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BAND 

รายงานการตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
จัดท ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  

ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยมหิดลประจ ำปี 2562 โดยใช้แนวทำงตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
(Thailand Quality Award :  TQA)  และตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเ พ่ือกำรด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  

ผลกำรตรวจประเมินพบว่ำ คณะเวชศำสตร์เขตร้อนมีคะแนนในส่วนของกระบวนกำรอยู่ในแถบ
คะแนนที่ 2 (151–200) ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 2B (151 - 175) ซึ่งแสดง
ว่ำคณะฯ แสดงให้เห็นถึงกำรมีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของ
เกณฑ์ แต่มีบำงพ้ืนที่ (กระบวนกำร) หรือบำงหน่วยงำนที่เริ่มมีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
องค์กรมีกำรพัฒนำทิศทำงกำรปรับปรุงทั่วไปเป็นแบบตั้งรับปัญหำ  

ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0–125) ระดับพัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’sDee อยู่
ในระดับ 1A (101 - 125) แสดงว่ำคณะฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยู่บ้ำงส ำหรับบำงพ้ืนที่  
(กระบวนกำร) ที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แต่โดยทั่วไปยังขำดกำรแสดงแนวโน้มและข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ   
 
การจัดล าดับ MU’s Dee1 

 MU’SDEE 
SCORE 

PROCESS RESULT 

4 
4A 291 - 320 234 - 255 
4B 261 - 290 211 - 233 

3 
3A 231 - 260 191 - 210 
3B 201 - 230 171 - 190 

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

1 

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

 
< 50 

 
< 40 

  

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

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

คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศของมหำวิทยำลัยมหิดล โดยกระบวนกำรกลั่นกรอง 3 ขั้นตอน 
(Individual review, Consensus Review และ Site visit) จึงเชื่อว่ำท่ำนสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
องค์กร ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี และโอกำสเพ่ือกำรพัฒนำ ในส่วนของกระบวนกำรและ
ผลลัพธ์ รำยงำนจะไม่น ำเสนอประเด็นที่ท่ำนพึงกระท ำ และ/หรือวิธีกำรที่พึงกระท ำ และอำจไม่ครอบคลุมใน
ทุกพันธกิจของส่วนงำน  

อย่ำงไรก็ตำมท่ำนและคณะผู้บริหำรสำมำรถเลือกใช้ข้อมูลจำกกำรสังเกตและวิเครำะ ห์ของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ นี้ เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรในระยะต่อไปได้ ท่ำนสำมำรถ
เลือกข้อสังเกตที่จ ำเป็นและส ำคัญ สอดคล้องกับพันธกิจและมีผลกระทบต่อส่วนงำนสูง มำวิเครำะห์เป็นล ำดับ
แรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่ำท่ำนรู้จักส่วนงำนของท่ำนเองดีกว่ำคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ดังนั้นท่ำน
อำจพบว่ำบทวิเครำะห์บำงส่วนมีควำมคลำดเคลื่อน มหำวิทยำลัยจึงใคร่ขอให้ท่ำนได้โปรดเลือกใช้ส่วนที่เป็น
ประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อส่วนงำนของท่ำน 

• มหำวิทยำลัยขอแสดงควำมยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงำน ขอท่ำนได้โปรดร่วมชื่นชม 
แสดงควำมยินดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับบุคลำกรที่ร่วมสร้ำงควำมส ำเร็จนี้ 

• ขอท่ำนได้โปรดน ำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพ้ืนฐำนที่ดีในกำรพัฒนำให้ ส่วนงำนมีกำร
ด ำเนินกำรที่เปน็เลิศในส่วนนี้ต่อไป 

• ขอท่ำนโปรดพิจำรณำโอกำสที่พึงพัฒนำ โดยกำรน ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงเป็นล ำดับต่อไป 

• และสุดท้ำย มหำวิทยำลัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ท่ำนจะใช้รำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับนี้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรในรอบเวลำถัดไป 
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Key Theme – Process Items 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนมีคะแนนกระบวนกำรในแถบคะแนนที่ 2 (151–200) ระดับพัฒนำกำรตำมกำร

จัดล ำดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 2B (151 - 175) ซึ่งแสดงว่ำ คณะฯ แสดงให้เห็นถึงกำรมีแนวทำงอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แต่มีบำงพ้ืนที่ (กระบวนกำร) หรือบำง
หน่วยงำนที่เริ่มมีกำรน ำแนวทำงไปถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ องค์กรมีกำรพัฒนำทิศทำงกำรปรับปรุงทั่วไปเป็น
แบบตั้งรับปัญหำ 

 
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีในส่วนกระบวนการการด าเนินงานขององค์กร 

1. ผู้น ำระดับสูงชี้น ำองค์กรโดยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม ผ่ำนระบบ TropMed Leadership 
System (TM-LS) มีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ 6 ด้ำนที่สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัย และถ่ำยทอด 
สื่อสำร พร้อมรับฟังเสียงของบุคลำกร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่ำนระบบ TropMed 4V 
communication (TM-4VC) และใช้กระบวนกำร Retainment, Remuneration, Development, 
TrOpMED Culture, Appraisal, Happy workplace และส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นองค์ กร เชิ งนิ เ ว ศน์   
(TM-Eco) เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร รวมถึงมีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือควำมส ำเร็จ ท ำให้
มีระบบบริหำรจัดกำรกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงรำกฐำนกำรเป็นองค์กรวิจัยระดับโลก  มีกำรน ำปัจจัยภำยใน
และภำยนอกมำวิเครำะห์ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิจัยรูปแบบใหม่ และกำรสร้ำงหลักสูตรใหม่ 
ที่ทันสมัย เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยชั้นน ำระดับโลกด้ำนเวชศำสตร์เขตร้อน เป็นกำรสะท้อน
ถึงกำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 

2. คณะฯ เริ่มมีแนวทำงในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติกำรประจ ำวันและผลกำร
ด ำเนินกำรของคณะฯ โดยกำรออกแบบและก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร โดยมีกำรเชื่อมต่อ
ระบบสำรสนเทศ TroMed Digital Connectivity (TM-DC) ซึ่งสำมำรถแสดงผลใน TM-WR กำร
วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของคณะฯ ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ ,  ตัวชี้วัดหลักสูตร บริกำร/
กระบวนกำรหลัก และตัวชี้วัดกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ ใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและ
ขีดควำมสำมำรถของคณะฯ เพ่ือน ำมำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติกำร/
โครงกำร กระบวนกำร กำรจัดสรรทรัพยำกร และทบทวน ปรับปรุง และออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรใหม่ๆของคณะฯ ตำมระบบ TM-PI เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ขององค์กร เป็นกำรบริหำร
จัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง 

3. คณะฯ ได้ด ำเนินกำรตำมจุดประสงค์ขององค์กร “เพ่ือสร้ำงผลผลิตด้ำนควำมรู้เรื่องโรคเขตร้อน  
จำกกำรท ำวิจัยที่มีคุณภำพ และผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนโรคเขตร้อน” และมีกำรใช้
วัฒนธรรมองค์กร TROPMED มำส่งเสริม องค์กรขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรวิจัย “งำนวิจัยมุ่งสู่ชุมชนสังคมโลก” มีคู่ควำมร่วมมือและเครือข่ำยระดับนำนำชำติ  
สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรกำรวิจัย ท ำให้เกิดผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้ำง 
เพ่ือคงไว้ซึ่งกำรเป็นองค์กรวิจัยชั้นน ำระดับโลก   
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ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการด าเนินงาน 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลในกำรได้มำซึ่งข้อมูลสำรสนเทศ  
ทั้งควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจในพันธกิจที่ส ำคัญของลูกค้ำปัจจุบันและอนำคต และข้อมูล
เปรียบเทียบกับสถำบันคู่เทียบ ตลอดจนถึงแนวทำงกำรวิเครำะห์และน ำไปพัฒนำ/จัดท ำผลิตภัณฑ์
และบริกำร กำรมีแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบ จะส่งผลให้คณะฯ มีข้อมูลน ำเข้ำมำปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพ
ในกำรแข่งขัน  

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศภำยในคณะฯ อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผล เช่น กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ที่ส ำคัญของ
องค์กร กำรน ำ best practice ไปปรับใช้ในวงกว้ำงหรือพัฒนำต่อยอด รวมถึงแนวทำงในกำรใช ้
องค์ควำมรู้และทรัพยำกรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมของกำรเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำน
ของคณะฯ กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะส่งผลให้คณะฯ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เกิดกำรพัฒนำงำน
อย่ำงก้ำวกระโดด เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของคณะฯ   

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลในกำรสรรหำและรักษำบุคลำกรใหม่ 
เพ่ือให้ได้ผู้สมัครที่มีศักยภำพสูง รวมถึงกำรรักษำบุคลำกรกลุ่มที่เป็น high performers แนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกรที่มีอยู่และกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ รวมถึงกระบวนกำรเตรียมบุคลำกรให้
พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง กำรมีแนวทำงที่มี
ประสิทธิผลจะส่งผลให้คณะฯ มีทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน และมีควำม
ยืดหยุ่นสูงพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง   
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Key Theme – Result Items 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนมีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0–125) ระดับ

