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BAND 

รายงานการตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
จัดท ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนที่

เป็นเลิศที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปี 2560 โดยใช้แนวทำงตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award :  TQA) และตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  

ผลกำรตรวจประเมินพบว่ำ คณะเวชศำสตร์เขตร้อนมีคะแนนในส่วนของกระบวนกำรอยู่ในแถบ
คะแนนที่ 1 (0–150) ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 1A (126 - 150)        
ซึ่งแสดงว่ำคณะฯ มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพื้นฐำนของเกณฑ์ 
แม้ว่ำบำงพ้ืนที่หรือบำงหน่วยงำนเพ่ิงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ และเริ่ม
มีแนวทำงที่เป็นระบบในกำรกำรประเมินและปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ 

 ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0–125) ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’sDee 
อยู่ในระดับ 1A (101 - 125) แสดงว่ำคณะฯ มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำน และ
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจขององค์กร บำงผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงผลกำร
ด ำเนินกำรในระดับที่ดี และอยู่ในระยะเริ่มต้นของกำรแสดงแนวโน้มของข้อมูลและกำรใช้สำรสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

 
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 และมีช่วงคะแนนอยู่ใน Band 1 (0-275 

คะแนน)     โดยกำรแบ่งระดับพัฒนำกำรนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 12/2556 วันที่ 26 มิถุนำยน 2556 และได้มี
กำรแบ่งระดับพัฒนำกำรเพิ่มเติมส ำหรบัช่วงคะแนนที่อยู่ใน Band 2 และ 3 ในกำรตรวจประเมินประจ ำป ี2560 ด้วย 
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การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมนิ 
รำยงำนฉบับนี้เป็นผลมำจำกข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจประเมินตำม

เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศของมหำวิทยำลัยมหิดล โดยกระบวนกำรกลั่นกรอง    

3 ขั้นตอน (Individual review, Consensus Review และ Site visit) จึงเชื่อว่ำท่ำนสำมำรถใช้เป็น

แนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี และโอกำสเพ่ือกำรพัฒนำ ในส่วน

ของกระบวนกำรและผลลัพธ์ รำยงำนจะไม่น ำเสนอประเด็นที่ท่ำนพึงกระท ำ และ/หรือวิธีกำรที่พึงกระท ำ 

และอำจไม่ครอบคลุมในทุกพันธกิจของส่วนงำน  

อย่ำงไรก็ตำมท่ำนและคณะผู้บริหำรสำมำรถเลือกใช้ข้อมูลจำกกำรสังเกตและวิเครำะห์          

ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ นี้ เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรในระยะต่อไปได้ 

ท่ำนสำมำรถเลือกข้อสังเกตที่จ ำเป็นและส ำคัญ สอดคล้องกับพันธกิจและมีผลกระทบต่อส่วนงำนสูง มำ

วิเครำะห์เป็นล ำดับแรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่ำท่ำนรู้จักส่วนงำนของท่ำนเองดีกว่ำคณะกรรมกำรตรวจ

ประเมินฯ ดังนั้นท่ำนอำจพบว่ำบทวิเครำะห์บำงส่วนมีควำมคลำดเคลื่อน  มหำวิทยำลัยจึงใคร่ขอให้ท่ำนได้

โปรดเลือกใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อส่วนงำนของท่ำน 

 มหำวิทยำลัยขอแสดงควำมยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงำน ขอท่ำนได้โปรดร่วม
ชื่นชม แสดงควำมยินดี  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับบุคลำกรที่ร่วมสร้ำงควำมส ำเร็จนี้ 

 ขอท่ำนได้โปรดน ำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐำนที่ดีในกำรพัฒนำให้ส่วนงำนมีกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป 

 ขอท่ำนโปรดพิจำรณำโอกำสที่พึงพัฒนำ โดยกำรน ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญ เพื่อกำรพัฒนำ
และปรับปรุงเป็นล ำดับต่อไป 

 และสุดท้ำย  มหำวิทยำลัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ท่ำนจะใช้รำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับนี้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรในรอบเวลำถัดไป 
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Key Theme – Process Items 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มีคะแนนกระบวนกำรในแถบคะแนนที่ 1 (0–150) ระดับพัฒนำกำรตำม

กำรจัดล ำดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 1A (126 - 150) ซึ่งแสดงว่ำ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แม้ว่ำบำงพ้ืนที่หรือบำง
หน่วยงำนเพ่ิงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ และเริ่มมีแนวทำงที่เป็นระบบใน
กำรกำรประเมินและปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ 
 
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในส่วนกระบวนการการด าเนินงานของ

องค์กร 

1. ผู้น ำระดับสูงชี้น ำองค์กรผ่ำนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และมีวิธีกำรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์                
สู่บุคลำกร ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งออนไลน์และผ่ำนสื่อที่หลำกหลำย 
และมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรสื่อสำร เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นของ
บุคลำกรได้อย่ำงใกล้ชิดยิ่งขึ้น เช่น กำรสื่อสำรกับบุคลำกรและนักศึกษำด้วยตนเองในเวทีคณบดี
พบประชำคม / กำรรับประทำนอำหำรร่วมกับบุคลำกรกลุ่มต่ำงๆ จนถึงผู้ปฏิบัติงำน (Lunch with 
Dean) และปฏิบัติตนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยม MAHIDOL ส่งผลให้บุคลำกรเข้ำใจ
ทิศทำง และมีควำมเชื่อมั่นในกำรน ำของคณะฯ 

2. คณะฯ มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรของแต่ละพันธกิจ เช่น มีกำรบริกำรด้ำนสุขภำพที่สนับสนุน
กำรท ำวิจัยและกำรเรียนกำรสอน และน ำผลกำรวิจัยมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร
สุขภำพ ส่งเสริมควำมส ำเร็จของกำรบรรลุจุดประสงค์ของคณะฯ เพ่ือสร้ำงผลผลิตด้ำนควำมรู้เรื่อง
โรคเขตร้อน จำกกำรท ำงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนโรคเขตร้อน 
 

3. คณะฯ เริ่มกำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบในหลำยด้ำนได้แก่ กำรน ำองค์กร กำรจัดท ำกลยุทธ์        
กำรรับฟังผู้เรียนและลูกค้ำอ่ืน กำรจัดกำรขีดควำมสำมำรถ อัตรำก ำลัง กำรวัดวิเครำะห์ ปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินกำร กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำบุคลำกร       
กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน กำรออกแบบจัดกำรกระบวนกำร กำรมีกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะสำมำรถทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้กำรด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำ
ต่อเนื่องสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 
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ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการ

ด าเนินงาน 

1. กระบวนกำรบำงเรื่องของคณะฯยังมีกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติที่ ไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ เช่น แผนอัตรำก ำลัง กำรจัดกำรกับสินทรัพย์ทำงควำมรู้ กำรส่งเสริม  
ให้เกิดนวัตกรรม เป็นต้น กำรถ่ำยทอดที่ครอบคลุมสู่กลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญ จะช่วยให้คณะฯ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของ
กระบวนกำรนั้นๆ ได้ 

