผิดชอบในการจัดการด้านนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการใช้สิทธิบัตร และ

ผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ โดย SLจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมโดยมีตัวแทนจาก
พันธกิจต่างๆ และแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรมขึ้น มีการก าหนด 
Strategic opportunities จากข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน T-R-O และข้อมูลจากลูกค้าเพ่ือ
ก าหนด Intelligent risk เช่น การจัดอบรมหลักสูตร Graduate Diploma in Biomedical 
and Health Informatics และ Master of Science in Biomedical and Health Informatics 
มีการให้ Seed money เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์
ก าหนดให้รองฯ มีหน้าที่ติดตามทุก 6 เดือนพร้อมทั้งหาแหล่งร่วมลงทุนและลูกค้าโดยท างาน
ร่วมกับสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการในการควบคุมต้นทุนในแต่ละพันธกิจอย่างไร โดยการใช้ระบบ

บริหารจัดการการเงินใน ERP ของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองหรือเอ้ือให้เกิดการ
จัดท า Unit Cost/Cost Control ในแต่ละพันธกิจได้อย่างชัดเจน 

2. ไม่ชัดเจนในว่าระบบงานที่เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคณะฯ โดยเฉพาะในเรื่องการ
วัดและการประเมินผู้ส่งมอบเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการได้อย่างไร ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจในการที่จะได้คู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพสูงและ
คุ้มค่า  

3. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีกระบวนการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินในด้าน
อัคคีภัย การมีส่วนร่วมยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะนักศึกษาและกลุ่มหอพัก 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้าและความส าเร็จตามแผนงานที่มุ่งเป้าด้าน

ความเป็นเลิศท่ีดีในระดับต่างๆ ดังนี้  
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ จ านวน Citation ต่อเรื่อง [ภาพที่7.1ก

(9)]  อัตราการตายด้วยโรคมาลาเรีย [ภาพที่7.1ก(17)]   
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ จ านวนนักศึกษา กลุ่ม MD ที่จบตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

[ภาพที่ 7.1ก(1)] จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหลังจบ [ภาพที่ 7.1ก(2)] ผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกที่ส่งผลงานตีพิมพ์ใน 1 ปี [ภาพที่ 7.1ก(3)] จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ [ภาพที่7.1ก(7)] จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ใน Q1 มากกว่า 50% ของจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด [ภาพที่7.1ก(8)] จ านวนสิทธิบัตร(สะสม) [ภาพที่7.1ก(10)] อัตรา
ผู้ป่วยที่ได้รับบริการตรวจรักษาที่คลินิกไข้เสร็จสิ้นภายใน 2 ชม [ภาพที่7.1ก(12)] อัตรา
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยภายใน 1 วันหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (โรค
ไข้หวัดใหญ่) [ภาพที่7.1ก(15) ] อัตรา Re-admit ด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนใน 28 วัน 
[ภาพที่7.1ก(21)] อัตราผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกไข้โดยไม่ได้นัดหมาย (โรคไข้เฉียบพลัน) 
[ภาพที7่.1ก(22)] 

- ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคเขตร้อน [ภาพที่7.1ก(16)] 
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ (VAP)(per1,000 vent day) 
[ภาพที7่.1ก(1)]  

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ดี ดังนี้  
ด้านการศึกษา (T)  
- ผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ผลการประเมินนายจ้าง [ภาพที่ 7.1ข(1)-4]  

- ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงตามมาตรฐาน TQF 
[ภาพที่ 7.1ข(1)-2] 

ด้านการวิจัย (R)  
- ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ กราฟแสดงค่า impact factor ของคณะฯ [ภาพที่ 7.1ข

(1)-6] จ านวนครั้งการใช้ research facility ภายในคณะฯ [ภาพที่ 7.1ข(1)-8]  
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ด้านบริการวิชาการ (O) 
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ อัตราของผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกไข้ 3 

ครั้งขึ้นไปและยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แน่ชัด (ภาพที่ 7.1ข(1)-17) อัตราผู้ป่วย
มาลาเรียรุนแรงที่ได้รับยาภายใน 60 นาทีหลังเข้าโรงพยาบาล [ภาพที่ 7.1ข(1)-22] 

- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคู่เทียบ ได้แก่ อัตราผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม [ภาพที่ 7.1ข(1)-20] 
- ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ อัตราการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด 