พัฒนำกำรตำมกำรจัดล ำดับ MU’sDee อยู่ในระดับ 1A (101 - 125) จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 3 แสดงว่ำคณะฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยู่บ้ำงส ำหรับบำงพ้ืนที่ 
(กระบวนกำร) ที่ตอบสนองต่อข้อก ำหนดพ้ืนฐำนของเกณฑ์ แต่โดยทั่วไปยังขำดกำรแสดงแนวโน้มและข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ  
 
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ  

1. คณะฯ มีตัวชี้วัดด้ำนวิจัยบำงตัวดีกว่ำคู่เทียบซึ่งเป็นสถำบันทำงด้ำนโรคเขตร้อน อีก 2 -3 แห่ง ได้แก่ 
ร้อยละของผลงำนวิจัยตีพิมพ์อยู่ใน Top 10 (SciVal), ร้อยละของผลงำนที่มีควำมร่วมมือกับ
นำนำชำติ, ผลงำนวิจัยในโรคเมลิออยโดลิสและโรคสครับไทฟัส , และมีจ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ 
ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติต่อบุคลำกรสำยวิชำกำร, ดัชนีอ้ำงอิงต่อบทควำมวิจัยตำมเกณฑ์ชี้วัดของ
มหำวิทยำลัยที่บรรลุตำมเป้ำหมำยและดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงสมรรถนะหลักของคณะฯ  
ในกำรเป็นผู้น ำและเชี่ยวชำญในกำรวิจัยโรคเขตร้อนและน ำผลงำนวิจัยมำใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรบริกำร
ทำงกำรแพทย ์

2. คณะฯ มีผลลัพธ์บำงตัวชี้วัดด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำที่ได้ผลดีในพันธกิจด้ำนกำรศึกษำและด้ำนบริกำร
สุขภำพ เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกศึกษำในหลักสูตรของคณะฯ ดีกว่ำคู่เทียบ ในด้ำน
ศิษย์เก่ำและผู้ใช้บัณฑิต,  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่ำงชำติในภำพรวมดีกว่ำคู่เทียบในเอเชียและ
ระดับสำกล, ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสุขภำพบรรลุเป้ำหมำยและมีแนวโน้มดีขึ้น, ควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของหน่วยงำนที่จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลดีกว่ำเป้ำหมำยและรพ. ของรัฐ , ร้อยละของ
ผู้ป่วยมำลำเรียชนิดไม่รุนแรงใช้เวลำในกำรวินิจฉัยน้อยกว่ำ 24 ชม. , ร้อยละของผู้ป่วยมำลำเรีย 
ชนิดรุนแรงใช้เวลำในกำรวินิจฉัยภำยใน 1 ชม.และ อัตรำตำยในผู้ป่วยมำลำเรีย ดีกว่ำเป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ดังกล่ำวสะท้อนถึงสมรรถนะหลักและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้ำนกำรวิจัยเกี่ยวกับ  
โรคเขตร้อนของคณะฯ 

3. คณะฯ มีตัวชี้วัดด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรที่มีแนวโน้มดีขึ้นบำงตัวชี้วัด เช่น ควำมพึงพอใจในปัจจัย
ส ำคัญ 5 อันดับแรกที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน , จ ำนวน 
Rewards and Recognition เ พ่ิมขึ้น , จ ำนวนบุคลำกรพ้นจำกงำน , ร้อยละของบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่ผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษตำมข้อก ำหนด, คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ
แยกตำมกลุ่มบุคลำกร, ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรมีตัวชี้วัดด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรที่ดีขึ้นจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อแผน  
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติงำน และผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนของคณะฯ 

4. คณะฯ มีผลลัพธ์บำงตัวชี้วัดด้ำนกำรเงินที่สูงกว่ำเป้ำหมำย/แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เช่น สภำพคล่องทำง
กำรเงิน,รำยได้จำกพันธกิจบริกำรสุขภำพ (BHTD), รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมเงินสะสม
สมทบ) และจ ำนวนเงินบริจำคเพ่ือมูลนิธิเขตร้อน นอกจำกนี้ยังมีผลลัพธ์กำรตลำดด้ำนบริกำรสุขภำพ
ดีขึ้นบำงตัวชี้วัด เช่น จ ำนวนผู้ป่วยนอก และจ ำนวนผู้ใช้บริกำรคลินิกท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อกำร
พัฒนำและควำมยั่งยืนของคณะฯ 
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ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง และ
มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ 

1. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญบำงตัวชี้วัด เช่น ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน , ด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม , ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของนักศึกษำ , ควำมพึงพอใจ  
ไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำวิจัย , จ ำนวนอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับพันธกิจของคณะฯ  
เทียบกับจ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ รวมถึงคำดกำรณ์จ ำนวนที่ต้องกำรในอนำคต , ลักษณะของขีด
ควำมสำมำรถที่ช่วยด ำรงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ , ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงควำมผูกพันของบุคลำกร , 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรกับบุคลำกรและลูกค้ำ, กำรบรรลุตำมแผนปฏิบัติกำร และสัดส่วนของกำร
บริกำรที่ได้รับกำรวิเครำะห์ต้นทุน กำรแสดงผลลัพธ์ดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนกำรที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้  

2. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์เปรียบเทียบกับคู่เทียบในบำงตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดด้ำนกำรบริกำรสุขภำพ , 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกเข้ำรับกำรศึกษำ , ร้อยละควำมคงอยู่และระยะเวลำกำรจบกำรศึกษำ  
อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิต ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยวิชำกำร ส่วนแบ่งกำรตลำด
โดยเฉพำะด้ำนกำรวิจัย กำรมีข้อมูลของคู่เทียบจะช่วยให้เกิดกำรขับเคลื่อนในพันธกิจที่ส ำคัญของ
คณะฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน  

3. คณะฯ มีผลลัพธ์บำงตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มไม่คงที่หรือลดลง เช่น ร้อยละของนักศึกษำที่จบกำรศึกษำ
ภำยในเวลำที่ก ำหนด, จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่, จ ำนวนผู้เข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้น, ผลงำนวิจัยที่
น ำไปใช้ในเชิงนโยบำย, จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมผูกพันของแหล่งทุน , อัตรำกำรเติบโตของ
ผลงำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ, อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก/ไข้หวัดใหญ่, ร้อยละของผู้ป่วยที่
กลับมำใช้บริกำรซ้ ำ ,  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพโดยเฉพำะสำย
สนับสนุน รวมถึงด้ำนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนตำมมหำวิทยำลัย กำรมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
สะท้อนถึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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รายละเอียดของจุดเดน่และโอกาสในการพัฒนา 
หมวด 1 การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. ผู้น ำระดับสูงมีแนวทำงในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมโดยผ่ำนระบบ TropMed Leadership 
system (LS) ตำมแผนภำพที่ 1.1 ที่มีเป้ำประสงค์ 6 ด้ำนที่สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัย  มีกำร
ถ่ำยทอด สื่อสำรกำรชี้น ำสู่บุคลำกร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่ำนระบบ TropMed 4V 
communication (TM-4VC) ตำมตำรำงท่ี 1.1ข (1) ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

2. ผู้น ำระดับสูงมีวิธีกำรที่ชัดเจนในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรทั่วทั้งองค์กรและ
ครอบคลุมลูกค้ำท่ีส ำคัญ เช่น กำรใช้ TropMed 4V Communication System เพ่ือสื่อสำรและรับ
ฟังเสียงของบุคลำกร และกำรใช้กระบวนกำร Retainment, Remuneration, Development, 
TrOpMED Culture, Appraisal และ Happy workplace ในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร 
โดยกระบวนกำรดังกล่ำวเป็นผลดีต่อคณะฯ ในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ 

3. ผู้น ำระดับสูงมีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือควำมส ำเร็จโดยใช้ระบบกำรน ำองค์กร (TM-LS)  
(ภำพที่ 1.1) มีกำรใช้หลักกำรบริหำรองค์กรด้วยกำรบริหำรตำมยุทธศำสตร์ มีกำรสื่อสำรถึงบุคลำกร
ทั้งองค์กร มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (ภำพที่ 2.1ก(1)) ใช้ระบบ TM-HAM  (ภำพที่ 5.1)  
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือพัฒนำบุคลำกรตรงตำมสมรรถนะที่หน่วยงำนต้องกำร โดยริเริ่ม
ใช้ระบบ TM-KM (ภำพที่ 4.2ก(1)) เพ่ือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของคณะฯ  นอกจำกนี้ คณะฯ มีระบบ
บริหำรกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงรำกฐำนกำรเป็นองค์กรวิจัยระดับโลกและสร้ำงโอกำสในกำรเกิดนวัตกรรม 
(ภำพที่ 2.1ก(4)-1) รวมถึงกำรสร้ำงหลักสูตรใหม่ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้เป็นกำรบริกำร
รูปแบบใหม่ผ่ำนระบบ TM-IP (ภำพที่ 2.1ก(2)) ซึ่งจะส่งผลให้คณะฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น  
เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำผู้น ำระดับสูงด ำเนินกำรอย่ำงไรที่แสดงให้เห็นถึงแนวทำงในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
ของ AB ในกำรก ำหนดนโยบำย และด ำเนินกำรอย่ำงมีจริยธรรม กำรติดตำมผลกระทบในเชิงลบ
จำกกำรด ำเนินงำนในพันธกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกพันธกิจวิจัย ควำมชัดเจนในแนวทำงดังกล่ำว  
จะสนับสนุนให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร  