2. ไม่ชัดเจนว่ำ คณะฯมีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้กระบวนกำร
ส ำคัญ เช่น กำรรับฟังผู้เรียนและลูกค้ำอ่ืน กำรวัดวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำร กำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ กำรออกแบบจัดกำรกระบวนกำรส ำคัญ กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เป็นต้น กำรทบทวน ปรับปรุง อย่ำงเป็นระบบจะช่วยให้คณะฯ   
สำมำรถปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกร ผู้เรียน 
ลูกค้ำอ่ืน และเกิดองค์ควำมรู้ ที่สำมำรถต่อยอดสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของคณะฯ ได้ 

3. ไม่ชัดเจนว่ำมีกำรบูรณำกำรกันระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของกระบวนกำรต่ำงๆ กับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของคณะฯ เช่น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แผนทรัพยำกร        
กำรรับฟังและใช้ประโยชน์ของเสียงของผู้ เรียนและลูกค้ำอ่ืน กำรก ำหนดผลิตภัณฑ์ 
กระบวนกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ เรียนและลูกค้ำอ่ืน กำรวัด วิเครำะห์ผล       
กำรด ำเนินกำร และกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ กำรออกแบบและจัดกำรกระบวนกำร 
ที่สำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็น
หนึ่งในสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 
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Key Theme – Result Items 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ ในแถบคะแนนที่  1 (0–125)                 

ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’sDee อยู่ในระดับ 1A (101 - 125) จำกกำรประชุมของ        
คณะประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 3 แสดงว่ำ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อ
ข้อก ำหนดพ้ืนฐำน และผลลัพธ์ในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจขององค์กร บำงผลลัพธ์แสดง
ให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินกำรในระดับที่ดี และอยู่ในระยะเริ่มต้นของกำรแสดงแนวโน้มของข้อมูลและกำรใช้
สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
 
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ                          

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
1. คณะฯ มีผลกำรด ำเนินกำรหลำยเรื่ องที่ อยู่ ในระดับชั้นน ำของโลกหรือดีกว่ ำคู่ เทียบ                      

เช่น ผลประเมินนำยจ้ำง TM-Overall Satisfaction, TM-Arrival Satisfaction, TM-Learning 
Satisfaction , TM-Living Satisfaction , QS Ranking (Life Sciences and Medicine), Data 
source : March 2016 Number of publication per staff , Randomized controlled trials 
: 1960-2009 ด้ ำน Murine typhus , Melioidosis และ Leptospirosis รวมทั้ ง Research 
ranking among tropical institutes ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ป่วย (ในภำพรวม) ร้อยละของ
ผู้ป่วยในที่จะแนะน ำญำติหรือคนรู้จักกลับมำใช้บริกำร คุณวุฒิปริญญำเอกบุคลำกรสำยวิชำกำร       
ผลงำนตีพิมพ์ กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค อ ัตรำกำรครองต ำแหน ่งศำสตรำจำรย ์และ             
รองศำสตรำจำรย์ เป็นต้น กำรแสดงผลลัพธ์ที ่อยู ่ระดับชั้นน ำของโลกและดีกว่ำคู ่เทียบ
ดังกล่ำว  จะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในกำรมุ่งสู่กำรเป็นหนึ่งใน
สถำบันชั้นน ำ  ของโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 

2. คณะฯ มีผลกำรด ำเนินกำรหลำยเรื่อง ที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ส่งผลงำนตีพิมพ์
ใน 1 ปี  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำหลังจบกำรศึกษำ ร้อยละจ ำนวนนักศึกษำที่จบตำม
รอบเวลำที่ก ำหนด จ ำนวนศิษย์เก่ำที่บริจำคเพื่อกำรศึกษำ จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ ระดับ
นำนำชำติ ผลงำนวิชำกำร (สะสม) ที่ถูกน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ค่ำสนับสนุนกำรตีพิมพ์
ผลงำน ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรรอแพทย์ตรวจที่ OPD Fever อัตรำกำรเกิดภำวะ Pulmonary edema 
ในโรคไข้เลือดออก ผลลัพธ์ด้ำนกำรลดต้นทุนกำรบริกำร เช่น ส่วนลดคิดเป็นร้อยละของค่ำยำที่ใช้ไป 
จ ำนวนทุนที่นักศึกษำได้รับควำมพึงพอใจในกำรฝึกงำนของนักศึกษำและหน่วยงำนเจ้ำภำพ              
ร้อยละควำมพึงพอใจกำรบริกำรระดับ 7 ดำว อัตรำข้อร้องเรียน ทุนสนับสนุน ด้ำนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี งบประมำณด้ำนสิทธิและสวัสดิกำรอ่ืนๆ ควำมพึงพอใจส ำหรับบุคลำกรองค์กรต่ำงประเทศ
ที่มีต่อสถำบัน จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น จ ำนวนใบรับรองตำม
มำตรฐำนจำกองค์กรภำยนอกด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรและสุขภำพ        
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ปี 2557-2559 กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในคณะฯ รำยได้บริกำรวิชำกำร รำยได้จำกกำรบริกำรสุภำพ รำยได้
จำกกำรบริกำรสุขภำพและกำรวิจัย รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมเงินสะสมสมทบ) จ ำนวนผู้ป่วย
นอก ย้อนหลังปีงบประมำณ 2557-2559 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรคลินิกท่องเที่ยว (Travel Medicine) กำร
มีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องดังกล่ำว สะท้อนถึงควำมส ำเร็จของกำรทบทวน ปรับปรุง
กระบวนกำรที่ส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องของคณะฯ 

3. คณะฯ มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีกว่ำหรือบรรลุเป้ำหมำยหลำยเรื่อง ได้แก่ จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์
ที่อยู่ใน Q1 มำกกว่ำ 50% ของจ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด จ ำนวน Citation ต่อเรื่อง 
จ ำนวนสิทธิบัตร (สะสม) ระยะเวลำเฉลี่ย Admit ตั้งแต่ Visit ถึง Ward อัตรำตำยของผู้ป่วยโรค
มำลำเรีย ค่ำ pH SS COD ของกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ผลลัพธ์เรื่อง Patient Safety Goal กำรมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีกว่ำหรือบรรลุเป้ำหมำยจะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของ
กระบวนกำรส ำคัญๆ ของคณะฯ 
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  ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง 
และมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

1. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญบำงเรื่อง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
ขับเคลื่อนกำรสร้ำงและตีพิมพ์งำนวิจัย ผลกำรดูแลรักษำโรคเขตร้อนต่ำงๆ ที่เป็นจุดเน้นของ
คณะฯ ผลลัพธ์ด้ำนกำรศึกษำของหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน ประกำศนียบัตรบัณฑิต และ   
ผู้ช่วยพยำบำล ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของแพทย์ประจ ำบ้ำน หลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิต เป็นต้น กำรแสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องและ
ส่งเสริมควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และควำมเป็นเลิศด้ำน
วิชำกำร 