[ภาพที่ 7.1ข(1)-15] อัตราการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าช้า [ภาพที่ 7.1ข
(1)-16] อัตราของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉียบพลันที่ได้รับการติดตามผลการรักษาจน
สิ้นสุด [ภาพที่ 7.1ข(1)-25]  

- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ระยะเวลาในการรอแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ [ภาพที่ 
7.1ข(1)-13] อัตราความคลาดเคลื่อนในการ Admit [ภาพที่ 7.1ข(1)-14] อัตราการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการวินิจฉัยด้วย Rapid test หรือ PCR [ภาพที่ 7.1ข(1)-
19] อัตราการเกิดแผลกดทับ [ภาพที่  7.1ข(1)-21]  อัตราผู้ป่ วยไข้ เด็ งกี่และโรค
ไข้เลือดออกเด็งกี่ที่มีระยะช็อคในระยะมากกว่า 24 ชม. [ภาพที่ 7.1ข(1)-23] ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยไข้เลือดออก [ภาพที่ 7.1ข(1)-24]   

ด้านระบบสนับสนุน 
- -ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ จ านวนโปรแกรมใหม่ๆ ที่สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ 

[ภาพที่ 7.1ข(1)-29] จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซด์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน [ภาพที่ 7.1ข(1)-31] 
- ผลลัพธ์ที่ได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ %ความครอบคลุมของระบบเครือข่าย computer ใน

ระบบ LAN [ภาพที่ 7.1ข(1)-27]  

3. คณะฯ แสดผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ วัสดุคงคลังไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน [ตารางที่ 7.1ค (1)] 

 

โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่จ ากัด ซึ่งเป็นตัววัดที่ควร

พิจารณาเพราะเป็นพันธกิจหลักของคณะฯ เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เกิดผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้น ดังนี้ 
 ไม่พบผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ

สามารถสร้าง “บัณฑิตผู้เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น” ตามวัตถุประสงค์ของยุทธ์ศาสตร์ได้ 
 ผลลัพธ์ทีส่วนใหญ่ไม่มีการรายงานในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ท าให้ขาดข้อมูลในการ

แข่งขัน 
 ผลลัพธ์ไม่ตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียน ได้แก่ ร้อยละของผู้จบการศึกษาในกลุ่ม 

Non-MD ต่ ากว่าเป้าหมายทุกปี [ภาพที่ 7.1ก(1)] 



22 

 ผลลัพธ์หลายตัวไม่ได้ตั้งเป้าหมาย ได้แก่  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงตาม
มาตรฐาน TQF [ภาพที่ 7.1ข(1)-2] จ านวนทุนวิจัยใหม่และจ านวนเงิน [ภาพที่ 7.1 ก (5)] 
จ านวนเงิน (รายได้คณะฯ) ที่สนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา [ภาพที่ 
7.1 ข (1)-12] การซ้อมอัคคีภัย [ตารางที่ 7.1ข(1)-1] การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ตารางที่ 
7.1ค(1) 

 ผลลัพธ์หลายตัวไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือแนวโน้มไม่ดีขึ้น หรือมีผลลัพธ์แค่ 1-2 ปี เช่น
ผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการบริการสุขภาพ (ผู้ป่วยตกเตียง) เพ่ิมข้ึน ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
in process ทุกตัวของกระบวนการสนับสนุน ตามตารางท่ี 6.1ข(2)  

 ไม่พบผลลัพธ์ที่ส าคัญ เช่น ผลลัพธ์ด้านการตลาดของ T โดยเฉพาะจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรใหม่  จ านวนนักศึกษาเทียบกับคู่แข่ง  จ านวนหรือสัดส่วนของนักศึกษา
ที่มาจากศิษย์เก่า  ผลงานตีพิมพ์/ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท  อัตราการ
แพ้ยาซ้ า  Medication error  จ านวน Publication ต่อจ านวนนักศึกษา  วิทยานิพนธ์
นักศึกษาโท/เอก ที่ได้รับรางวัล จ านวน Publication per staff เทียบกับคู่ เทียบที่
ก าหนดไว้ใน OP 

ทั้งหมดนี้อาจจะส่งผลต่อสารสนเทศที่ส าคัญที่มีผลต่อการบริหารโดยใช้ข้อมูลจริงและการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลก
ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน  

2. ไม่ชัดเจนในการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ที่ดีในระดับต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการศึกษา(T) 
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและดีกว่าคู่เทียบ ได้แก่ TM-Stakeholder Satisfaction [ภาพที่ 

