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คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 
 

รายงานการตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ได้จัดท าขึ้นโดยคณะผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence 2013-2014) ผลการตรวจประเมินพบว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีคะแนน
ในส่วนของกระบวนการอยู่ในแถบคะแนนที่ 0-150 (ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ใน
ระดับ A-) ซึ่งแสดงว่าคณะฯ มีการพัฒนาและการด าเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อก าหนดพ้ืนฐานของ
เกณฑ์ในระดับเริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติการพยายาม
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไป
ในระดับเริ่มต้น  ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 0-120 (ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s 
Dee อยู่ในระดับ B) แสดงว่าคณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับบางกระบวนการที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูล  
เชิงเปรียบเทียบ 
 
การจัดล าดับ MU’s Dee 

ระดับพัฒนาการ Process (0-150 marks) Result (0-120 marks) 

B- < 50 < 40 

B 51 – 75 41 - 60 

B+ 76 - 100 61 - 80 

A- 101 - 125 81 - 100 

A 126 - 150 101 - 120 

 
MU's Dee เป็นการแบ่งระดับพัฒนาการของส่วนงานที่รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 

EdPEx และมีช่วงคะแนนอยู่ใน Band 1 (0-270 คะแนน) โดยการแบ่งระดับพัฒนาการนี้ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
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การใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจประเมิน 
 
 
 รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากข้อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกระบวนการกลั่นกรอง 3 ขั้นตอน (individual review, consensus 
review และ site visit) จึงเชื่อว่าท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี และโอกาสเพ่ือการพัฒนาทั้งในส่วนของกระบวนการและ
ผลลัพธ์รายงานจะไม่น าเสนอประเด็นที่ท่านพึงกระท า และหรือวิธีการที่พึงกระท า และอาจไม่ครอบคลุม
ในทุกพันธกิจของคณะฯ  อย่างไรก็ตาม ท่านและคณะผู้บริหารสามารถเลือกใช้ข้อมูลจากการสังเกตและ
วิเคราะห์ของคณะผู้ตรวจประเมินนี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการในระยะต่อไปได้  
ท่านสามารถเลือกข้อสังเกตที่จ าเป็นและส าคัญสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และมีผลกระทบต่อคณะฯ 
สูงมาวิเคราะห์เป็นล าดับแรกๆ และโปรดระลึกไว้เสมอว่าท่านรู้จักคณะฯ ดีกว่าคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนั้น
ท่านอาจพบว่าบทวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน  มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเลือกใช้
ส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคณะฯ ของท่าน 

 มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ ของท่าน  
ขอท่านได้โปรดร่วมชื่นชม แสดงความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรที่ร่วมสร้าง
ความส าเร็จนี้ 

 ขอท่านได้โปรดน าจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการพัฒนาให้คณะฯ  
มีการด าเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป 

 ขอท่านโปรดพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงเป็นล าดับต่อไป 

 และสุดท้าย มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะใช้รายงานการตรวจประเมินฉบับนี้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป 
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Key theme-Process Items 
  

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีคะแนนในส่วนของกระบวนการอยู ่ในแถบคะแนนที่ 1 (0 – 150) 
ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ A- จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 
3  ซึ ่งแสดงว ่าคณะฯ มีการพัฒนาและการด าเน ินการอย ่างม ีแนวทางตามข ้อก าหนดพื ้นฐาน  
ของเกณฑ์ในระดับเริ ่มต้น  โดยยังมีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติการ   
การพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น 
 
ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในส่วนกระบวนการการด าเนินงานขององค์กร 
 