2. ผลกำรด ำเนินกำรบำงเรื่องมีแนวโน้มไม่คงที่ หรือลดลง ได้แก่ จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ชำวไทย
และชำวต่ำงชำติ/ปี จ ำนวนข้อเสนอโครงกำรวิจัยใหม่ จ ำนวนผู้ใช้ research facility ภำยใน
คณะฯ จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจำกภำยนอกองค์กร โครงกำรวิจัยที่เสนอขอทุนต่ำงประเทศ 
โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนต่ำงประเทศ ควำมผูกพันของนักศึกษำ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำร 
อบรมระยะสั้นของคณะฯ ทุน ICTM ทุนดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูน ควำมรู้และประสบกำรณ์                 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทุนรำงวัลกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ จ ำนวน
บุคลำกรพ้นจำกงำน กำรอุทธรณ์/ร้องทุกข์ของบุคลำกร จ ำนวนรำงวัลในเรื่องที่เป็น Core 
Competency บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
จ ำนวนไฟฟ้ำที่ใช้ในแต่ละปี รำยได้จำกกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ป่วยใน ย้อนหลังปีงบประมำณ   
2557-2559 กำรมีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดี อย่ำงต่อเนื่องจะช่วยสะท้อนควำมส ำเร็จของกำร
ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องของคณะฯ 

3. ผลกำรด ำเนินกำรบำงเรื่องยังไม่บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ จ ำนวนทุนวิจัยใหม่และจ ำนวนเงิน      
อัตรำกำรขอ submit งำนวิจัยผ่ำนควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร กำรมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีกว่ำหรือบรรลุเป้ำหมำย จะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของ
กระบวนกำรส ำคัญๆ ของคณะฯ 

4. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์จ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญ เช่น กำรคงอยู่ของนักศึกษำ
ปัจจุบัน จ ำแนกตำมระดับปริญญำเอก โท ประกำศนียบัตรบัณฑิต และนักศึกษำไทย-นักศึกษำ
ต่ำงชำติ เป็นต้น กำรแสดงผลลัพธ์ส ำคัญจ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำยจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำย แต่ละกลุ่ม และสำมำรถน ำไปปรับปรุงกระบวนกำร
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 
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5. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์เทียบเคียงในหลำยเรื่อง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส ำคัญที่เป็นจุดเน้นของคณะฯ ผลลัพธ์ด้ำนหลักสูตร กำรแสดงผลลัพธ์เทียบเคียงจะช่วยให้
คณะฯ สำมำรถประเมินตนเอง ค้นหำโอกำสพัฒนำ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องไปสู่กำรมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีกว่ำคู่เทียบได้ 
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รายละเอียดของจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

 
หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 
1. ผู้น ำระดับสูงชี้น ำองค์กรผ่ำนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และมีวิธีกำรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์สู่บุคลำกร 

ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ (ตำรำงที่ 1.1ก1) ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งออนไลน์และ
สื่อสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฯลฯ เช่น ท ำกำรสื่อสำรกับบุคลำกรและนักศึกษำด้วยตนเองในเวทีคณบดีพบ
ประชำคม/Lunch with Dean เพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรแบบสองทำงและก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบท ำ
หน้ำทีร่ับฟังเสียงบุคลำกรและคู่ควำมร่วมมือ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 

2. คณะฯ ด ำเนินกำรภำยใต้ พรบ. ข้อบังคับ ประกำศ และระเบียบของมหำวิทยำลัยมหิดล และ   
ขององค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตำรำงที่ P1ก5) และยังมีช่องทำงสื่อสำรผ่ำนคณบดีโดยตรงผ่ำน
กล่องรับควำมคิดเห็น และ Line@ และผู้น ำระดับสูงยังก ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม (ตำรำงที่ 1.1 ก (2)) 

3. ผู้น ำระดับสูงก ำหนดให้มีวิธีกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
โดยใช้ระบบ TM-Engagement and High Performance Organization (ภำพที่ 1.1 ข (1)) มี
วิธีกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ผู้ เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน เช่น กำรให้  Reward & 
Recognition เพ่ือจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำย 

  
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรกับคณะฯอย่ำงไร เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมและมีผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ น ำไปสู่วิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบันเวชศำสตร์เขตร้อน
ระดับโลก 

2. ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผลของกำรสื่อสำรของผู้น ำในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ำอ่ืนๆ 
3. ยังไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรปรับปรุงกระบวนที่เป็นระบบในกำรทบทวน เรียนรู้ และกำรส่งเสริม

ให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมำยและมีจริยธรรม 
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1.2 การก ากับดูและและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใช้ข้อบังคับตำม พรบ.มหำวิทยำลัยมหิดล ปี 2550 และก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ วิธีกำร 
และระยะเวลำ/ควำมถ่ี ในกำรก ำกับดูแลเรื่องที่ส ำคัญ (ตำรำงที่ 1.2 ก (1)) ด้ำนกำรเงินมีกำร
ตรวจสอบทำงกำรเงินโดยมหำวิทยำลัยและส ำนักงำนตรวจสอบเงินแผ่นดิน เป็นประจ ำทุกปี 

2. คณะฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรตำมข้อบังคับของ MU ใช้ทั่วไป (ตำรำง 1.2ก) 
 

  โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรทบทวนแนวทำงที่สถำบันใช้ในกำรก ำกับดูแลเรื่องส ำคัญต่ำงๆ อย่ำงไร 
2. ไม่ชัดเจนว่ำมีคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกกฎหมำย และ     

มีจริยธรรม 
3. ไม่พบวิธีกำรที่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรสนับสนุนชุมชนอย่ำงไร นอกเหนือจำกกำรท ำงำนวิจัย   

ใกล้สถำนที่ตั้งของวิทยำเขต เพ่ือให้เกิดกำรจัดกำรที่ยั่งยืนของชุมชนเหล่ำนั้น 
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หมวด 2 กลยุทธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ ์

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (ภำพ 2.1ก1) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้น 
ระยะกลำง และระยะยำว 

2. คณะฯ ใช้โอกำสทำงเชิงกลยุทธ์ ในกำรสร้ำงหลักสูตรและเปิดให้บริกำรทำงกำรแพทย์ (ภำพที่  
2.1ก2) เช่น กำรเปิดบริกำร TROPMED Home Care รับดูแลผู้สูงอำยุเพ่ือรองรับโครงสร้ำง
ประชำกรที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอำยุ 

3. คณะฯ มีกระบวนกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ในกำรรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งต่ำงๆ ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 

4. มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตำมแผนยุทธศำสตร์ 8 ด้ำน พร้อมก ำหนดตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยในระยะเวลำ 4 ปี (ตำรำง 2.1ข1) 

 

 โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ มีกำรก ำหนดระบบงำนและกระบวนกำรที่ส ำคัญซึ่งเป็นไปตำมพันธกิจหลักทั้ง 8 ด้ำน    
ของมหำวิทยำลัยมหิดล (ตำรำงที่ 2.1ก(4)) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมหิดลท ำกำรปรับลดพันธกิจ
หลักเป็น 4 ด้ำน จึงไม่ชัดเจนว่ำสถำบันมีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรทบทวนปรับปรุงเรียนรู้      
ในกำรก ำหนดระบบงำนและกระบวนกำรที่ส ำคัญอย่ำงไร 