7.2ก(1)-2] 
- ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ TM-Customer Dissatisfaction กลุ่ม M.Sc.(B.H.I) [ภาพ

ที่ 7.2ก(1)-11] TM-Influence of Scholarship [ภาพที่ 7.2ก(1)-10] 
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ TM-Customer Satisfaction [ภาพที่  7.2ก(1)-1] TM-

VOC_Future ยกเว้นกลุ่ม open house [ภาพที่ 7.2ก(1)-9] TM-Customer Dissatisfaction 
ยกเว้นกลุ่ม M.Sc.(B.H.I) [ภาพที่ 7.2ก(1)-11] 

ด้านการบริการ (O) 
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ TM-Customer Satisfaction_Services 

(O) ของกลุ่มผู้ป่วยใน [ภาพที่ 7.2ก(1)-5]  
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ TM-Customer Dissatisfaction[ภาพที่ 7.2ก(1)-12] 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้าในกลุ่ม O ดังนี้  
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ ร้อยละของผู้ป่วยที่จะกลับมาใช้บริการ

ซ้ า ในกลุ่มผู้ป่วยนอก [ภาพที่ 7.2ก(2)-3]  
- ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของผู้ป่วยที่จะแนะน าญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ

[ภาพที่ 7.2ก(2)-2] ร้อยละของผู้ป่วยที่จะกลับมาใช้บริการซ้ าในกลุ่มผู้ป่วยใน [ภาพที่ 7.2
ก(2)-3] 

 

โอกาสพัฒนา 
1. ผลลัพธ์ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

หรือมีเพียง 1-2 ปี เช่น คะแนนความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา [ภาพที่ 
7.2ก(1)-3] ร้อยละความพึงพอใจการบริการระดับ 7 ดาว [ภาพที่ 7.2ก(1)-6] คะแนนความพึง
พอใจในภาพรวมหน่วยงานที่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล [ภาพที่ 7.2ก(1)-8] TM-Customer 
Satisfaction(T) [ภาพที่ 7.2ก(2)-1] 

2. ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ TM-Customer Satisfaction(R) [ภาพที่ 7.2ก (1)-4] 

3. ไม่พบผลลัพธ์ของความไม่พึงพอใจของนักศึกษาและลูกค้าวิจัย 
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4. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องความพึงพอใจ ความผูกพันของลูกค้า ด้านการ
วิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งท าให้ขาดข้อมูลในการแข่งขันและอาจจะส่งผลต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ รายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องบุคลาการสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาและมี

คุณวุฒิปริญญาเอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน [ภาพที7่.3 ก (1)-1.1] 

2. คณะฯ รายงายผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ [ภาพที่ 7.3 ก(1)-1.2] 

3. คณะฯ รายงานผลลัพธ์การด าเนินการด้านค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสร้างสุข ค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการสิทธิประโยชน์และ การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีมีแนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที่7.3 ก (2)-3.1 
ภาพที่ 7.3 ก(2)-3.2 และ ตารางที่ 7.3 ก (2)-3] 

4. คณะฯ รายงานผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย ตามตารางที่ 7.3 ก(2)-1 ได้แก่ ร้อยละของการป่วย
เป็นวัณโรคของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่บาดเจ็บจากการ
ท างานฯ ในด้านอาชีวอนามัย ทุกตัวชี้วัดในด้านอัคคีภัย/ความปลอดภัยฯ และด้านการ
จัดระบบสาธารณูปโภค 

5. คณะฯ รายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องบุคลาการที่ได้รับการพัฒนาของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที7่.3 ก (4)-1.1 ,1.2] 

6. คณะฯ รายงานผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่  กราฟแสดงร้อยละการ
พัฒนาและการฝึกทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรของบุคลากรสายวิชาการ [ภาพที่ 7.3 ก(4)-
1.1] 

7. คณะฯ รายงานผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ กราฟแสดงร้อยละการพัฒนาและการฝึกทักษะ
ทางวิชาชีพของบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน [ภาพที่ 7.3 ก(4)-1.2] จ านวนชุมชนนัก
ปฏิบัติ CoP [ตารางที่ 7.3 ก(4)-1] 

 

โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ รายงานไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เช่น โครงการความร่วมมือในการ