1. Visionary Leadership : ผู้น าระดับสูงของคณะฯ ทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศในระดับสากลตามพันธกิจ 8 เสาหลัก เพ่ือมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของ
โลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน รวมทั้งก ากับให้เกิดการสร้างกลยุทธ์  ผ่านกระบวนการวางแผน 
กลยุทธ์ 7 ขั้นตอน โดยการรวบรวมรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกด้วย 5-Force PEST  7-S  
SWOT   จัดท าระบบและวิธีการต่างๆ ตามพันธกิจ ได้แก่  T มี 4 กระบวนงาน  R มี 3 
กระบวนงาน และ O มี 4 กระบวนงาน [ภาพที่ 2ก (4)] น าสู่การปฏิบัติผ่านระบบ TM - SMART 
Leader [ภาพที่ 1.1ก (1)] และก ากับโดย TM-Governance [ภาพที่ 1.1ก (2)] มีการสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์สู่บุคลากร กลุ่มลูกค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่หลากหลายช่องทาง 
[ตารางที่ 1.1 (1)]  
 

2. Valuing workforce member : คณะฯ ให้ความส าคัญต่อบุคลากรโดยการสร้างบรรยากาศ
เพ่ือท าให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ดี โดยใช้ระบบ 
TM-Engagement and High Performance Organization ในการสร้ า งบ รรยาก าศแห่ ง 
การเรียนรู้ มีปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและความปลอดภัย อีกทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงมีการสร้างระบบ Reward and Recognition 
การด าเนินการดังกล่าวท าให้บุคลากรทุกระดับเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือช่วยให้คณะฯ บรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ในอนาคต 
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ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการด าเนินงาน 
 

1. Systematic Perspective : คณะฯ ยังไม่แสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบในการด าเนินการ 
ที่ส าคัญหลายด้าน การถ่ายทอดกระบวนการส าคัญครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร  รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินการที่มีผลต่อ 
การด าเนินการในภาพรวมขององค์กร อาทิ   
- การเลือกตัววัด และตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นสถาบันชั้นน าของโลก   
- ระบบการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ในทุกกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญขององค์กร  
- การออกแบบระบบปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีสัมฤทธิผล  
การขาดการทบทวนในกระบวนการส าคัญดังกล่าว  ท าให้คณะฯ เสียโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของระบบต่างๆ เหล่านั้นขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารจัดการและกระบวนการที่ส าคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ อันจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่
เป็นเลิศและความยั่งยืนขององค์กร  
 

2. Management by Fact: ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่มีอยู่มาปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ อาท ิ 
- การประเมินกระบวนการสนับสนุนเพ่ือความเป็นเลิศด้าน T-R-O เช่น พันธกิจ T ไม่พบว่า  

มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
เป็นต้น 

- การน าความท้าทายเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จขององค์กร  

เพ่ือตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวังของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย การคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญมาใช้ในการบริหารและตัดสินใจวางแผนทั้งระดับ
ปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ อันจะส่งผลให้คณะฯ สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดต่างๆ 
ให้สามารถสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น 
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Key theme-Results Items 
 

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0 – 120)  ระดับ
พัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ B จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 3  
ซึ ่งแสดงว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับบางกระบวนการที ่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยทั ่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้ม และข้อมูล 
เชิงเปรียบเทียบ 
 
ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 
 

1. Level : คณะฯ แสดงผลลัพธ์ในระดับดี เช่น  
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ด้านวิชาการและการบริการ [ภาพที่ 7.2ก (1)-1] 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [ภาพที่ 7.2ก (1)-2] 
- ทุนวิจัยใหม่ [ภาพที่ 7.1ก (6)] 
- จ านวนสิทธิบัตร/commercial license [ภาพที่ 7.1ก (9)] 
- ร้อยละของสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ [ภาพที่ 7.3ก (4)-3] 
- อัตราผู้ป่วยโรคไข้เฉียบพลันที่ได้รับการติดตามผลการรักษาจนสิ้นสุด [ภาพที่ 7.1ข (17)] 
- การลดการใช้พลังงาน ได้แก่ รายจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และจ านวนกระดาษที่ใช้  

[ภาพที่ 7.4ก (5)-1] 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ดีขององค์กร 
 