2. ไม่ชัดเจนว่ำกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ของคณะฯส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมอย่ำงไร 
3. ไม่ชัดเจนว่ำกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ของคณะฯ ได้พิจำรณำถึงกำรตอบสนองควำมท้ำทำยที่

ส ำคัญของกำรบรรลุวิสัยทัศน์ เช่น กำรบริหำรจัดกำรควำมขำดแคลนบุคลำกรที่มีศักยภำพ
ทำงด้ำนกำรวิจัยสูง 
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  2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีขั้นตอนกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรจัดท ำและถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำร     
ไปยังส่วนงำนและยังบุคลำกร (ภำพที ่2.1ก(1)) มีกำรวัดผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ แผนปฏิบัติกำรทุกข้อมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบควำมท้ำ
ทำยเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ที่ใช้ติดตำม 

2. คณะฯ มีแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรและตัวชี้วัดต่ำงๆ ที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรในกำรก ำหนดตัวชี้วัด เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์            
เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ด้ำนกำรศึกษำ 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนควำมส ำเร็จของแผนหรือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและคำดกำรณ์      
ผลกำรด ำเนินกำร 

4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรเมื่อ
สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงและอำจท ำให้ผลกำรด ำเนินกำรไม่บรรลุเป้ำหมำยหรือไม่เป็นไป
ตำมที่คำดกำรณ ์
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หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรฟังเสียงลูกค้ำหลำกหลำยช่องทำงทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  
[ตำรำงที่ 1.1ก(1)] เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ [ภำพที่ 3.1ก(1)] ด้ำน
กำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งนักศึกษำไทย-ต่ำงชำติ ศิษย์เก่ำ ผู้ให้ทุน มีบริกำร Student Affairs 
Advisor Team ให้กำรปรึกษำเป็นกำรส่วนตัว เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้ำนกำร
วิจัยครอบคลุม ผู้ร่วมวิจัย ผู้ใช้ผลงำน และผู้ให้ทุน ด้ำนบริกำรครอบคลุมทั้งบริกำรทำงกำรแพทย์
และบริกำรวิชำกำร โดยมีกำรออกแบบให้แตกต่ำงกันไปในแต่ละช่วงเวลำกำรสำนสัมพันธ์ มีกำร
ก ำหนดภำษำที่ใช้ ควำมถ่ีในกำรเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ต้องกำร ผู้รับผิดชอบ และกำรน ำข้อมูลไปใช้
ป้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกรบวนกำรด ำเนินงำนของคณะฯ [ตำรำงที่ 3.1] สำมำรถควบคุม
คุณภำพในกำรฟังเสียงลูกค้ำได้ 

2. คณะฯ มีวิธีประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ ่มอื่นที ่ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำร และมีแผนวิธีกำร
ประเมิน ควำมผูกพันของผู้เรียน/ลูกค้ำแต่ละกลุ่ม ด้ำนกำรศึกษำ มีกำรตอบสนองอย่ำง
ทันท่วงทีตำมเรื่องและระดับควำมรุนแรง โดยทีมกำรศึกษำและแจ้งกลับผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
และอำจำรย์ผู้สอน ด้ำนกำรวิจัยมีกำรประชุมทบทวนประจ ำทุกเดือน ด้ำนบริกำรสุขภำพมีกำร
ส่งเสริมรูปแบบกำรให้บริกำร 7 ดำวของ TM-STARs มีทีมโรงพยำบำลรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงรับ
และเชิงรุกเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขและรำยงำนผ่ำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะท ำงำนควำม
พึงพอใจ มีกำรสื่อสำรกลับถึงผู้ร้องเรียนและประเมินผลแล้วน ำมำทบทวนพัฒนำทุกไตรมำส 
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 3.1 เสียงของลูกค้า 

   โอกาสพัฒนา 
 

1. ไม่ชัดเจนว่ำมีกำรน ำข้อมูลเสียงของลูกค้ำด้ำนกำรวิจัยของคู่แข่งมำใช้เพ่ือตอบสนองควำมท้ำทำย
เชิงกลยุทธ์ SC2 จ ำนวนทุนวิจัยที่ลดลง มีคู่แข่งเพ่ิมขึ้น และ SC4 ยุทธศำสตร์ชำติฉบับปัจจุบัน 
ไทยแลนด์ 4.0 เน้นกำรท ำวิจัย คู่แข่งมำกขึ้น อย่ำงไร 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของลูกค้ำ     
ด้ำนวิจัยและด้ำนบริกำรวิชำกำรที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละกลุ่มอย่ำงไร 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ ได้ใช้ข้อมูลควำมพึงพอใจของลูกค้ำของคู่เทียบในแต่ละบริกำรตำมพันธกิจ  
จำกแหล่งข้อมูลที่ระบุใน [ตำรำง P2ก(3)] ได้แก่  i-Graduate, QS-Ranking, SciVal และ THIP 
มำเปรียบเทียบหรือไม่ นอกเหนือไปจำกกำรใช้ข้อมูลจำกรำยงำนประจ ำปีขององค์กรอ่ืนๆ 

4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรประเมินควำมพึงพอใจเทียบกับคู่แข่ง 
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3.2 ความผูกพันของลกูค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใช้ TM-Product Design and Development [ภำพที่ 3.2ก] ในกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและตลำดเพ่ือออกแบบและพัฒนำหลักสูตรและบริกำร ด้ำนกำรศึกษำใช้
ก ิจกรรม Open House และกำรสอบถำมผู ้เข ้ำอบรมจำกต่ำงประเทศเพื ่อค้นหำ     
ควำมต้องกำรของนักศึกษำในอนำคต น ำไปสู่กำรมอบทุนเพ่ือจูงใจและกำรพัฒนำหลักสูตร
(BHI) ให้เป็นกำรเรียนแบบออนไลน์ในอนำคต ด้ำนกำรวิจัย ใช้กำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
รวมทั้ง กำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรวิจัย ด้ำนบริกำรใช้กำรรับฟังเสียงของ
ลูกค้ำและทบทวนตัววัด ท ำให้เกิดบริกำรใหม่ คือ Fever Clinic เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรตรวจและ
รักษำมำลำเรียภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด กำรเปิดคลินิกพิเศษ TMD และคลินิกเวชศำสตร์
ท่องเที่ยวและกำรเดินทำง 