2. ไม่ชัดเจนว่ำผู้น ำระดับสูงมีกำรติดตำมประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรเพ่ือท ำให้เกิด
กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้บรรลุตำมพันธกิจที่ส ำคัญขององค์กร  เช่น ผลของกระบวนกำร 
retainment, development and TrOpMED culture และ TM-HAM เป็นต้น กำรติดตำมสิ่ง
ดังกล่ำวจะท ำให้ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมควำมคำดหวัง 

3. ไม่พบว่ำผู้น ำระดับสูงมีแนวทำงในกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำม
ผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำที่ส ำคัญ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร
และตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์   
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1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผดิชอบต่อสังคม 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ โดยผู้น ำระดับสูงน ำองค์กรด้วยกำรด ำเนินกำรผ่ำน TM-LS ที่มีกระบวนกำรหลัก 6 หมวด 
(ภำพที่ 1.1) และก ำกับดูแลเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำเป็นองค์กรธรรมำภิบำลที่มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย TropMed Governance system (TM-GS) (ภำพที่ 1.2) มีกำรจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อควำมน่ำเชื่อถือของคณะฯ  

2. คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจว่ำปฏิสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีจริยธรรมโดยผ่ำนระบบ
ธรรมำภิบำลที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในพันธกิจวิจัยของคณะฯ เช่น กำรจัดตั้ง 
Office of Research Integrity and Compliance (ORIC) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงก ำกับ
ดูแลจริยธรรมนักวิจัย (ตำรำงที่ 1.1ก(2))  

3. คณะฯ มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ค ำนึงถึงควำมผำสุกของสังคม โดยกำรก ำหนดมำตรกำรและ
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  TM Eco มีกำรบรรจุกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมให้เป็น
องค์กรเชิงนิเวศน์ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในกระบวนกำร มีกำรติดตำมตั วชี้วัดด้ำน
พลังงำน มลภำวะ ขยะและก๊ำซเรือนกระจกในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  มีคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินพลังงำนภำยในติดตำมประสิทธิภำพของกระบวนกำร  กระบวนกำรดังกล่ำวแสดงถึง 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกระบวนกำรทบทวนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้น ำระดับสูงและ
ทีมบริหำร รวมถึงกำรประเมินระบบกำรน ำองค์กร กำรน ำข้อมูลจำกกำรประเมินผลมำพัฒนำ
ประสิทธิผลของผู้น ำแต่ละคนอย่ำงไร กำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผลดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรน ำ
คณะฯ ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์  

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรทบทวนวิธีกำรด ำเนินกำรและคำดกำรณ์ล่วงหน้ำในด้ำนกฎหมำย 
กฎระเบียบข้อบังคับ และควำมกังวลของชุมชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติกำรในพันธกิจ 
ที่ส ำคัญ ตำมที่แสดงในตำรำงที่ 1.2ข(1) ซึ่งเป็นลักษณะเชิงรับมำกกว่ำ  กำรทบทวนกระบวนกำร 
จะส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร รวมถึงกำรสร้ำงควำมผูกพันที่ดีกับชุมชน 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีกำรทบทวน ปรับปรุงแนวทำงในกำรก ำหนดชุมชนส ำคัญ รวมถึงกำรสนับสนุน
และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
อย่ำงเป็นระบบ จะท ำให้คณะฯ เข้ำถึงชุมชน สังคม และประยุกต์ใช้ศักยภำพให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่ำงเต็มที ่ 

  



  
PAGE 10 of 38  CONFIDENTIAL 
Faculty of Tropical Medicine FINAL REPORT: MU EdPEx Assessment 2019 

 

หมวด 2 กลยุทธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ ์
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมกำรจัดท ำแผนฯ  
มีกำรออกแบบในกำรจัดท ำแผนฯ (ภำพที่ 2.1ก(1)) มีกระบวนกำรในกำรรับฟังควำมเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบ VOC และน ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรแข่งขันของคณะฯ  มีกำรใช้ข้อมูลน ำเข้ำ
ที่ส ำคัญทั้งภำยในและภำยนอก และข้อก ำหนดที่ส ำคัญที่คณะฯ ต้องปฏิบัติ มำจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ (ตำรำงที่ 2.1ก(1)) ในกำรวิเครำะห์หำโอกำสและควำมท้ำทำย คณะฯ มีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และยุทธศำสตร์ของคณะฯ ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมหิดล
ทั้ง 4 ด้ำน มีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและระยะยำว แผนระยะสั้นมุ่งเน้นกำรเตรียมควำม
พร้อมของบุคลำกรและปรับเปลี่ยนคณะฯ ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบรุนแรง
กับสถำนกำรณ์กำรแข่งขันของคณะฯ ตำรำงที่  P.2ก(2) แผนระยะยำวที่มุ่ งสู่ควำมเป็น
สถำบันกำรศึกษำที่มีควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนโรคเขตร้อนในระดับโลก กระบวนกำรดังกล่ำวจะ
ส่งผลให้คณะฯ ได้แผนยุทธศำสตร์ที่สำมำรถขับเคลื่อนให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ 

2. คณะฯ วิธีกำรที่ชัดเจนในกำรรวบรวมสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์และจัดท ำกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูล
น ำเข้ำดังที่แสดงใน (ตำรำงที่ 2.1ก(1)) และพัฒนำขึ้นเป็น TropMed Digital Connectivity  
(TM- DC) โดยปัจจัยภำยในน ำมำวิเครำะห์เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ด้วยหลัก 7s ปัจจัยภำยนอก
วิเครำะห์เป็นโอกำสและควำมท้ำทำยโดยใช้หลัก PESTLE  จำกนั้นผ่ำนกำรวิเครำะห์ด้วย SWOT 
analysis ตำมผลด ำเนินกำรจริงตำมข้อมูลสำรสนเทศ โดยมี SL และคณะกรรมกำรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์สรุปเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ก่อนน ำเข้ำ TOWS  Matrix เพ่ือจัดท ำ
กลยุทธ์ 4 ประเภท (เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ) ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 19 
ข้อ ของยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน มีกลยุทธ์ 32 กลยุทธ์ มีโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ รวม 59 โครงกำร  
ทั้งระยะสั้นระยะยำว มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลของวัตถุประสงค์ รวม 19 ตัวชี้วัด รำยละเอียดใน 
(ตำรำงที่ 2) (แผนยุทธศำสตร์ 2561-2565 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ส ำคัญ) กระบวนกำรดังกล่ำวส่งเสริมให้คณะฯ มีแผนกลยุทธ์จำกพ้ืนฐำนกำร
วิเครำะห์โดยใช้ข้อมูลจริง 

3. คณะฯ ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 19 ข้อ จำกยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน โดยมีกำรแสดงวัตถุประสงค์
และเป้ำตัวชี้วัดที่ส ำคัญแสดงเป็นสัญลักษณ์ (ในตำรำงที่ 2) มีกำรก ำหนดระยะเวลำให้ได้ตำม
เป้ำหมำย SL ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ทบทวนแผนปฏิบัติกำร และปรับปรุงกระบวนงำนตำม
ระบบ TM-PI (ภำพที่ 2.1ก(2)) รวมทั้งติดตำมตัวชี้วัดในกระบวนกำรที่ส ำคัญที่จะส่งผลลัพธ์ของ
คณะฯ มีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือให้คณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
เช่น กำรผลิตสื่อกำรสอนออนไลน์ กำรท ำหลักสูตรให้ทันสมัย กำรปรับโครงสร้ำงส ำนักงำนคณบดี 
เป็นต้น  กำรมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้ำหมำยที่ชัดเจนท ำให้บุคลำกร ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทิศทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำย  
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โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ของคณะฯ ตำมแนวทำงTropMed Inovation Process 
(TM- IP) และระบบ TropMed  Performance Improvement (TM- PI) (ภำพที่  2 .1 ก (2) )  
จะส่งเสริมท ำให้เกิดนวัตกรรมในทุกพันธกิจอย่ำงไร แนวทำงในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบที่มี
ประสิทธิผลจะส่งผลให้คณะฯ เกิดนวัตกรรมที่เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน และตอบสนองต่อควำม
ท้ำทำยเชิงกลยุทธ์  

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรตัดสินใจว่ำกระบวนกำรที่ส ำคัญใดจะด ำเนินกำรโดยบุคลำกร
ของคณะฯ กระบวนกำรใดโดยผู้ส่งมอบ/พันธมิตร นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำตำมสมรรถนะหลัก 
กำรมีแนวทำงที่ครอบคลุมในทุกประเด็นจะส่งเสริมให้คณะฯ มีผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