2. Trend : คณะฯ แสดงผลลัพธ์ที่มแีนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น  
- จ านวนนักศึกษาจบตามเวลา [ภาพที่ 7.1ก (4)] 
- การได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ [ภาพที่ 7.5ก (2)-1] 
- อัตราการติดเชื้อ CAUTI (per 1,000 cath day) [ภาพที่ 7.1ก (15)] 
- อัตราการ Re-admit ด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนใน 28 วัน [ภาพที่ 7.1ก (16)] 
- อัตราการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าช้า [ภาพที่ 7.1ข (6)] 
- อัตราการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการวินิจฉัยด้วย rapid test หรือ PCR  

[ภาพที่ 7.1ข (8)] 
- อัตราการได้รับการวินิจฉัยภายใน 1 วันหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล [ภาพที่ 7.1ข(9)] 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติด้านพฤติกรรมบริการ IPD กระบวนการบริการ IPD 

บริการคลินิก OPD และบริการทางคลินิก IPD [ภาพที่ 7.2ก (1)-4] 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติด้านพฤติกรรมบริการที่มีต่อแพทย์และพยาบาล IPD 

[ภาพที่ 7.2ก (1)-5] 
- จ านวนผู้ใช้บริการที่คลินิกนักท่องเที่ยวและเวชศาสตร์แผนจีน [ภาพที่ 7.5 ก (2)-5] 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ดีและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
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ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง 
และมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 

1. Missing Results : คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญในหลายด้าน อาทิ    
- ผลลัพธ์ด้านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ครบถ้วน เช่น ผลการประเมินหลักสูตร และ

การจัดการกระบวนการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร และผลลัพธ์จ านวนหลักสูตรและ
รายวิชาที่น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

- ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในปี 2556 
- การรายงานผลการด าเนินการตามแผนความเสี่ยง  
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกของชุมชนเชิงพ้ืนที่   
- ผลการประเมินผู้น าระดับสูง คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (SL) 
- ตัววัดหลัก (Lagging Indicator) และตัววัดกระบวนการ (Leading Indicator) ที่แสดง

ความส าเร็จของกระบวนการท างาน/ระบบปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของคณะฯ  
- ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น Medication Error และการแพ้ยาซ้ าของผู้ป่วย  
การขาดข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนการในการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการมุ่งสู่ความเป็นสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน 
 

2. Inaccurate/Below Target : ผลลัพธ์ที่คณะฯ แสดงบางส่วนไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น  
- อัตราการลาออกของนักศึกษา (Drop-out rate)  [ภาพที่ 7.1ข (1)]   
- ผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555  

[ภาพที่ 7.3ก (1)-2]   
- การส่งรายงานตามกรอบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ ไม่ทันก าหนดที่เพ่ิมข้ึน 

[ภาพที่ 7.1ข (1)]   
- อัตราผู้ป่วยตกเตียงเพ่ิมข้ึน [ภาพที่ 7.1ก (1)-9]   
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการการปรับปรุงเพราะมีความส าคัญกับการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
 

3. ผลลัพธ์ที่คณะฯ แสดงส่วนใหญ่ไม่พบการจ าแนกที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร 
เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  ผลลัพธ์
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนและเพียงพอต่อการ
ตอบสนองที่จ าเพาะกับกลุ่ม และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุความส าเร็จของการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4. คณะฯ  ไม่ได้แสดงการใช้ค่าเปรียบเทียบในผลลัพธ์กับคู่เทียบที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น 
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น    ซึ่งอาจท าให้ 
ไม่ทราบถึงต าแหน่งของคณะฯ ในการแข่งขัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการประเมินความก้าวหน้า
และความส าเร็จ อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของคณะฯ ในอนาคต  
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รายละเอียดของจดุเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

หมวด 1 การน าองค์การ 
 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้าน

เวชศาสตร์เขตร้อน” และน าสู่การปฏิบัติผ่านระบบ TM-SMART Leader [ภาพที่1.1ก (1)]  
มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากร กลุ่มลูกค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
ทีห่ลากหลายช่องทาง [ตารางที่ 1.1 (1)] โดยยึดถือค่านิยม M-A-H-I-D-O-L  