2. คณะฯ ใช้เสียงของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลป้อนเข้ำเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันตำม
ลักษณะเฉพำะของกลุ่มต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ที่ระบุใน [ตำรำงที่ 3.1]  และใช้
วิธีกำร 4 ขั้นตำม TM-Customer Relationship [ภำพที่ 3.2ข(1)] เพ่ือเสำะหำ สร้ำงลูกค้ำ 
สร้ำงสัมพันธ์ และรักษำไว้ นอกจำกนี้ยังใช้กำรสื่อสำรเฉพำะตัว/เฉพำะกลุ่มเพ่ือให้เกิด Brand 
Loyalty โดยมีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละพันธกิจ มีกำรทบทวนตำมรอบเวลำที่ก ำหนด       
ด้ำนกำรศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์และเสริมสร้ำงควำมผูกพัน  กำรมอบรำงวัล และ
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ ท ำให้เกิดกำรกลับมำใช้บริกำรซ้ ำและบอกต่อ ด้ำนกำรวิจัย      
ไปร่วมงำน Research Conference ที่จัดโดยแหล่งทุน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบไปเยี่ยม
ลูกค้ำวิจัย ยกย่องนักวิจัยและน ำเสนอผลงำนวิจัยรวมทั้งบทบำทที่โดดเด่นให้สำธำรณชนได้
ทรำบเพื่อให้ลูกค้ำเห็นศักยภำพและดึงดูดผู้ให้ทุนใหม่ในอนำคต ด้ำนบริกำร มีกิจกรรมสร้ำง
ควำมผูกพันกับผู้ป่วยและญำติ และมีกิจกรรม Open Hospital แนะน ำบริกำรให้บุคลำกร
ทรำบเพ่ือเป็นสื่อบุคคลส่งต่อข้อมูลให้ลูกค้ำ นอกจำกนี้ยังข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอกสถำบัน  
เพ่ือแนะน ำบริกำรด้วย 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

   จุดแข็ง (ต่อ) 
 

3. คณะฯ มีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงมีระบบ โดยมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบ แต่ละ       
พันธกิจ ตอบสนองตำมระดับควำมส ำคัญ 4 ระดับของ TM-Problem Solving [ภำพที่ 3.2ข
(2)-2] หำกรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้จะรำยงำนตรงให้ SL ทรำบและร่วมตัดสิน มีกำรแจ้งกลับ 
บันทึก และวิเครำะห์เพ่ือวำงแผนพัฒนำและลดกำรร้องเรียน ด้ำนกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำร
เฉพำะกิจที่มีรองฯ กิจกำรนักศึกษำเป็นประธำนรับผิดชอบตรวจสอบ เยียวยำ แจ้งกลับ 
รำยงำนผล หรือส่งต่อให้ AB และ SL ตำมล ำดับ หำกเกี่ยวข้องหลักสูตรจะต้องด ำเนินกำร
ผ่ำนกก.บริหำรหลักสูตรด้วย มีกำรทบทวนและปรับปรุงระบบทุกรอบ 1 ปีกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรวิจัย มอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรงำนวิจัยรับผิดชอบ มีรองคณบดีฝ่ำยวิจัยเป็น
ประธำน มีกำรทบทวนทุกเดือน ด้ำนกำรบริกำร มอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รับผิดชอบ มีผู้อ ำนวยกำรรงพยำบำลเป็นประธำน เมื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ แล้วจะประชุมทีม
บริหำรโรงพยำบำลเพ่ือพิจำณำแก้ไขระยะยำวและประกำศเป็นนโยบำย เช่น ข้อร้องเรียน
ของผู้ป่วยเรื่องกำรเจำะเลือด มีกำรประชุมทบทวน/ปรับระบบ ทุกไตรมำส 

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์และข้อร้องเรียน
ของลูกค้ำบริกำรวิชำกำร 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจ ำแนกผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำ

กลุ่มอ่ืนอย่ำงไร 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใช้ google cloud ในกำรรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2559 
และในปีงบประมำณ 2560 คณะฯ เริ่มมีกำรใช้โปรแกรม Business Intelligence ในกำรรวบรวม
ข้อมูลทุกพันธกิจและส่วนงำนเป็น Interactive real-time เพ่ือช่วยให้คณะฯ สำมำรถติดตำม
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได ้

2. คณะฯ มีกำรใช้องค์กรหรือสถำบันฯ ที่มีบริบทและกำรด ำเนินงำนที่คล้ำยคลึงกันเป็นข้อมูล
ส ำหรับเทียบเคียงในบำงพันธกิจ เช่น ด้ำนกำรวิจัยใช้ฐำนข้อมูล Scopus และ SciVal 

3. คณะฯ มีกำรวิเครำะห์ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ออกเป็น  3 ระดับ คือ ระดับ
ยุทธศำสตร์ ระดับบริหำร และระดับปฏิบัติงำน (ภำพที่ 4.1ก(1)) ในแต่ละระดับมีกำรก ำหนด
ประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ และควำมถ่ีในกำรรำยงำนผล ท ำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถติดตำมและ
ทบทวนตัวชี้วัดทุกด้ำนในกระบวนกำรท ำงำนและตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์คณะฯ น ำข้อมูลจำกกำร
ทบทวนมำเป็นข้อมูลน ำเข้ำเพ่ือกำรพยำกรณ์ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอนำคตของคณะฯ 
 

 โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรน ำเสียงของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนมำ
ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำรด้ำนควำมคล่องตัวของกำรวัดผลกำร
ด ำเนินกำร 

3. ไม่พบว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรค้นหำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และน ำมำแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในคณะฯ เพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต และ  
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงนวัตกรรม 
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 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

 จุดแข็ง 

1. คณะฯ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภำพ พร้อมใช้งำนอย่ำงเพียงพอและทันสมัย เช่น มีบริกำร 
Trop Med e-Services และก ำหนดให้มีแผนรองรับภำวะฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยีโดยวิเครำะห์
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงในภำวะต่ำงๆ (ตำรำงที่ 4.2ข(5)) 

2. คณะฯ มีกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมถูกต้องแม่นย ำในระบบกำรรักษำพยำบำล
มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล  ค ำนึงถึงกำรรักษำ ควำมปลอดภัยของข้อมูล
สำรสนเทศโดยมีวิธีกำรปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น กำรก ำหนดสิทธิและขอบข่ำยกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกระดับของบุคลำกร 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรจัดกำรกับสินทรัพย์ทำงควำมรู้ของสถำบันอย่ำงไร เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบันชั้นน ำของโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบอย่ำงไร 
3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ กำรจัดกำรด้ำนควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลสำรสนเทศครอบคลุมผู้เรียน 

และลูกค้ำอ่ืนอย่ำงไร 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกำรประเมินควำมต้องกำร ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังของบุคลำกรตำมกรอบ
มำตรฐำนภำระงำน (ตำรำงที่ 5.1ก(1) 

2. คณะฯ มีแผนยุทธศำสตร์ด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังทั้งระยะสั้นและระยะยำว และมี
นโยบำยส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร (ตำรำงที่ 5.1ก (4)) 

3. คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนสภำพแวดล้อมของที่ท ำงำนให้มีสุขลักษณะและควำมปลอดภัย 
[ตำรำงที่ 5.1ข(1)] ครอบคุลมพื้นที่รับผิดชอบ 3 แห่ง  มีรองคณบดีฝ่ำยทรัพยำกรกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อมและงำนอ ำนวยกำรกลำงรับผิดชอบ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรที่เป็นระบบในกำรสรรหำบุคลำกรใหม่ที่ตอบสนองกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของคณะฯ อย่ำงไร 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดระบบและบริหำรบุคลำกรเพ่ือท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนเหนือกว่ำควำมคำดหมำย อันจะน ำไปสู่วิสัยทัศน์เรื่องกำรเป็นหนึ่งในสถำบันชั้นน ำของ
โลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีวิธีกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรอย่ำงไร 
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  5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

 จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใช้วัฒนธรรม MAHIDOL ในกำรสร้ำงควำมผูกพันขององค์กร เปิดโอกำสให้แสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ เพ่ือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงของคณะฯ มีกำรประเมินควำม
ผูกพันของบุคลำกร (ภำพที่ 7.3 ก) ร่วมกับกำรใช้แบบสอบถำม Happinometer รวมทั้ง     
มีกำรพิจำรณำตัวชี้วัดอ่ืนๆที่สะท้อนควำมผูกพัน เช่น อัตรำกำรลำออก และเรื่องร้องทุกข์ 
(ภำพที่ 7.3 ก (3-4) และภำพที ่7.3 ก (3-4)) ในกำรติดตำมควำมผูกพันของบุคลำกร 

2. คณะฯมีเริ่มกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยใช้แนวทำงกำรจัดท ำ PA ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล 

3. คณะฯ เริ่มมีระบบในกำรจัดกำรกำรเรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกร เช่น กำรส่งเสริมกำร
พัฒนำภำษำอังกฤษในกลุ่มบุคลำกรทุกกลุ่ม กำรมีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) แก่อำจำรย์ และ
บุคลำกรใหม ่

 

   โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯมีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดกำร
สื่อสำรที่เปิดกว้ำง กำรท ำงำนที่ให้ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีและบุคลำกรมีควำมผูกพัน 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำม
ผูกพันของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม และวิธีกำรที่คณะฯ ใช้ในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร 
ผู้บริหำร และผู้น ำเพ่ือให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น รวมถึงวิธีกำรที่ท ำ ให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วมอย่ำงทุ่มเทในกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม   

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
ของบุคลำกรและผู้น ำ  

4. ไม่ชัดเจนว่ำมีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรประเมินประสิทะผลของกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำของบุคลำกรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกคะแนนสอบภำษำอังกฤษ 
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 หมวด 6 ระบบปฏิบัตกิาร 
 6.1 กระบวนการท างาน 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรระบุข้อก ำหนดของหลักสูตร บริกำร และกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญใน
พันธกิจด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และบริกำร ทั้งกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุน 
ดังแสดงใน [ตำรำง 6.1ก(1)] และ [ตำรำง 6.1ข(2)] มีข้อก ำหนดหลักสูตร (ตำรำงที่ P.1 ก
(5) และข้อมูลน ำเข้ำ (ตำรำงที่ 2.1 ก (3) และมีผู้รับผิดชอบ 

2. คณะฯ ออกแบบหลักสูตรและบริกำรโดยใช้สมรรถนะหลัก ผสำนกับควำมต้องกำรและ       
ควำมคำดหวังของผู้เรียนและส่วนตลำดของสถำบันซึ่งเป็นองค์กรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทั้งภำครัฐและเอกชน ท ำให้หลักสูตรและบริกำรมีเอกลักษณ์      
ในเรื่องโรคเขตร้อน    

3. คณะฯ มีตัววัดหรือตัวบ่งชี้ของผลกำรด ำเนินกำรและตัววัดภำยในกระบวนกำร ดังแสดงใน 
[ตำรำง 6.1ก(1)] ซึ่งสัมพันธ์กับคุณภำพของสัมฤทธิ์ผลและผลกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักใน
ด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และบริกำร ตลอดจนมีกำรน ำผลที่ได้มำทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนรวมถึงแผนปฏิบัติกำรและแผนกลยุทธ์ 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลัก โอกำสเชิงกลยุทธ์ ควำมเป็นเลิศขององค์กร 
และ Intelligent Risks เพ่ือตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
โดยเฉพำะด้ำนกำรวิจัยอย่ำงไร 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรก ำหนดข้อก ำหนดและกำรออกแบบบริกำร
วิชำกำรอย่ำงไร 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรก ำหนดกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ
อย่ำงไร 

4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรจัดกำรนวัตกรรมอย่ำงไร 
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  6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรในกำรควบคุมต้นทุนเพื่อให้จัดสรรใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำมเป้ำหมำย
และมีประสิทธิภำพ มีกำรติดตำมด้วยระบบ MU-ERP และ HIS และรำยงำนในที่ประชุม AB  
มีกำรวิเครำะห์และประเมินผลจำกข้อมูลเป็นรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี รวมทั้งรำยงำน
ตัวชี้วัดทั้งในกระบวนกำรและระบบงำนหลัก งำนสนับสนุน ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติกำร กลยุทธ์ 
และยุทธศำสตร์ใน TROPMED War Room ที่  AB,SL เข้ำถึงได้ ท ำให้เกิดกำรปรับปรุง
กระบวนงำน เช่น กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ และรอบเวลำในกำรจบกำรศึกษำของนักศึกษำ 
สำมำรถลดต้นทุนและประหยัดงบประมำณได้ ภำพที่ 7.1 ค-2 

2. คณะฯ เริ่มมีกระบวนกำรในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน โดยรองคณบดีฝ่ำยบริหำร ร่วมกับพัสดุ 
ในกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ และปฏิบัติตำมข้อตกลง และมีกำรติดตำมกระบวนกำรและผลกำร
ด ำเนินกำร 

 

โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุทำนครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยเฉพำะกำรวัดและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้ส่งมอบ และจัดกำรกับผู้ส่งมอบที่มีผลกำรด ำเนินงำนไม่ดี
อย่ำงไร 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรควบคุมต้นทุนครอบคลุมด้ำนกำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร
อย่ำงไร 

3. ไม่ ชั ด เจนว่ ำคณะฯ มี กระบวนกำรที่ เป็ น ระบบในกำรจั ดกำรควำมปลอดภั ย  
ภัยพิบัติและกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินครอบคลุมถึงกำรป้องกันกำรจัดกำร
ควำมต่อเนื่องของระบบปฏิบัติกำรและกำรกู้คืนสู่สภำพเดิมอย่ำงไร 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์

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

จุดแข็ง 

1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนหลำยเรื่อง มีแนวโน้มที่ดี เช่น ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
ที่ส่งผลงำนตีพิมพ์ใน 1 ปี, (ภำพที่ 7.1-1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำหลังจบกำรศึกษำ, ร้อยละ
จ ำนวนนักศึกษำที่จบตำมรอบเวลำที่ก ำหนด, (ภำพที่ 7.1-3) และจ ำนวนศิษย์เก่ำที่บริจำคเพ่ือ
กำรศึกษำ (ภำพที่7.1-4) สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ (ภำพที่7.1-5 ) มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