ผลิตพยาบาลวิชาชีพ การประเมินอัตราความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินความพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจในเรื่องสิทธิประโยชน์และนโยบายส าหรับบุคลากรที่ทางคณะฯ จัดให้  ผลลัพธ์ 
ส่วนใหญ่ของตารางที่ 5.2 ก(1) ผลลัพธ์บางตัวของตารางที่ 5.2 ค(2) ได้แก่ จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน จ านวนกระบวนการใหม่ๆ 
ที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะฯ ไม่ได้จ าแนกผลลัพธ์ตามกลุ่มของบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสร้างสุข 
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์  

3. คณะฯ รายงานผลลัพธ์ถึงเป้าหมาย ไม่ได้ตามเป้าหมายและไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามตารางที่ 
7.3 ก(2)-1 ได้แก่ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ/สัมผัสสารคัดหลั่ง. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในด้านอาชีวอนามัย จ านวนอุบัติเหตุจราจรภายในคณะฯ ในด้าน
การจราจร 

4. คณะฯ รายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการท าให้บุคลากรมีความผูกพันในปี 2557 ต่ ากว่า
เป้าหมายซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ [ภาพที่ 7.3 ก (3)-1.1] 

5. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านความสุขของบุคลากรไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด [ภาพที่7.3 ก (4)-1] 

6. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านสัดส่วนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ ร้อยละความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน และจ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ลดลง [ภาพที่7.3 ก (4)-2.1 ภาพที่ 7.3 ก(4)-2.2 และ ตารางที่ 7.3 ก(4)-1] 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และธรรมาภิบาล 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 1 ร้อยละ 0 – 5 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์หลายตัวที่เหนือเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บางตัว เช่น อัตราที่บุคลากรและนักศึกษาเชื่อว่าวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นน าใน
โลกด้านโรคเขตร้อน มีความเป็นไปได้ ช่องทาง/กิจกรรมที่บุคลากร/นักศึกษาพึงพอใจและรับรู้
วิสัยทัศน์ เป็นต้น  

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มที่ดีจากปี 2555-2557  
มีการเก็บขยะติดเชื้อและการก าจัดวัตถุมีพิษ/สารเคมีได้มากขึ้น มีผลของการปฏิบัติตาม 
Patient safety goal ตามเป้าหมายและเพ่ิมขึ้นเป็น 100% ในปี 2556-2557 ไม่พบผลลัพธ์
ด้านการละเมิดและกระท าผิดต่อกลุ่มนักศึกษา ผู้ป่วย/ญาติ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่ปี 2555-2557  

3. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ของการได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการและสุขภาพ และโรงพยาบาล [ภาพที่ 7.4ก(3)-4] ที่มี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  

4. คณะฯ แสดงผลลัพธ์การใช้พลังงานอย่างเหมาะสมบางตัวอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
เช่น การใช้น้ ามัน-น้ ามนัเตา การใช้กระดาษ และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในคณะฯ 

 

โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่จ ากัดและขาดความต่อเนื่องของการวัดผลการตรวจสอบ ในเรื่องความ

รับผิดชอบทางการเงินและพัสดุ (ตารางที่ 7.4ก(2)) และไม่พบการแสดงผลลัพธ์ในด้านการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.2ก(1) ที่ระบุระบบการก ากับดูแลองค์กรที่ก าหนด
วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลองค์กร (I) หากคณะฯ ด าเนินการอย่างจริงจังและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลองค์กรตามที่ก าหนดไว้ จะส่งเสริมให้คณะฯ 
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลด้านการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม โปร่งใส   

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน ในด้าน
การจัดการบ าบัดน้ าเสียเฉพาะค่า BOD เพียงตัววัดเดียว [ภาพที่ 7.4ก(3)-1] ที่ไม่เพียงพอต่อ
ลักษณะการใช้อาคารของคณะฯ ตามกฎหมาย การก าจัดขยะติดเชื้อ [ภาพที่ 7.4ก(3)-2] ที่มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น การท าลายวัตถุสารเคมีและสารกัมมันตรังสี [ภาพที่ 7.4ก(3)-3] ที่ปริมาณ
เพ่ิมข้ึน การด าเนินการอย่างครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว จะสร้างความม่ันใจต่อการด าเนินการที่
ดีของคณะฯ ในทุกด้านต่อสาธารณะ 
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3. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ของตัววัดที่ประเมินด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของ
ผู้น าระดับสูง และการก ากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ ไม่ครอบคลุมตัววัดการมุ่งเน้น
จริยธรรมต่อบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งผลลัพธ์จ านวนการละเมิดจากกลุ่มบุคลากร นักศึกษา 
ผู้ป่วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ชัดเจนในเจตจ านงของการประเมิน เช่น ผลการประเมินความมี
จรรยาบรรณของผู้น าระดับสูงโดยสภาอาจารย์ รายงานจ านวนครั้งที่ผู้น าระดับสูงถูกร้องเรียน
เรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรม หากคณะฯ สามารถด าเนินการด้านการส่งเสริม ก ากับให้
สามารถสะท้อนภาพของการประพฤติปฏิบัติด้านจริยธรรมได้อย่างชัดเจน จะสร้างความมั่นใจ
ต่อการด าเนินการอย่างมีจริยธรรมจากผู้น า รวมทั้งบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   

4. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ของตัววัดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง มีแต่ผลลัพธ์ของ
การลดการใช้กระดาษและน้ ามัน แต่เพ่ิมการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปา [ภาพที่ 7.4ก(5)-1] 
และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว [ภาพที่ 7.4ก(5)-2] ซึ่งไม่ได้สะท้อนภาพของความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้างที่ใช้สมรรถนะส าคัญของคณะฯ ในการส่งเสริมสังคมวงกว้าง รวมทั้งการระบุชุมชน
วิชาการด้านเวชศาสตร์เขตร้อน [ตารางที่ 7.4ก(5)-1] ที่เป็นผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหมวด 1.2ค หากคณะฯ สามารถใช้สมรรถนะส าคัญของคณะฯ เพ่ือ
ส่งเสริมสังคมในวงกว้างและก าหนดชุมชนที่จะสนับสนุนอย่างชัดเจน จะสร้างความเชื่อมโยง
ของการด าเนินการของคณะฯ สู่สังคมและชุมชนในวงกว้าง ได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 

5. ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่น ามาอ้างอิงได้ตอบสนองตัววัดของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของคณะฯ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของ Corporate KPI ทั้งหมด ที่จะท าให้คณะฯ เห็นผลลัพธ์ของ
การด าเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ท าให้คณะฯ ไม่สามารถทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานได้  
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 1 ร้อยละ 0 – 5 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง  - 
 

โอกาสพัฒนา 
1. ไม่พบผลลัพธ์ของตัววัดด้านผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงิน เช่น รายรับสุทธิเทียบกับ

รายจ่าย ซึ่งท าให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่า คณะฯ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสร้างความม่ันคงทางการเงินของคณะฯ  

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์อย่างจ ากัดเกี่ยวกับตัววัดส าคัญของผลการด าเนินการของภารกิจต่างๆ  
ที่ส าคัญของคณะฯ ด้านการตลาด ที่ชัดเจน ครอบคลุม และเป็นตัวแทนของผลลัพธ์ที่ส าคัญ  
ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่แท้จริงของคณะฯ การแสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุม
ตัววัดส าคัญด้านการตลอดดังกล่าว จะสามารถชี้น าให้คณะฯ ได้เห็นแนวโน้ม ทิศทางของ
ภาพลักษณ์และการรับรู้ของลูกค้าทุกกลุ่มต่อผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผ - 1 

ภาคผนวก 
 
 

แนวทางการให้คะแนนกระบวนการหมวด 1-6 
คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 
0% หรือ 

5% 
 ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็นมีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A) 
 ไม่มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเลก็น้อย (D) 
 ไม่แสดงให้เห็นวา่มีแนวคิดในการปรับปรุงมีการปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหา (L) 
 ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กรแต่ละพื้นที่หรือหน่วยงานด าเนินการ

อย่างเอกเทศ (I) 
10%,15
%,20% 

หรือ 25% 

 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
 การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัตเิพียงแค่ในขั้นเร่ิมต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือหน่วยงานซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (D) 
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปล่ียนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป (L) 
 มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา (I) 

30%, 
35%,40

% 
หรือ 45% 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในขั้นเร่ิมต้น (D) 
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ (L) 
 เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หมวด

อื่นๆ (I) 
50%, 55%, 

60% 
หรือ 65% 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือบางหน่วยงาน(D) 
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรไป

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ (L) 
 มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ (I) 

70%, 75%, 
80% 

หรือ 85% 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆของหัวข้อ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่ส าคัญ (D) 
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรเป็น

เคร่ืองมือที่ส าคัญในการจัดการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ในระดับ
องค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม (L) 