2. ผู้น าระดับสูง มีการก าหนดกระบวนการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและจริยธรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด [ตารางที่ 1.1ก (2)] มีผู้รับผิดชอบเฝ้าระวัง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่
การปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงตามระบบ TM-Governance [ภาพที่1.1ก (2)] 
และใช้ระบบ TM-Sustainability เป็นแนวทางสร้างความยั่งยืน  

3. คณะฯ ด าเนินการให้องค์กรมีความยั่งยืนและกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ดี  มีการใช้ระบบ 
TM-SMART Leader และระบบ TM-Engagement and High performance organization 
[ภาพที่ 1.1ก (1) และ 1.1ข (1)] เป็นเครื่องมือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก 
ทุกพันธกิจ  ใช้ KPI dictionary บันทึก/ติดตามข้อมูลทุกไตรมาส มีการทบทวนปรับปรุงผล
การด าเนินงานทุกปีและทบทวนใหญ่ทุก 4 ปี [ภาพที่ 1.1ข (2)] เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย สถาบันชั้นน าด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ใช้ระบบ TM-Sustainability [ภาพที่1.1ก  (3)] 
เป็นแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

4. คณะฯ มีการสร้างระบบ Reward and Recognition ท าให้เกิดวัฒนธรรมการนับถือคนเก่ง 
คนดีในองค์กร  
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โอกาสพัฒนา 
1. ไม่พบหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงกระบวนการปรับปรุงการประเมินผลความส าเร็จในการสร้าง

สถาบันให้มีความยั่งยืนครบทุกพันธกิจ โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อพันธกิจขององค์กร  

2. ไม่เห็นความชัดเจนในการน าองค์กรสู่การเป็นสถาบันชั้นน าของโลก  รวมทั้งความชัดเจน 
ในการ integrate พันธกิจทั้งหมด 

3. ไม่พบหลักฐานแสดงถึงการประเมินการปรับปรุง การสื่อสาร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
สู่บุคลากรและกลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน  กระบวนการปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ  

4. ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงพันธกิจหลัก 8  เสา ว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร  
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1.2  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ ใช้ระบบ TM-Leadership และTM-Governance [ภาพที่ 1.1ก(1) และ1.1ก (2)]  

มาก ากับดูแลและน าองค์กร มีการทบทวน ปรับปรุง ระบบการน าองค์กรและธรรมภิบาล
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจหลัก มีการประเมินผลปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตั้งแต่ระดับคณบดีลงไปใน
บุคลากรทุกระดับโดยการใช้ PA มีกระบวนการที่โปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ  

2. คณะฯ มีการใช้ระบบ TM Law and ethic behavior รวมทั้ง TM Governance ในการ
ก ากับดูแลทุกพันธกิจ เป็นกรอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน
ต่างๆ มีการตั้งเป้าหมายในกระบวนการด าเนินงาน ท าให้ “โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
เป็นค าตอบสุดท้ายทางด้านโรคเขตร้อนแก่สังคม” มีการจัดหลักสูตรนานาชาติ DTM H ระดับ
Best practice award และการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากล 

3. คณะฯ มีเป้าหมายสร้าง Well-being workplace ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว จัดการขยะ/การจัดสารเคมีมีพิษอย่างถูกต้องและมีการสร้างการท างานแห่งสุข
ภาวะเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ 

4. คณะฯ มีการก าหนดชุมชนที่ส าคัญและมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบเรื่องความรับผิดชอบด้านการบริหาร

ของ SL รวมทั้งการประเมินผลการท างานของกรรมการประจ าส่วนงาน 

2. ไม่ชัดเจนในการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท 

3. ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่า คณะมีการทบทวนประเมินผลความส าเร็จในการประเมินการก ากับ
องค์กร  รวมถึงการประเมินผลการตั้งเป้าหมาย ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริการของ
โรงพยาบาล ด้านหลักสูตรและด้านการวิจัยครบทุกส่วน  เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
เทียบเคียงกับพันธกิจขององค์กร 

4. ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแสดงหลักฐานในเรื่องกระบวนการของบทบาทของคณะต่อ
ความผาสุกของสังคม 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน [2.1ก(1)] มีผู้รับผิดชอบหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่ายโดยก าหนดการวางแผนกลยุทธ์เป็นแผน 4 ปี (2557-2560) มีวงรอบการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นทุกปีและทบทวนปรับใหญ่ทุก 4 ปี  

2. คณะฯ มีการรวบรวมข้อมูลจริง (Fact Based ) ทั้งจากภายในและภายนอก ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียน ามาวิเคราะห์ด้วย 5-Force  PEST  7-S  SWOT  [ภาพที่ 2.1ก(3)] มีการระดม
ความคิด จัดล าดับความส าคัญ พิจารณาความได้เปรียบ ความท้าทาย และโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือตัดสินใจก าหนด Strategic goal และบริบทเชิงกลยุทธ์เป็น  TROPICAL Excellence  
[ภาพ2.1ก(3)] [ตาราง 2.2 ก(5)]  

3. คณะฯ มีการก าหนดสมรรถนะหลักที่ส าคัญ (Core Business) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ใน 3 ผลผลิต/บริการรวม 11 ระบบงาน ได้แก่ T มี 4 กระบวนงาน 
R มี 3 กระบวนงาน และ O มี 4 กระบวนงาน [ภาพที่ 2ก(4)]  ซึ่งการด าเนินงานมุ่งเน้นเพ่ือ
ผลผลิตงาน/บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้กลยุทธ์  TROPICAL Excellence โดยการประสาน
ภารกิจระหว่างภาควิชา และหน่วยงาน 
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โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนในกลยุทธ์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันชั้นน า

ของโลก รวมถึงไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนในการแสดงถึงการแปลงพันธกิจ 8 เสาหลักไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยเฉพาะงานวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   
การวิเคราะห์และการประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

2. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร รวมทั้งตัดสินใจอย่างไรว่า โอกาสเชิง 
กลยุทธ์ใดจะเป็นความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา ซึ่งคณะฯ พร้อมจะน าไปด าเนินการต่อโอกาส
เชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วยอะไรบ้าง  ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของคณะฯ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้  

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตรวมทั้ง integration ของ
ระบบงาน  

4. ไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญคืออะไรและระยะเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์เป็นอย่างไร รวมทั้งไม่ชัดเจนว่า คณะฯ มีการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆ คือตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของการบริการ การปฏิบัติการ และรูปแบบ
การด าเนินงาน การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและให้ความส าคัญ
ต่อสมรรถนะหลักใหม่ที่อาจต้องการสร้างความสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาสใน 
ระยะสั้นและระยะยาว ค านึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ส าคัญ  การยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 
อาจท าให้ไม่สามารถมีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินการตามพันธกิจและบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้  
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัติ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอด

สู่บุคลากรโดยผ่านกระบวนการ PA ทั้งในระดับภาควิชา/โรงพยาบาล/ส านักงาน [ภาพ2.2ก(2)] 
มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนการด าเนินการ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ มีการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลในที่ประชุมตามก าหนด 
มีการอนุมัติจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณตาม T-R-O-P-I-C-A-L เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผน
อย่างต่อเนื่อง  

2. คณะฯ มีระบบการจัดสรร สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์ TROPICAL Excellence มีผู้รับผิดชอบและมีระบบติดตามความก้าวหน้า
ตัวชี้วัดหลักในที่ประชุม SL ทุกไตรมาสเพื่อน ามาปรับปรุงและด าเนินการในกระบวนงาน      

3. คณะฯ มีแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร (SMART 
Leader) โครงการการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กรและโครงการการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

4. คณะฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายที่น าไปสู่ “การเป็นหนึ่งในสถาบัน
ชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน” มีตัวชี้วัดหลักองค์กร มีการคาดการณ์ ก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน/โครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันและ 
มีผู้รับผิดชอบในทุกพันธกิจ [ตารางที่ 2 .2ก(5)] 
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โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปยังผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือที่ส าคัญอย่างไร  ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินการของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  

2. ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนในการแสดงถึงการปรับแผนปฏิบัติการ การทบทวน ปัญหาอุปสรรค 
การประเมินผลการการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามความคาดหมายขององค์กร 

3. คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเตรียมบุคลากรเพ่ือสู่ความเป็นสถาบันชั้นน าของโลก  
ทีต่อบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
อย่างสอดคล้องกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนดังกล่าวได้กล่าวถึงผลกระทบต่อ
บุคลากรและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากรอย่างไร  ซึ่งอาจส่งผลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
และการบรรลุวิสัยทัศน์  

4. แม้ว่าคณะฯ ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการระยะ 1 ปีและ  
4 ปี และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลเป็นระยะ แต่ไม่ชัดเจนว่า คณะฯ  
มีระบบการทบทวน ปรับปรุง ติดตามประเมินผลภาพรวมในระดับองค์กรที่เสริมสร้างให้คณะฯ 
มีความสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะกระทบต่ออัตราก าลั งด้านบุคลากรอย่าง
เหมาะสม ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการด าเนินการ ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือบรรลุ
ความยั่งยืนขององค์กร  
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบ TM-Listen to customer ซึ่งเป็นช่องทางการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอ่ืน [ภาพที่ 3.1 ก (1)] ในพันธกิจด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการสุขภาพ 
โดยแจกแจงประเภทของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ช่องทางรับฟังที่แตกต่าง รวมทั้งความถี่ที่
ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละช่องทาง [ตารางที่ 3.1 ก (1)] โดยใช้ช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น ด้วยวาจา โทรศัพท์ การสอบถาม รับฟังเฉพาะกลุ่ม การสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ การออกนิทรรศการทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน road show 
และ open house  

2. คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน ความไม่พึงพอใจ ด้านการศึกษา ด้านการ
วิจัย และด้านการบริการสุขภาพ และมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง [ตารางที่ P 1 ก (1)] 
โดยเฉพาะด้านการศึกษากับ LSTM ผ่านแบบสอบถาม ด้วยวาจา โทรศัพท์ การสอบถาม และ
การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ และมีการน าข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจ
มาใช้ในพันธกิจด้าน academic dissatisfaction และด้านอ่ืนๆ โดยใช้หลักการความไม่พึงพอใจ
เร่งด่วนและมีผลกระทบสูงตลอดจนความถี่ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงงานในพันธกิจด้านต่างๆ  

 
โอกาสพัฒนา 
1. ระบบการรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคตของคณะฯ ยังไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจ านวน

ของลูกค้าที่จะมาใช้บริการด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการสุขภาพ ของคณะฯ 
ในอนาคต 

2. ไม่พบว่ามีการเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจด้านการวิจัยและด้านบริการสุขภาพ  
กับคู่แข่งที่ระบุไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพันธกิจ 8 เสาหลัก ด้าน research & innovation 
excellence และด้าน customer & community service excellence 

3. ไม่พบข้อมูลความคาดหวังของลูกค้าวิจัย 

4. ไม่พบระบบการน าผลการ survey ไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
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3.2  ความผูกพันของลูกค้า 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการก าหนดหลักสูตรและบริการใหม่ โดยมีการค้นหาความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ 
SWOT/PEST/7s และความสามารถและความโดดเด่นขององค์กรและความสามารถของคู่แข่ง 
เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบหลักสูตรและบริการใหม่ให้มี point of difference เช่น หลักสูตร
อนามัยโรงเรียน การจัดตั้งคลินิกไข้ คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวแห่งแรกในประเทศไทย และ 
มีการก าหนด research road map ให้ตรงกับความต้องการ [TM-POD, ภาพที่ 3.2 ก (1)-1] 
มีการทดสอบบริการและปรับปรุงบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง  [TM-Product design and 
development, ภาพที่ 3.2 ก (1)-2]  