2. ด้ำนบริกำรสุขภำพ พบว่ำ มีระยะเวลำเฉลี่ย Admit ตั้งแต่ Visit ถึง Ward (ภำพที่ 7.1-13) 
ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอก (ภำพที่7.1-17) อัตรำกำรวินิจฉัยโรคมำลำเรียเกิน    
24 ชั่วโมง (ภำพที่ 7.1-15) และอัตรำกำร Readmit ด้วยรคเดิม (ภำพที่ 7.1-18) ระยะเวลำเฉลี่ย     
ในกำรรอแพทย์ที่  OPD Fever (ภำพที่7.1ข(1)-16) ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรประสำนสิทธิ
ประกันสังคมผู้ป่วยใน (ภำพที่7.1ข(1)-17)  อัตรำควำมคลำดเคลื่อนในกำร Admit ผู้ป่วย (ภำพที่
7.1ข(1)-18) อัตรำกำรรำยงำนผลทำงห้องปฏิบัติกำรล่ำช้ำ (ภำพที่7.1ข(1)-19) อัตรำกำรเกิด 
Pulmonary edema (ภำพที่7.1(ข)-20) ไข้เลือดออก และ อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน (ภำพที่
7.1ข(1)-21) ร้อยละของผู้ป่วยในสิทธิ UC ที่ได้ใช้สิทธิ(ภำพที่7.1-14) และร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับกำรวำงแผนกำรจ ำหน่ำยก่อนกลับบ้ำน (ภำพที่7.1ข(1)-22) ดีกว่ำเป้ำหมำยและมีแนวโน้มที่
ดีอย่ำงต่อเนื่อง  

3. ผลลัพธ์บำงเรื่องบรรลุหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย ได้แก่ ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำร Q1 (ภำพที่7.1-9) 
และจ ำนวนกำรอ้ำงอิงสูง (ภำพที่7.1-10) จ ำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนและ
ผ่ำน AUN-Q criteria checklist (ภำพที่7.1ข(1)-5)) กำรด ำเนินงำนตำมแผนเตรียมควำมพร้อม
รองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ(ตำรำง7.1ข(2)) ผลลัพธ์กำรบริหำรพัสดุและกำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำน(ตำรำง7.1ค-1) ผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน(ตำรำง7.1ค-2) และกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (ตำรำง7.1ค-3)  

4. ผลลัพธ์บำงเรื่องดีกว่ำคู่เทียบได้แก่ ผลลัพธ์คะแนน GPA แรกรับของนักศึกษำ  (ภำพที่7.1ข(1)-1) 
ผลประเมินนำยจ้ำง(ภำพที่7.1ข(1)-6) 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 

 โอกาสพัฒนา 
 

1. ไม่พบกำรรำยงำนผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต 
2. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัยบำงด้ำนต่ ำกว่ำเป้ำ เช่น จ ำนวนข้อเสนอโครงกำรวิจัยใหม่      

(ภำพที่ 7.1-6) จ ำนวนทุนวิจัยใหม่ และจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ (ภำพที่ 7.1-8) 
3. ไม่พบคู่เทียบของผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ รวมถึงคู่เทียบระดับนำนำชำติ  และด้ำนกำรบริกำร

วิชำกำร 
4. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรต้นทุนของกำรศึกษำ กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร 

และ ขำดกำรรำยงำนผลลัพธ์ด้ำนกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และขำดกำรแสดง   
ผลลัพธ์จ ำแนกตำมกลุ่มในด้ำนกำรวิจัยและด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
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  7.2 ผลลัพธด์้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. ด้ำนกำรศึกษำ คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่ำคู่เทียบ ทั้งในด้ำน Overall Satisfaction,  (ภำพที่ 7.2
ก(1)-1) Learning Satisfaction, (ภำพที่ 7.2ก(1)-3) Living Satisfaction (ภำพที่ 7.2ก(1)-4)  และ 
Support Satisfaction (ภำพท่ี 7.2ก(1)-5) (Le,T,C) มีคะแนนควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม 
(ภำพที่ 7.2ก(1)-6) จ ำนวนทุนที่นักศึกษำได้รับ (ภำพที่ 7.2ก(1)-7) และควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำฝึกงำน (ภำพที่ 7.2ก(1)-8) และควำมไม่พึงพอใจของนักศึกษำ (ภำพที่ 7.2ก
(1)-9) สูงกว่ำเป้ำหมำย 

2. ด้ำนบริกำร คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนควำมพึงพอใจที่สูงกว่ำเป้ำหมำยและเพ่ิมข้ึนทุกด้ำน (ภำพที่ 
7.2ก(1)-10-11) มีข้อร้องเรียนลดลง (ภำพที่ 7.2ก(1)-13) และมีบำงด้ำนที่สูงกว่ำคู่เทียบ      
ซึ่งจะส่งเสริมควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรสุขภำพระดับมำตรฐำน 

 

  โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำด้ำนกำรวิจัย 
2. คณะฯ มีแนวโน้มผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของผู้เรียนลดลง (ภำพที่ 7.2ก(2)-1) 
3. ปี 2559 ร้อยละของผู้ป่วยในที่จะแนะน ำญำติหรือคนรู้จักกลับมำใช้บริกำรมีจ ำนวนลดลง   

และน้อยกว่ำคู่เทียบ (ภำพที่ 7.2ก(2)-3) 
4. คณะฯ ไม่มีกำรจ ำแนกผลลัพธ์ตำมกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้ำในแต่ละพันธกิจ 
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  7.3 ผลลัพธด์้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

 จุดแข็ง 

1. คณะฯ รำยงำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรสูงกว่ำคู่เทียบ เช่น คุณวุฒิ
ปริญญำเอกของบุคลำกรสำยวิชำกำร (ภำพที่ 7.3ก(1)-1) และผลงำนตีพิมพ์ (ภำพที่ 7.3ก
(1)-2) และบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรเพ่ิมพูนทักษะภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น (ภำพที่ 7.3ก
(1)-6) 

2. คณะฯ มีกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งด้ำนสวัสดิกำรและ  
สิทธิประโยชน์ของบุคลำกร เป็นไปตำมเป้ำหมำย (ภำพที่ 7.3ก(2)-1) 

3. คณะฯ มีจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ภำพที่ 7.3ก(4)-3)  และ
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรผู้บริหำร มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง (ภำพที่ 7.3ก(4)-6)   
มีอัตรำกำรครองต ำแหน่งช ำนำญกำรสูงกว่ำคู่เทียบ 

 

 โอกาสพัฒนา 

1. ไม่พบกำรรำยงำนผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลัง และไม่พบกำรตั้งเป้ำหมำยด้ำนขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรตำมกลุ่มและประเภท และคณะฯ รำยงำนบุคลำกรที่ได้รับกำรเพ่ิมพูนด้ำน
ทักษะด้ำน IT ต่ ำกว่ำเป้ำที่วำงไว้ (ภำพที่ 7.3ก(1)-7) 

2. คณะฯ รำยงำนผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร (Happinometer)         
มีแนวโน้มลดลงและต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (ภำพที่ 7.3ก(3)-1) 