3. ไม่ชัดเจนว่ำ คณะฯ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในเรื่องของกำรสร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและกำรแข่งขันกันเองในองค์กร ในเรื่องของ
หลักสูตร กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร กำรบริกำรสุขภำพ ทั้งภำยในคณะฯ ลูกค้ำและส่วนตลำด  
ซึ่งกำรพจิำรณำถึงควำมสมดุลดังกล่ำว จะส่งผลดีต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรจัดท ำและน ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ แผนปฏิบัติกำร/
โครงกำรทั้งหมดผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจำกผู้น ำระดับสูงและทีมผู้บริหำร มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน (ภำพที่ 2.1ก(2)) คณะกรรมกำรแผนยุทธศำสตร์ ได้มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบพันธกิจ
หลักต่ำง ๆ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร/โครงกำร เช่น มีกำรบูรณำกำรโครงกำร โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบ
หลักหลำยคน ตำมควำมเหมำะสม มีกำรสื่อสำรแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรและ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ผ่ำน VOV สู่บุคลำกร (ตำรำงที่ 1.1ข(1)) ผู้ส่งมอบ (ตำรำงที่ P.1 ข (3)-1) และ
คู่ควำมร่วมมือ (ตำรำงที่ P.1 ข (3)-2) มีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมระบบ  
TM-PI (ภำพที่ 2.1ก(2)) กระบวนกำรดังกล่ำวช่วยให้คณะฯ สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้
บรรลุตำมพันธกิจ และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 

2. คณะฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ โดย SL จะก ำกับผ่ำนระบบงำนหลัก (TM-WP) 
(ภำพประกอบที่ 4 และ ตำรำงที่ 6.1 ก (1) และตำรำงที่ 6.1 ข (2) ) มีกำรจัดสรรงบประมำณและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ได้หลักควำมคุ้มค่ำ ในขั้นตอนที่ 6 ของระบบกำรบริหำรยุทธศำสตร์  
TM-SM (ภำพที่ 2.1ก (1)) ซึ่งมีข้ันตอนกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมกลยุทธ์ มีกำรประชุมหำรือร่วมกัน
ในกำรวำงแผนอนุมัติงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ มีกำรประชุม
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ในที่ประชุม AB ทุกสัปดำห์ เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติกำรและกำรจัดสรร
งบประมำณ ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวแสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคณะฯ ซึ่งส่งผลต่อควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรและบรรลุตำม
เป้ำประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 
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โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ แสดงตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร ซึ่งควรเป็น Leading Indicators ในแผน 
กลยุทธ์ต่ำง ๆ (ดังตำรำงที่ 2) กำรมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องและเหมำะสม จะช่วยให้กำรก ำกับติดตำม
และปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรสรรหำและพัฒนำ เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่สนับสนุนแผนปฏิบัติกำร
ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ตลอดจนถึงตอบสนองต่อปัจจัยภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ
พันธกิจขององค์กร กำรมีแนวทำงที่มีประสิทธิผล จะส่งผลให้คณะฯ มีศักยภำพในกำรแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน 

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงกระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรที่ครอบคลุมใน  
ทุกพันธกิจ กำรมีระบบในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรที่ครอบคลุมในทุกพันธกิจ จะช่วยให้
คณะฯ สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ไม่ชัดเจนว่ำ คณะฯ มีแนวทำงอย่ำงไรในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
ทั้งภำยในและภำยนอก กำรมีแนวทำงดังกล่ำว จะส่งผลดีต่อควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร 
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หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบในกำรรับฟังและสื่อสำรกับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน (Voice of Community)  
โดยผู้น ำและ SL (ภำพที่ 1.1 และ 1.1 ข(1))  รวมทั้งมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและควำมถี่ของกำร
รับฟังท่ีชัดเจน และมีควำมจ ำเพำะตำมลูกค้ำแต่ละกลุ่ม (ตำรำงท่ี 3.1ก (1)) เพ่ือให้ได้ซึ่งสำรสนเทศ
ไปใช้ในกำรออกแบบกระบวนกำรอ่ืน (ตำรำงที่ 1.1ข(1)) ซึ่งจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร  

2. คณะฯ มีระบบในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน (Voice of Feedback) 
โดยผู้น ำระดับสูงและ SL (ภำพที่ 1.1 และ 1.1 ข(1)) โดยใช้ช่องทำงที่หลำกหลำย รวมถึงช่องทำง/
เครื่องมือที่เป็นปัจจุบันในกำรคัดกรองข้อมูลป้อนกลับ ท ำให้คณะฯ ได้รับสำรสนเทศที่รวดเร็วและ
จัดกำรข้อร้องเรียนได้อย่ำงทันท่วงที อีกทั้งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริกำร ระบบดังกล่ำวจะส่งผลดีต่อควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ  

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำในอนำคตของพันธกิจที่ส ำคัญ กำรมี
แนวทำงดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิผล จะส่งผลให้คณะฯ มีสำรสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำร เพ่ือดึงดูดลูกค้ำของพันธกิจต่ำง ๆ 

2. ไม่ชัดเจนว่ำ คณะฯ มีแนวทำงในกำรประเมินควำมไม่ พึงพอใจของลูกค้ำ ในพันธกิจต่ำง ๆ เช่น  
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรสุขภำพของโรงพยำบำล กำรให้ทุนวิจัย  กำรมีแนวทำง
ดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบ จะส่งผลให้คณะฯ มีข้อมูลน ำเข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรรวบรวมสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อ
คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบกับสถำบันคู่เทียบในพันธกิจด้ำนวิจัย ด้ำนบริกำรวิชำกำร  กำรมีสำรสนเทศ
ดังกล่ำวจะท ำให้คณะฯ รับรู้ถึงสถำนกำรณ์และเป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เพ่ือน ำไป
ปรับปรุงกระบวนกำร และเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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3.2 ความผูกพันของลกูค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีแนวทำงในกำร น ำข้อมูลควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนใน
ปัจจุบันตำมรำยละเอียดในหมวด 3.1 ผ่ำนระบบ TM-4VC (ภำพที่ 1.1ข(1)) และใช้สมรรถนะหลัก
ของคณะฯ ในกำรสร้ำงงำนวิจัยโรคเขตร้อนมำออกแบบหลักสูตรและบริกำรใหม่ ตำมกระบวนกำร 
(ภำพที่ 6.1) มีกำรผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพสูงที่มีกำรเผยแพร่ในวำรสำรที่มีคุณภำพในอันดับ 25% 
ต้นๆ (Q1) ของวำรสำรวิชำกำรเป็นจ ำนวนมำก มีผู้น ำผลงำนไปใช้เพ่ือกำรต่อยอดและเป็นนโยบำย
สุขภำพ และควำมเชี่ยวชำญนี้ได้น ำมำพัฒนำหลักสูตรและบริกำรที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ยำก
จะลอกเลียนแบบ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้คณะฯ มีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรและอำจเหนือควำมคำดหวังของลูกค้ำ 

2. คณะฯ มีแนวทำงในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ได้รับมำจำกช่องทำงต่ำง ๆ ในระบบ VOF ทั้งในระบบ
ออนไลน์ และ non-electronic ดังแสดงในภำพที่ 3.2ข(2) เพ่ือลดควำมเสียหำยและเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง กระบวนกำร โดยน ำเข้ำสู่กระบวนกำร TM-PI ภำพที่ 2.1 ก(2) ซึ่งจะส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของลูกค้ำและท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรสนับสนุนลูกค้ำของพันธกิจที่ส ำคัญ ทั้งด้ำนสำรสนเทศและ 
กำรสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของบริกำรต่ำง ๆ กำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของบริกำรสุขภำพ เป็นต้น กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อ
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ในด้ำนจ ำนวนนักศึกษำ ทุนวิจัยทุนกำรศึกษำ และจ ำนวนลูกค้ำด้ำนบริกำร
สุขภำพที่ลดลง   

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรจ ำแนกลูกค้ำและส่วนตลำดของพันธกิจต่ำง ๆ ตำมลักษณะกำร
ใช้บริกำร และมิติอ่ืน ๆ เช่น ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมหลักสูตร หรือกำรมำรับบริกำร 
ในเวลำและนอกเวลำกำรมีแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจ ำแนกลูกค้ำจะช่วยให้สำมำรถจัดบริกำร  
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำของพันธกิจที่ส ำคัญ 
ดังที่แสดงใน ภำพที่ 3.2 และตำรำงที่ 3.2 ข(1) กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะส่งเสริมควำมผูกพันของ
ลูกค้ำทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนลูกค้ำและส่วนตลำด 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ เริ่มมีแนวทำงในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติกำรประจ ำวันและผลกำร
ด ำเนินกำรของคณะฯ โดยกำรออกแบบและก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งมีกำรเชื่อมต่อ
ระบบสำรสนเทศ TroMed Digital Connectivity (TM-DC) ภำพที่ 4.2 ก(1) สำมำรถแสดงผลใน 
TM-WR กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของคณะฯ ตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ ดังตำรำงที่ 2, ตัวชี้วัด
หลักสูตร บริกำร/กระบวนกำรหลัก ดังตำรำงที่ 6.1ก(1) และ ตัวชี้วัดกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ
ดังตำรำงที่ 6.1 ข(2) กำรมีแนวทำงในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพส่งผลดีต่อกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนและเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรหรือแผนกลยุทธ์ 

2. คณะฯ มีแนวทำงในกำรเลือกและใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกเสียงของลูกค้ำและตลำด  
ผ่ำนกระบวนกำร VOC และ VOF ดังตำรำงที่ 1.1 ข(1) โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรดังกล่ำว
มำทบทวน ปรับปรุง และออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ๆของคณะฯ ตำมระบบ TM-PI  
ดังตำรำงที่ 2.1ก(2) กระบวนกำรดังกล่ำวช่วยให้คณะฯ ได้ผลิตภัณฑ์และบริกำรตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำและตลำด 

3. คณะฯ มีแนวทำงในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถ โดยกำรใช้ข้อมูลตัวชี้วัด  
ผลกำรด ำเนินกำร ข้อมูลสะท้อนจำกผู้ เรียน และลูกค้ำที่ได้จำกกระบวนกำรสื่อสำร มำวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำน ย้อนหลัง 3-5 ปี น ำมำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติกำร/โครงกำร กระบวนกำร กำรจัดสรรทรัพยำกร ดังใน TM-SM ดังภำพที่ 
2.1ก(1) กระบวนกำรดังกล่ำวช่วยให้คณะฯ ได้ข้อมูลตัวชี้วัดที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน  
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โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงอย่ำงมีประสิทธิผล ในกำรเลือกใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ  
เชิงเปรียบเทียบ เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริงในแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติกำรของทุก
พันธกิจ กำรมีแนวทำงที่ชัดเจนจะท ำให้คณะฯ มีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติกำรที่สำมำรถบรรลุตำม
เป้ำหมำย  

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรทบทวนระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรหลักของคณะฯ เพ่ือให้
มั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และไม่คำดคิดทั้งภำยใน
และภำยนอก กำรมีแนวทำงดังกล่ำวส่งผลต่อกำรได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุกำรณ์เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ 

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคตอย่ำงไร ตลอดจนถึงกำร
น ำผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรไปใช้จัดล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องที่ต้องกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องตำม TM-PI และน ำไปเป็นโอกำสในกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม TM-IP ดังภำพที่ 2.1ก(2)  
กำรมีแนวทำงที่มีประสิทธิผลดังกล่ำวจะช่วยให้คณะฯ มีควำมพร้อมและสำมำรถจัดสรรทรัพยำกร
ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรรองรับแผนกลยุทธ์   
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4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจดัการความรู ้
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ เริ่มมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยมอบหมำยให้รองคณบดี 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมกำรศึกษำ  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ รองคณบดี 
ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ บูรณำกำรข้อมูลจำกส ำนักงำนเข้ำเป็นระบบ TropMed Digital Connectivity 
เพ่ือเชื่อมต่อทั้งคณะฯ มีกำรทวนสอบข้อมูลและท ำให้มั่นใจถึงคุณภำพของข้อมูลและมีกำร
เปรียบเทียบฐำนข้อมูลที่แสดงใน Process Owner ในระบบ TM-IT (ดังภำพที่ 4.2) ซึ่งแสดงกำร
ทวนสอบและเปรียบเทียบข้อมูลที่เชื่อมต่อกันทั้งคณะฯ ผ่ำนระบบ TM-DC (ดังภำพที่ 4.2 ก (1)) 
กระบวนกำรดังกล่ำวท ำให้คณะฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน และพร้อมต่อกำร
น ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะฯ  

2. คณะฯ เริ่มมีแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะฯ โดยมีคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้และ 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพเป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ มีกำร
รวบรวมสมองเขตร้อน แยกเป็น 2 ประเภท ด้ำนองค์ควำมรู้  และด้ำนกระบวนกำร เช่น  
กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ กำรสร้ำงสื่อในกำรถ่ำยทอดโดยมีหน่วยงำนสนับสนุน และ 
มีกำรรวบรวมสื่อเก็บในระบบ TropMed Brain Bank ดังภำพที่ 4.2ข(1) รวมทั้งมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ TM-KM และมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ภำยในคณะฯ แนวทำงดังกล่ำวท ำให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในคณะฯ เป็นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร น ำไปสู่กำรเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  

 
โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภำยในคณะฯ 
ตำมภำพที่ 4.2ข(1) เช่น กำรน ำ best practice ไปปรับใช้ในวงกว้ำงหรือพัฒนำต่อยอด กำรมี
แนวทำงดังกล่ำวจะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลต่อกำร 
เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของคณะฯ   

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำง ในกำรใช้องค์ควำมรู้และทรัพยำกรต่ำง  ๆ เพ่ือให้กำรเรียนรู้ฝังลึก 
ลงไปในวิถีกำรปฏิบัติงำนของคณะฯ กำรมีแนวทำงดั งกล่ำวจะส่งผลให้คณะฯ เป็นองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้ เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงก้ำวกระโดด และส่งผลต่อควำมยั่งยืนของคณะฯ  
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ เริ่มมีแนวทำงในกำรท ำแผนอัตรำก ำลัง โดยพิจำรณำตำมพันธกิจ หลักสูตร บริกำรและวิจัย 
กระบวนกำรหลักและสนับสนุน ที่มีกำรก ำหนดทักษะและสมรรถนะพ้ืนฐำน รวมถึงอัตรำก ำลัง  
ที่เหมำะสม ทั้งนี้คณะฯ ก ำลังจัดท ำฐำนข้อมูลภำระงำน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
ให้ใกล้เคียงกับสถำนกำรณ์จริง ตำมกรอบมำตรฐำนของแต่ละพันธกิจ (ตำรำงที่ 5.1ก-1 และตำรำง
ที่ 6.1ข-2) เพ่ือคงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

2. คณะฯ เริ่มมีแนวทำงในกำรจัดรูปแบบกำรท ำงำนและบริหำรบุคลำกรเพ่ือให้เกิดควำมส ำเร็จในงำน
โดยผ่ำน 3 ระบบคือ ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (Development) ระบบค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 
(Remuneration) และระบบ Trop Med Culture ของ TM-HAM (ภำพที่ 5.1) ดังรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัดของแต่ละระบบที่แสดงในตำรำงที่ 6.1ข(2) ทั้งนี้มีแผนพัฒนำทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำว พัฒนำสมรรถนะร่วม และสมรรถนะเฉพำะทำงวิชำชีพ กำรมีแนวทำงดังกล่ำวส่งเสริมให้
บุคลำกรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของคณะฯ  

3. คณะฯ ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนโดยสร้ำงระบบ Happy Workplace  
มีกระบวนกำรหลัก 3 ด้ำน คือ TM Eco, TM Safety และ TM-Health ที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน 
ดังรำยละเอียด ข้อก ำหนดและตัวชี้วัดที่แสดงในตำรำงที่ 6.1ข(2) เช่น TM Safety 3 ด้ำนหลัก คือ 
1) มำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลมี
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย , ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร รวมถึงอันตรำย
ทำงชีวภำพ สำรเคมี สำรกัมมันตรังสี ดูแลโดยส ำนักงำนบริกำรกำรวิจัย) 2) ควำมปลอดภัยกรณีเกิด
ภัยพิบัติ และ 3) ควำมปลอดภัยด้ำนสังคม และระบบ TM Health ตำมนโยบำยในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยสุขภำพ ส่งผลให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร   
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โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกระบวนกำรสรรหำ และรักษำบุคลำกรใหม่เพ่ือให้ได้ผู้สมัคร 
ที่โดดเด่น และมีศักยภำพสูง รวมถึงกำรรักษำบุคลำกรกลุ่มที่เป็น High Performers กำรมีแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลจะช่วยให้คณะฯ มีทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพ
ในกำรแข่งขันของคณะฯ  

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงที่มีประสิทธิผลของกระบวนกำรเตรียมบุคลำกรให้พร้อมรับต่อกำร
เปลี่ ยนแปลงควำมต้ องกำรด้ ำนขี ดควำมสำมำรถ  ทั้ ง ระบบ TRopMed culture ด้ ำน 
Transformation and Innovation กำรพร้อมรับกำร เปลี่ ยนแปลงตำมวัตถุประสงค์ด้ ำน 
Efficiency ในระบบ TropMed-HAM รวมถึงกำรเพ่ิมพูนสมรรถนะใหม่ผ่ำนระบบ TM-PI และ  
TM-KM และด้ำนอัตรำก ำลัง กำรมีแนวทำงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลให้คณะฯ มีควำมยืดหยุ่นสูง
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยยังสำมำรถด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ส ำคัญและตำมแผนกลยุทธ์  
ที่ปรับเปลี่ยน 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีแนวทำงในกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่ขับเคลื่อนควำมผูกพันของบุคลำกร โดยท ำกำรส ำรวจ
บุคลำกรได้เป็น 8 ปัจจัยดังแสดงในภำพที่ 5.2 และน ำมำล ำดับควำมส ำคัญในกำรวำงแผนขับเคลื่อน
ควำมผูกพัน ดังตำรำงที่ 5.2ก(2) มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในทุกกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องและใช้ในกำร
ติดตำมกระบวนกำรโดย SL และงำนทรัพยำกรบุคคลและมีกำรวัดผลลัพธ์เ พ่ือประเมินผล 
ควำมผูกพันโดยตรง กำรมีแนวทำงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลต่อควำมผูกพันและมีผลกำรด ำเนินงำน  
ที่ดีข้ึนในภำพรวม  