 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
90%, 95% 
หรือ 100% 

 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆของหัวข้ออย่างสมบูรณ์ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญในพื้นที่หรือ

หน่วยงานใดๆ (D) 
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กรเป็น

เคร่ืองมือที่ส าคัญในการจัดการทัว่ทั้งองค์กร มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้
ในระดับองค์กร ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร (L) 

 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรเป็นอย่างดีตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
  



ผ - 2 

แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์หมวด 7 
 

คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด7) 
0% หรือ 5%  ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรและ/หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในหัวข้อท่ีรายงานไว้ (Le) 

 ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูลหรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบ (T) 
 ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
 ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

10%, 15%, 
20% 

หรือ 25% 
 

 มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่องและมีระดับผลการด าเนินการที่เริ่มดีในบางเรื่อง (Le) 
 มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่องโดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (T) 
 ไม่มี หรือแทบไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
 มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

30%, 35%, 
40% 

หรือ 45% 
 

 มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง ท่ีส าคัญต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของหัวข้อ 
(Le) 

 มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่องและข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี (T) 
 เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
 มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

50%, 55%, 
60% 

หรือ 65% 
 

 มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดี ในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ(Le) 

 แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (T) 
 ผลการด าเนินการในปัจจุบันในบางเรื่องดีเมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียง (C) 
 มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับลูกค้ารายส าคัญตลาด

และกระบวนการ (I) 
70%, 75%, 

80% 
หรือ 85% 

 

 มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ (Le) 
 สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กรไว้ได้เป็นส่วนใหญ่(T) 
 มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่กั บตัว

เปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่างๆและมีผลการด าเนินการที่ดี
มาก (C) 

 มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับลูกค้ารายส าคัญตลาด  
กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตในบางเรื่องด้วย (I) 

90%, 95% 
หรือ 100% 

 

 มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ (Le) 
 สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กร (T) 
 แสดงถึงความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมและเป็นระดับเทียบเคียงให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง (C) 
 มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรในข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกค้ ารายส าคัญตลาด  

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งภาพรวมการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต (I) 
  



 

ผ - 3 

Score Band Descriptor 
Band 
 

ScoreNumber Process Descriptors 
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.  

151-210 2 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to the 
basic requirements of the Criteria, but some areas or work units are in the early 
stages of deployment. The organization has developed a general improvement 
orientation that is forward-looking.  

211-270 3 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to the 
basic requirements of most Criteria Items, although there are still areas or work units 
in the early stages of deployment. Key processes are beginning to be systematically 
evaluated and improved.  

271-330 4 The organization demonstrates effective, systematic approaches responsive to the 
overall requirements of the Criteria, but deployment may vary in some areas or work 
units. Key processes benefit from fact-based evaluation and improvement, and 
approaches are being aligned with organizational needs.  

331-400 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.  

401-470 6 The organization demonstrates refined approaches responsive to the multiple 
requirements of the Criteria. These approaches are characterized by the use of key 
measures, good deployment, and evidence of innovation in most areas. 
Organizational learning, including innovation and sharing of best practices, is a key 
management tool, and integration of approaches with organizational needs is 
evident.  

471-530  7 The organization demonstrates refined approaches responsive to the multiple 
requirements of the Criteria Items. It also demonstrates innovation, excellent 
deployment, and good-to-excellent use of measures in most areas. Good-to-
excellent integration is evident, with organizational analysis, learning through 
innovation, and sharing of best practices as key management strategies. beneficial 
trends are evident. 

531-600 8 The organization demonstrates outstanding approaches focused on innovation. 
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. 

  



ผ - 4 

Score Band Descriptor 
Band 
   

ScoreNumber RESULTS Descriptors 
0-120 1 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. 
121-160 2 Results are reported for several areas of importance to the 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.  

161-200 3 Results address many areas of importance to the 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  

201-240 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 Criteria requirements and the accomplishment of the organization’s mission. 

241-280 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 Criteria requirements and the accomplishment of the 
organization’s mission. 

281-320 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. 

321-360 7 Results address most key customer/stakeholder, market, process, and action plan 
requirements and include projections of future performance. Results demonstrate 
excellent organizational performance levels and some industry* leadership. Results 
demonstrate sustained beneficial trends in most areas of importance to the Criteria 
requirements and the accomplishment of the organization’s mission. 

361-400 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 Criteria requirements and the accomplishment of the 
organization’s mission.  

 
 