3. คณะฯ ขำดกำรแสดงกำรจ ำแนกข้อมูลบุคลำกร เช่น เรื่องควำมพึงพอใจส ำหรับบุคลำกร
องค์กรต่ำงประเทศที่มีต่อสถำบัน (ภำพที่ 7.3-ก(3)-3) เรื่องกำรอุทธรณ์/ร้องทุกข์ของ
บุคลำกร (ภำพที ่7.3-ก(3)-5) 

4. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกร 
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  7.4 ผลลัพธด์้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์ที่ดีในกำรแสดงให้เห็นว่ำมีกำรรับรู้วิสัยทัศน์ของบุคลำกรและบุคลำกรมีควำม
มุ่งมั่นว่ำวิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบันชั้นน ำระดับโลกด้ำนโลกเขตร้อน และมีผลลัพธ์ด้ำนกำร
สื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ภำพที่ 7.4
ก(1)-1,2,4) และตำรำงที่ 7.4 ก(2)-1) 

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่ดีในด้ำนกำรจัดกำรกับสิ่งแวดล้อม เรื ่องกำรจัดกำรน้ ำเสีย ให้ได้       
ค่ำมำตรฐำน (ภำพที่ 7.4ก(3)-1/2/3/4) เรื่องจ ำนวนไฟฟ้ำที่ใช้ในแต่ละปี (ภำพที่ 7.4ก
(5)-1) 

 

  โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนกำรถำมควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนในอนำคตของบุคลำกรอยู่ในระดับ
ต่ ำลง (ภำพที ่7.4ก(1)-3) 

2. คณะฯ แสดงผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย       
อยู่ในสัดส่วนที่ต่ ำลงในปีล่ำสุด (ภำพที ่7.4-23) 

3. คณะฯ มแีนวโน้มผลลัพธ์บำงเรื่องไม่คงที่/ลดลง เช่น ค่ำ BOD (ภำพที ่7.4ก(3)-1) 
4. คณะฯ ไม่ได้จ ำแนกผลลัพธ์ตำมกลุ่มบุคลำกร เช่น ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล

องค์กร กฎหมำยข้อบังคับและกำรรับรองมำตรฐำน จริยธรรม กำรแสดงข้อมูลจ ำแนกผลลัพธ์
ตำมกลุ่มดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของแต่ละกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 

5. คณะฯ ขำดกำรแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรสนับสนุนชุมชน 
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 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกท้ำยเล่ม) 

 

   จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรบำงเรื่อง อยู่ในระดับชั้นน ำของฐำนข้อมูลงำนวิจัยทั่วโลก เช่น 
สัดส่วนงำนวิจัยด้ำนโรคเขตร้อนที่ตีพิมพ์ ได้แก่ Murine typhus Melioidosis Malaria ผลลัพธ์
หลำยเรื่องอยู่ในระดับที่ดีและเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้แก่ รำยได้จำกกำรบริกำรสุขภำพ รำยได้
จำกกำรวิจัย และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ภำพที่ 7.5ก(1)-3/4/5) 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนตลำดที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจกำรบริกำรสุขภำพในระดับที่ดี 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และมีแนวโน้มที่ดีข้ึน ตัวอย่ำงเช่น จ ำนวนผู้ป่วยนอก จ ำนวนผู้ป่วยใน และ
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรคลินิกท่องเที่ยว (ภำพที่ 7.5ก(2)-1/2/3) ผลลัพธ์ดังกล่ำวสะท้อนควำมส ำเร็จ
ของสถำบันเรื่องกำรตลำดในพันธกิจกำรบริกำรสุขภำพ 

 

 โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณและกำรเงินหลำยตัวที่ส ำคัญส ำหรับสถำบัน เช่น 
ผลลัพธ์เรื่องตัววัดเชิงรวมของกำรควบคุมต้นทุน ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ ไม่ได้แสดง
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนตลำดในพันธกิจหลักด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำและด้ำนกำรวิจัย 

2. ไม่พบผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณในภำพรวม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
ของคณะฯ ผลกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่แสดงถึงรำยได้จำกด้ำนต่ำงๆ 

3. ไม่พบกำรแสดงข้อมูลเทียบเคียงของผลลัพธ์ด้ำนกำรตลำด ของพันธกิจอ่ืนนอกจำกกำรวิจัย 
ได้แก่ กำรศึกษำ บริกำร บริกำรวิชำกำร 
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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 ำไปปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำง
ส่วนหรือหน่วยงำน 
L: มีกระบวนกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีกำรเรียนรู้ในระดับองค์กำรผ่ำนกำร
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/ หรือมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีในเรื่องที่รำยงำนไว้ 
T: ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทำงลบ 
C: ไม่มีกำรรำยงำนสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I: ไม่มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

10%, 
15%, 
20% 

หรือ 25% 

Le: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันเพียงบำงเรื่องที่ส ำคัญต่อสถำบันตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของ
หัวข้อ และเริ่มมีระดับผลกำรด ำเนินกำรที่ดีในบำงเรื่อง 
T: มีกำรรำยงำนแนวโน้มของข้อมูลบำงเรื่อง บำงเรื่องแสดงแนวโน้มในทำงลบ 
C: แทบไม่มี หรือไม่มีกำรรำยงำนสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I: มีกำรรำยงำนผลลัพธ์เพียงบำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

30%, 
35%, 
40% 

หรือ 45% 

Le: มีกำรรำยงำนถึงระดับผลกำรด ำเนินกำรที่ดีในบำงเรื่องที่ส ำคัญต่อสถำบันตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของ
หัวข้อ 
T: มกีำรรำยงำนแนวโน้มของข้อมูลบำงเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี 
C: เริ่มมีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
I: มีกำรรำยงำนผลลัพธ์ในหลำยเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 

50%, 
55%, 
60% 

หรือ 65% 

Le: มีกำรรำยงำนถึงระดับผลกำรด ำเนินกำรที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อสถำบัน ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดของหัวข้อ 
T: แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่ำงชัดเจนในเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุพันธกิจของสถำบัน 
C: ผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันในบำงเรื่องดี เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง 
I: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด และกระบวนกำร 

70%, 
75%, 
80% 

หรือ 85% 
 

Le: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อข้อก ำหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 
C: มีกำรเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันเป็นจ ำนวนมำกหรือส่วนมำกกับตัว
เปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในเรื่องต่ำงๆ และมีผลกำรด ำเนินกำรที่ดี
มำก 
I: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลำด กระบวนกำร และแผนปฏิบัติกำร 

90%, 
95% 
หรือ

100% 
 

Le: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ดีเลิศในเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อข้อก ำหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
T: สำมำรถรักษำแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องส ำคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของสถำบัน 
C: แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำในวงกำรศึกษำและเป็นระดับเทียบเคียงให้สถำบันอื่นในหลำยเรื่อง 
I: มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันในข้อก ำหนดที่ส ำคัญทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลำด กระบวนกำร และแผนปฏิบัติกำร 
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Scoring Band: Process Descriptors 

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. 

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. 
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Band 
Score 

Band 
Number PROCESS Descriptor 

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  

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. 

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. 
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Band Score Band 
Number RESULT Descriptor 

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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