2. คณะฯ มีแนวทำงในกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร โดยใช้กำรตอบแบบสอบถำมท่ีด ำเนินกำร
ส ำรวจปีละ 1 ครั้ง โดยเลือกค ำถำมในประเด็น 3S (Say, Stay, Strive) ดังแสดงในหมวด 5.2 และ 
5.2ก(2) และน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอ่ืน ๆ ในระบบ TM-SM และ TM-PI อันจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน 

3. คณะฯ มีแนวทำงในกำรจัดกำรผลปฏิบัติกำร โดยใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (หมวด 1.2
ก-2) ทั้งนี้ผลลัพธ์จำกกำรประเมิน รวมถึงผลงำนที่โดดเด่น มีควำมก้ำวหน้ำ จะได้รับกำรจัดกำรด้วย
ระบบ Reward & Recognition ดังแสดงในผลลัพธ์ในภำพที่ 7.3ก(2)-3 เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อบุคลำกรทั้งคณะฯ ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมทุ่มเทในกำร
ปฏิบัติงำน และต่อควำมผูกพันของบุคลำกร 

4. คณะฯ มีแนวทำงในกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบุคลำกร โดยยึดตำมระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติของมหำวิทยำลัยมหิดล คณะฯ ให้กำรสนับสนุนบุคลำกรผ่ำนระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล(TM-HAM) ตั้งแต่กำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำสู่คณะฯ กำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
พัฒนำบุคลำกรทั้งสมรรถนะหลักร่วมและสมรรถนะหลักตำมวิชำชีพ ส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนและกำรสร้ำงนวัตกรรม มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และวำงแผนก ำหนดระยะเวลำ สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำร
หลักฐำน เพ่ือยื่นขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ช ำนำญกำร ซึ่งจะส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร   
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โอกาสพัฒนา 

1. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงที่เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำงเพ่ือให้
เกิดผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น และเกิดควำมผูกพันของบุคลำกร กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะท ำให้เกิด
มุมมองที่หลำกหลำยและครอบคลุม ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรประเมินประสิทธิผลของระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำของ
บุคลำกร กำรมีข้อมูลดังกล่ำว จะช่วยให้กำรพัฒนำบุคลำกรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น  

3. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ มีระบบในกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
ของผู้บริหำรและผู้น ำ กำรมีแนวทำงดังกล่ำวจะส่งผลต่อควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนและ  
ควำมยั่งยืนของคณะฯ   
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใช้กระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยน ำเข้ำที่ได้จำกเสียงของลูกค้ำ เสียงจำก
บุคลำกร ข้อมูลสถำนกำรณ์แนวโน้ม ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ตำมภำพที่ 6.1 จนได้ข้อก ำหนดต่ำง ๆ  
ในผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร) และบริกำรมำใช้ในกำรออกแบบข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในหลักสูตรและบริกำร 
(ตำรำงที่ 6.1ก-2) และข้อก ำหนดในกระบวนกำรสนับสนุน (ตำรำงที่ 6.1ข-2) ประกอบกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และมีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จะช่วยให้ไ ด้
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรและเพ่ิมส่วนแบ่งตลำด 

2. คณะฯ มีแนวทำงในกำรออกแบบหลักสูตรโดยใช้ OBE โดยเริ่มจำกก ำหนดผลลัพธ์ที่คำดหวัง (ELO) 
มำออกแบบหลักสูตรนำนำชำติทั้ง 9 หลักสูตร ซึ่งผ่ำนกำรรับรองระดับสำกล ( AUN-QA)  
1 หลักสูตรและเตรียมกำรที่จะยื่นขอกำรรับรองอีก 3 หลักสูตรในปี 2562 และ 2563  
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะช่วยในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคณะฯ  

 
โอกาสพัฒนา 

1. แม้คณะฯ จะได้แสดงกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญในตำรำงที่ 6.2 ข2 แต่ไม่ได้แสดงแนวทำงใน
กำรก ำหนดว่ำกระบวนกำรใดเป็นกระบวนกำรสนับสนุนที่ส ำคัญ  กำรมีแนวทำงในกำรก ำหนดที่
ชัดเจนจะช่วยให้คณะฯ สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร 

2. แม้ว่ำคณะฯ จะมีกำรน ำแนวคิดของ PDCA เข้ำมำใช้ในกำรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำน มีกำร
อบรมเรื่อง Lean และจัดงำน Trop Med Quality Fair ก็ตำม แต่ไม่พบกระบวนกำรจัดกำรที่เป็น
ระบบ เพ่ือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ และผลกำรด ำเนินกำร เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลัก
ของคณะฯ และลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

3. ไม่ชัดเจนว่ำ คณะฯ มีแนวทำงอย่ำงเป็นระบบในกำรทบทวนกำรเลือกผู้ส่งมอบ เพ่ือให้ได้คุณสมบัติ
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ กำรมีแนวทำงและข้อก ำหนดที่ชัดเจน จะส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส่งมอบ 

4. ไม่ชัดเจนว่ำคณะฯ ทบทวนกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสเชิงกลยุทธ์อย่ำงไรในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
รวมถึงกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ที่ผ่ำนกำรประเมินผลได้และผลเสียอย่ำงรอบด้ำน 
กำรมีแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิผล จะท ำให้คณะฯ มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด และ 
เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับสำกล  
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกระบวนกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำน ผ่ำนระบบ TM-PI ดังแสดง
ในภำพ 2.1 ก(2) เช่น ลดกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนก ำลังคน สิ่งของ และงบประมำณ ลดระยะเวลำ
และขั้นตอนในกระบวนกำร แนวทำงดังกล่ำวจะส่งผลให้มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. คณะฯ เริ่มมีระบบรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เช่น กำรก ำหนด Account Management 
Process มีกำรแยกส่วนระบบเครือข่ำย ในกำรเข้ำถึงระหว่ำง เครือข่ำยภำยในคณะฯ และภำยนอก
คณะฯ ก ำหนดให้ข้อมูลสำธำรณะที่เปิดเผยได้และต้องเปิดเผยตำมหลักควำมโปร่งใส ในระบบ 
ธรรมำภิบำล TM-GS (ภำพที่ 1.2) ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ  

 
โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ไม่ได้แสดงแนวทำงในกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรในพันธกิจต่ำง  ๆ 
เช่น กำรรักษำพยำบำล กำรส ำเร็จของพันธกิจด้ำนกำรศึกษำของผู้เรียน กระบวนกำรพัฒนำนักวิจัย 
เป็นต้น กำรมีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผล จะส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ได้ดีข้ึน 

2. แม้คณะฯ เริ่มมีระบบในกำรป้องกันสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ แต่ยังขำดควำม
ชัดเจนในกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ท ำให้งำนสำรสนเทศมีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูล
ควำมถูกต้องของข้อมูล ระเบียบในกำรรักษำควำมปลอดภัยของรหัสเข้ำท ำกำร กำร Update 
Password ไม่พบกำรส ำรองข้อมูล ใน Sever ส ำรองที่ติดตั้งในบริเวณอ่ืน นอกจำกนี้ยังมีตัวชี้วัดที่
ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ในกระบวนกำร กำรมีระบบอย่ำงมีประสิทธิผล จะท ำให้กำรด ำเนินงำนมี
ควำมต่อเนื่อง  

3. ไม่ชัดเจน ว่ำคณะฯ มีแนวทำงในกำรสื่อสำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉินที่มี
ต่อกำรด ำเนินพันธกิจที่ส ำคัญของคณะฯ กำรมีกำรสื่อสำรแนวทำงอย่ำงทั่วถึง และเตรียมควำม
พร้อม จะช่วยลดผลกระทบในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน   
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หมวด 7 ผลลัพธ ์

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลติภณัฑ์และกระบวนการ 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30-45 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีตัวชี้วัดด้ำนวิจัยดีกว่ำคู่เทียบที่มีบริบทเหมือนกันจ ำนวน 2-3 แห่งในบำงตัวชี้วัด ได้แก่  
ร้อยละของผลงำนวิจัยตีพิมพ์อยู่ใน Top 10 (SciVal) (ภำพที่ 7.1 ก(1)-2), ร้อยละของผลงำนที่มี
ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ (ภำพที่ 7.1ก(1)-3) ซึ่งสะท้อนถึงสมรรถนะหลักของคณะฯ ในกำรเป็น
ผู้น ำและเชี่ยวชำญในกำรวิจัยโรคเขตร้อนและน ำผลงำนวิจัยมำใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรบริกำรทำง
กำรแพทย ์

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นผลงำนด้ำนบริกำรผู้ป่วยที่ดีหรือดีกว่ำเป้ำหมำยบำงตัวชี้วัด เช่น  
ร้อยละของผู้ป่วยมำลำเรียชนิดไม่รุนแรงใช้เวลำในกำรวินิจฉัยน้อยกว่ำ 24 ชม.(ภำพที่ 7.1ก(1)-15), 
ร้อยละของผู้ป่วยมำลำเรียชนิดรุนแรงใช้เวลำในกำรวินิจฉัยภำยใน 1 ชม.(ภำพที่ 7.1ก(1) -16), 
อัตรำตำยในผู้ป่วยมำลำเรีย (ภำพที่7.1ก(1)-17), อัตรำตำยของผู้ป่วยโรค Septic Shock, ไข้หวัด
ใหญ่ภำพที่ (7.1ก(1)-18,19) ซึ่งสะท้อนให้เห็นควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในพันธกิจ
บริกำรสุขภำพ 

 
โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ ได้แสดงผลลัพธ์ ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนกำรวิจัย อัตรำกำรเติบโตของผลงำนวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ ผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ในเชิงนโยบำย ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่คงที่และไม่แน่นอนหรือลดต่ ำลง  
ดังแสดงในภำพ 7.1 ก (1) ถึง 7.1 ก (4) ด้ำนกำรศึกษำ มีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มคงที่หรือต่ ำลง  เช่น 
ร้อยละของนักศึกษำที่จบกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด ภำพที่ 7.1 ก (1) 12 แต่ไม่พบข้อมูลด้ำน
กำรบริกำรอ่ืนที่ส ำคัญ เช่น อัตรำกำรครองเตียงของผู้ป่วยในโรงพยำบำล 

2. ตัวชี้วัดไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิผลและประสิทธิภำพของทั้ง 3 พันธกิจ เช่น กระบวนกำรด้ำนกำร
วิจัยในภำพที่ 7.1 ข(1) และ 7.1 ข(1)-8 ในด้ำนกำรบริกำร ตัวชี้วัดบำงตัวยังมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ เช่น
ระยะเวลำในกำรรอแพทย์ขณะรอที่จุดตรวจ ภำพที่ 7.1 ข(1)-20 ตัวชี้วัดบำงตัวมีแนวโน้มที่แย่ลง 
เช่น กำรรอ Admit ภำพที่ 7.1 ข(1)-26 ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ขำดคู่เทียบและไม่ใช้ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในด้ำน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน 

3. มีดัชนีที่แสดงกำรเตรียมพร้อมต่ออัคคีภัย ดังแสดงในตำรำงที่ 7.1 ข(2)-1 แต่มิได้แสดงกำรเตรียม
ต่อภำวะฉุกเฉินในด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบสำรสนเทศ และกำรเตรียมพร้อมหน่วยงำนใน
สังกัดของคณะฯ ที่อยู่นอกวิทยำเขตพญำไท 

4. คณะฯ ไม่ได้แสดงตัวชี้วัดที่ส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ของพันธกิจต่ำง  ๆ ตำมที่ระบุไว้ใน
ส่วนผู้ส่งมอบในโครงร่ำงองค์กร เช่น ประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดหำ/จัดซื้อ ด้ำนกำรจัดส่ง ด้ำนกำร
บริหำรสินค้ำคงคลัง คุณภำพของวัสดุ/อุปกรณ์  
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำที่ได้ผลดีในพันธกิจด้ำนกำรศึกษำและด้ำนบริกำรสุขภำพ  
บำงตัวชี้วัด เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกศึกษำในหลักสูตรของคณะฯ ดีกว่ำคู่เทียบด้ำน 
Alumni และด้ำน Employer ดังภำพที่ 7.2ก(1)-4,  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่ำงชำติใน
ภำพรวมดีกว่ำคู่เทียบในเอเชียและ Global ภำพที่ 7.2ก(1)-5, ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สุขภำพบรรลุเป้ำหมำยและมีแนวโน้มดีขึ้น ภำพที่ 7.2ก(1)-7, ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
หน่วยงำนที่จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลดีกว่ำเป้ำหมำยและ รพ.ของรัฐ ภำพที่ 7.2ก(1)-7 

2. คณะฯมีผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันกับลูกค้ำบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำม
ผูกพันของแหล่งทุน ภำพที่ 7.2ก(2)-1, จ ำนวนศิษย์เก่ำที่ร่วมพัฒนำคณะฯ หรือมหำวิทยำลัย  
(ภำพที่ 7.2ก(2)-2) กำรแสดงผลลัพธ์ดังกล่ำวจะสะท้อนถึงกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรวิจัยและ
กำรศึกษำ  

 
โอกาสพัฒนา 

1. แม้ว่ำ คณะฯ จะมีตัวชี้วัดบำงตัวที่มีแนวโน้มดีขึ้น ผลลัพธ์ด้ำนควำมพึงพอใจในด้ำนกำรศึกษำและ
กำรบริกำร ส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ และมีค่ำต่ ำลงในบำงตัวชี้วัด เช่น ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำดังแสดงในภำพที่ 7.2 ก(1) -2 ควำมพึงพอใจของพันธมิตรองค์กรต่ำงประเทศ ดังภำพที่ 
7.2 ก(1)-6 คณะฯ ยังประสบปัญหำในกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรมีผลลัพธ์ด้ำน
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำที่ดี จะส่งผลต่อกำรเพ่ิมส่วนแบ่งตลำด 

2. ตัวชี้วัดด้ำนควำมผูกพันของลูกค้ำมีแนวโน้มที่ไม่คงที่และต่ ำลงในบำงตัวชี้วัด และบำงตัวชี้วัด  
ไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน เช่น จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมผูกพันของแหล่งทุน  
ภำพที่ 7.2 ก(2)-1 ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับมำใช้บริกำรซ้ ำ ภำพที่ 7.2 ก(2)-4 

3. ไม่พบตัวชี้วัดด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำที่ส ำคัญหลำยตัวชี้วัดที่ส ำคัญในทุกพันธกิจ โดยเฉพำะด้ำน  
พันธกิจวิจัย เช่น ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของของนักศึกษำ บัณฑิต ต่อหลักสูตรต่ำง  ๆ  
ควำมผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษำและบัณฑิต ควำมพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของ
ลูกค้ำวิจัย รวมถึงลูกค้ำด้ำนบริกำรสุขภำพ เป็นต้น กำรมีสำรสนเทศดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยน ำเข้ำที่
ส ำคัญในกำรจัดท ำกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนขีดควำมสำมำรถ อยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือดีกว่ำสถำบันหลัก  
บำงตัวชี้วัด เช่น ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษตำมข้อก ำหนด ภำพที่  
7.1ก(1)-4, คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินด้ำนสมรรถนะวิชำชีพแยกตำมกลุ่มบุคลำกร ภำพที่ 7.1ก(1)-3, 
จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมเรื่องกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ภำพที่ 7.3ก(1)-7, 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรอบรมเรื่อง Outcome Based Curriculum ภำพที่ 7.3ก(1)-9 
และจ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ/อำชีวอนำมัย/COSHEM  
(แยกตำมกลุ่มบุคลำกร) ภำพที่ 7.3ก(1)-6, จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรอบรมเรื่อง 
Mindful TropMed (รวม MIO และสุขสัญจร) บรรลุตำมเป้ำ ภำพที่ 7.3ก(1)-11  

2. คณะฯ มีตัวชี้วัดด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำนอยู่ในเกณฑ์ดีบำงตัวชี้วัด โดยเฉพำะด้ำนสุขอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของสถำนที่ท ำงำนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและบรรลุเป้ำหมำย  เช่น ร้อยละของ
บุคลำกรที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตำรำงที่ 7.3ก(2)-1, ร้อยละของบุคลำกรที่มีผลกำรตรวจสุขภำพ
ปกต ิภำพที่ 7.3ก 

3. คณะฯมีตัวชี้วัดด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีแนวโน้มดีขึ้นบำงตัวชี้วัด เช่น ควำมพึงพอใจใน
ปัจจัยส ำคัญ 5 อันดับแรกที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรสำยวิชำกำร ภำพที่ 7.3ก(3) -1 และ 
สำยสนับสนุน ภำพที่ 7.3ก(3)-2, จ ำนวน Rewards and Recognition เพ่ิมข้ึน ตำรำงที่ 7.3ก(3)-2  
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โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหลำยตัวชี้วัด เช่น ด้ำนขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษตำมข้อก ำหนดของ
มหำวิทยำลัย ภำพที่ 7.3ก(1)-4, จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมเรื่อง Entrepreneuship ภำพที่ 
7.3ก(1)-7, ด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร กำรมอบทุนกำรศึกษำบุตร กำรเข้ำร่วม
ของบุคลำกรในกิจกรรมพิเศษต่ำง ๆ ตำรำงที่ 7.3ก(2)-2, ร้อยละของบุคลำกรที่มีดัชนีมวลกำยเกิน
เกณฑ์มำตรฐำน ภำพที่ 7.3ก(2)-6, ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี ภำพที่  
7.3ก(2)-4, ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย ภำพที่ 7.3ก(3) -3 ถึง 5 กำรมีผล
ตัวชี้วัดด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรที่ดีจะท ำให้คณะฯคงสมรรถนะหลักไว้ได้ 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำองค์หลำยตัวชี้วัดที่ลดลง เช่น ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพโดยเฉพำะสำยสนับสนุน ภำพที่ 7.3ก(4) -2, ตัวชี้วัดด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนตำมมหำวิทยำลัยก ำหนดทั้งสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนยังต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย ภำพที่ 7.3ก(4)-3 และมีแนวโน้มที่ลดลงในสำยสนับสนุน ภำพที่ 7.3ก(4)-4 นอกจำกนี้ 
จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ มีจ ำนวนลดลง กำรพัฒนำบุคลำกร
จนมีขีดควำมสำมำรถที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
กำรด ำเนินงำนของคณะฯ  

3. คณะฯ ไม่ได้รำยงำนผลด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกรที่ส ำคัญบำงตัวชี้วัด เช่น จ ำนวนอัตรำก ำลังที่
เหมำะสมกับพันธกิจของคณะฯ เทียบกับจ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ รวมถึงคำดกำรณ์จ ำนวนที่ต้องกำร
ในอนำคต ลักษณะของขีดควำมสำมำรถที่ช่วยด ำรงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ , ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง
ควำมผูกพันของบุคลำกร , ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรโดยเฉพำะด้ำน English and IT 
Proficiency, Research and Innovation Proficiency, และระบบกำรสร้ำงคุณค่ำที่ระบุไว้ใน
ตำรำงที่ 2.1ก(4) งบประมำณในกำรรักษำพยำบำล กำรลำป่วยของบุคลำกร กำรลำประเภทต่ำง  ๆ
ของบุคลำกร เป็นต้น กำรมีข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรวำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯแสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแลองค์กร กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับที่ดี
หลำยตัวชี้วัด เช่น ข้อคิดเห็นของสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนด้ำนภำวะผู้น ำระดับสูงได้คะแนน 4 
จำก 5 ในทุกด้ำน ภำพที่ 7.4ก(1)-1, ภำพที่ 7.4ก(1)-2, ค่ำ BOD ค่ำ pH ค่ำ SS และค่ำ COD ของ
น้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดดีกว่ำเป้ำหมำย ภำพที่ 7.4ก(3)-1 ถึง 4, ไม่มีกำรละเมิดและกำรกระท ำผิดต่อ
ลูกค้ำ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำรำงที่ 7.4ก(4)-1  

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมอยู่ในระดับดี โดยน ำเสนอผลลัพธ์
เกี่ยวกับด้ำนกำรละเมิดและกระท ำผิดต่อลูกค้ำ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตำรำงที ่7.4ก(4)-1) 
ไม่มีโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินงำนโดยไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรม (ภำพที่ 7.4ก(4) -4) กำรมีผล
ด้ำนกำรมีควำมประพฤติที่ดีแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรต่อกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมของ
บุคลำกร  

3. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนควำมผำสุกของสังคมและกำรสนับสนุนชุมชนอยู่ในระดับดีและมีแนวโน้ม 
ดีขึ้น เช่น ผลลัพธ์กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้กระดำษ และกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ดังภำพที่ 7.4ก(5)-1,4,5) 
ผลลัพธ์ดังกล่ำวสะท้อนถึงกำรแสดงควำมมุ่งมั่นต่อกำรรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของคณะฯ  

4. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรขององค์กรอยู่ในระดับที่ดี โดย QS 
Ranking อยู่ในล ำดับที่ 3 เมื่อเทียบกับคู่เทียบที่มีบริบทเดียวกันอีก 5 สถำบัน (ดังตำรำงที่ 7.4ข-1) 
ผลลัพธ์ด้ำนผลงำนวิจัย เช่น จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติต่อบุคลำกรสำย
วิชำกำร ดัชนีอ้ำงอิงต่อบทควำมวิจัยตำมเกณฑ์ชี้วัดของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรแสดงผลลัพธ์ที่บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยและดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ภำพที่ 7.4 ข-6, 7) ล ำดับโลกของผลงำนวิจัยที่ดีกว่ำคู่เทียบ
ในด้ำนโรคเมลิออยโดลิส และโรคสครับไทฟัส (ภำพที่ 7.4 ข-13 และ 15) ผลลัพธ์ดังกล่ำวสะท้อน
ถึงสมรรถนะหลักและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้ำนกำรวิจัยเกี่ยวกับโรคเขตร้อนของคณะฯ  
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โอกาสพัฒนา 

1. ด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กร ตรวจพบปัญหำที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบควำมรับผิดชอบทำงกำรเงินและ
พัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น ผลกำรตรวจสอบด้ำนพัสดุโดยศูนย์ตรวจสอบภำยใน MU ผลกำรด ำเนินงำนและ
รำยงำนกำรเงินตำมระบบ ERP โดยสภำมหำวิทยำลัย MU (ตำรำงที่ 7.4 ก(2)-1) กำรตรวจโดย
หน่วยตรวจสอบภำยในพบมีประเด็นในระดับควำมรุนแรงต่ ำถึงปำนกลำง (ตำรำงที่ 7.4 ก(2) -2) 
กำรมีระบบก ำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภำพจะส่งผลให้คณะมีผลกำรด ำเนินงำนที่ โปร่งใส  
เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญหลำยตัวชี้วัด เช่น ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรกับบุคลำกรและลูกค้ำ 
ผลลัพธ์ที่สะท้อนด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับที่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจที่ส ำคัญ เช่น ด้ำนบริกำรสุขภำพ ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ด้ำนห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น ด้ำนควำมผำสุกของชุมชน และกำรสนับสนุนชุมชนที่กล่ำวไว้ใน  
1.2ค(2) กำรมีผลลัพธ์ดังกล่ำวจะส่งผลให้ผู้น ำระดับสูงน ำไปปรับปรุงกำรน ำองค์กรเพ่ือให้บรรลุตำม
วิสัยทัศน์  

3. คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์ ตัวชี้วัดด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำ กำรบริกำรวิชำกำร/
บริกำรสุขภำพ และกำรบรรลุตำมแผนปฏิบัติกำร กำรมีข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่ำวจะช่วยเป็นแนวทำง  
ให้คณะฯ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร  
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด 
คณะเวชศำสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10-25 (โปรดดูค ำอธิบำยในภำคผนวกทำ้ยเล่ม) 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบำงด้ำน เช่น รำยได้จำกพันธกิจบริกำรสุขภำพ 
(BHTD) ภำพที่ 7.5ก รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมเงินสะสมสมทบ) ภำพที่ 7.5ก(1)-10 จ ำนวน
เงินบริจำคเพ่ือมูลนิธิเขตร้อน ภำพที่ 7.5ก(2)-6 และสภำพคล่องทำงกำรเงินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและ
สูงกว่ำเป้ำหมำยภำพที่ 7.5ก(1)-9   

2. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรตลำด เกี่ยวข้องกับพันธกิจกำรบริกำรสุขภำพดีขึ้นบำงตัวชี้วัด เช่น 
จ ำนวนผู้ป่วยนอก ภำพที่ 7.5ก(2)-3  และจ ำนวนผู้ใช้บริกำรคลินิกท่องเที่ยว ภำพที่ 7.5ก(2)-5 
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องและเกินเป้ำหมำย, จ ำนวนผู้ป่วยในเกินค่ำเป้ำหมำย ภำพที่ 7.5ก(2)-4    

 
โอกาสพัฒนา 

1. คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินที่ลดลงบำงตัวชี้วัด เช่น รำยได้จำกพันธกิจวิจัย พันธกิจกำรศึกษำ 
และพันธกิจด้ำนบริกำรวิชำกำร ภำพที่ 7.5ก(1)-1, ภำพที่ 7.5ก(1)-3, ภำพที่ 7.5ก(1)-7 ตำมล ำดับ 
และมีรำยจ่ำยด้ำนวิจัยสูงกว่ำรำยรับ ภำพที่ 7.5ก(1)-2 กำรมีข้อมูลทำงกำรเงินที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อ
กำรพัฒนำและควำมยั่งยืนของคณะฯ 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์ด้ำนกำรตลำดที่ลดลงบำงตัวชี้วัด เช่น จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ ภำพที่ 7.5ก(2) -1, 
จ ำนวนเงินบริจำคให้คณะมีแนวโน้มลดลง ภำพที่ 7.5ก(2)-2 จ ำนวนผู้ป่วยในไม่สม่ ำเสมอ ภำพที่ 
7.5ก(2)-4 กำรมีผลลัพธ์ด้ำนกำรตลำดที่ดีจะส่งผลรำยได้ และภำพลักษณ์ของคณะฯตลอดจนถึง
ล ำดับที่ระหว่ำงสถำบันโรคเขตร้อน 

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและส่วนแบ่งตลำดที่ส ำคัญบำงตัวชี้วัด เช่น  ผลลัพธ์ด้ำน
งบประมำณ ผลลัพธ์ที่แสดงถึงสภำพคล่องและควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ผลลัพธ์ด้ำนสภำพหนี้ 
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ กำรมีข้อมูลดังกล่ำวท ำให้คณะฯ  
มีสำรสนเทศในกำรทบทวน เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและกำรตลำดของคณะฯ   
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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 

90%, 
95% 
หรือ

100% 
 

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

0% 
หรือ 5% 

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

10%, 
15%, 
20% 

หรือ 25% 

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

30%, 
35%, 
40% 

หรือ 45% 

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

50%, 
55%, 
60% 

หรือ 65% 

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

70%, 
75%, 
80% 

หรือ 85% 
 

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

90%, 
95% 
หรือ

100% 
 

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

Band 
Number PROCESS Descriptor 

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

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

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

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

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

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

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. 

                                           
2
 https://www.nist.gov/file/372736 
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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 3 

Band Score Band 
Number RESULT Descriptor 

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

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

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

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

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

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

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. 

                                           
3
 https://www.nist.gov/file/372736 
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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. 

 