2. คณะฯ มีวิธีการการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร
หลักสูตร กรรมการวิจัย งานผู้ป่วยสัมพันธ์ และผ่านทางช่องทางหลากหลาย อีกทั้งสามารถใช้
บริการป้อนกลับเกี่ ยวกับหลักสูตรและบริการผ่ านช่องทางต่างๆ แบบสองภาษา  
[ตารางที่ 3.2 ก (2)]  

3. คณะฯ มีแนวทางในการสร้างความผูกพันของลูกค้าตามนโยบายคุณภาพ มีการสื่อสาร 
ระหว่างกันและเข้าถึงลูกค้าเพ่ือทราบความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
[ตารางที่ P 1.1 ข (2)] มีกิจกรรมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย 
มีการติดตามผลด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล และน ามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ของลูกค้า [TM-customer relationship, ภาพที่ 3.2 ข(1)] โดยมุ่งหวังเพ่ือ
ผู้รับบริการใหม่ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและให้เหนือกว่าความคาดหวัง และเพ่ือเพ่ิม
ความผูกพันต่อองค์กร ท าให้เกิดความพึงพอใจและผูกพันของต่อองค์กร  

4. คณะฯ มีกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนในทุกพันธกิจ [TM-Customer complaints, 
ภาพที่ 3.2 ข (2)-1] โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามความล าดับความรุนแรง เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน  
การหามาตรการป้องกัน การแก้ไข้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกพันธกิจ และ
การตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ 12 ชม., 
24 ชม., 3 วัน และ 5 วัน ขึ้นกับระดับความส าคัญ [TM-problem solving, ภาพที่ 3.2 ข (2)-2]  
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โอกาสพัฒนา 
1. ไม่พบกระบวนการถ่ายทอดการสร้างความผูกพันกับลูกค้าวิจัยสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการสัมฤทธิ์ผลในพันธกิจหลักด้าน customer & community excellence  

2. ไม่พบหลักฐานแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการประเมินช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการประเมินช่องทางการร้องเรียนว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัมฤทธิ์ผลในพันธกิจหลักด้าน customer & community 
excellence 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. ทีมบริหารคณะฯ ก าหนดและคัดเลือกตัววัดผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ [ภาพที่ 4.1ก

(1)] โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 เสาหลัก  TROPICAL 
Excellence [ตารางที่ 2.2 ก(5)] มีตัวชี้วัดหลักขององค์กรที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบหลัก 
ตามพันธกิจ มีการเปรียบเทียบข้อมูลการด าเนินกิจกรรมกับสถาบันอ่ืนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน 
โดยเน้นตัวชี้วัดที่สามารถบอกความเป็นเลิศด้ านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
รักษาพยาบาลโรคเขตร้อนเป็นส าคัญ เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน  

2. คณะฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส วิเคราะห์และทบทวน
ผลการด าเนินงานผ่านการประชุม ในขั้นต้นที่ระดับหน่วยงาน/ภาควิชา/ศูนย์ โดยอาศัย
เครื่องมือ PDCA ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจะถูกรายงานเข้าสู่ที่ประชุม SL เพ่ือให้
ค าแนะน าและโอกาสพัฒนากระบวนการท างานด้วยวงจร PDCA [ภาพที่ 4.1ข(1) และ 
ตารางที ่4.1ข(1)] 
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โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนว่าการเลือกตัวชี้วัดของคณะฯ ตามหลักการทั้ง 5 ข้อ จะท าให้มั่นใจว่าสามารถบ่งชี้

ประสิทธิผลของการด าเนินการตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนด  
ได้อย่างครอบคลุม และสามารถน าไปใช้ในการติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน และผลการ
ด าเนินการโดยรวมของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินการที่ส าคัญ
และความส าเร็จขององค์กร  

2. แม้ว่าคณะฯ พิจารณาเลือกตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบในช่วงระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แต่ไม่ชัดเจนว่ามีระบบหรือขั้นตอนอย่างไรในการก าหนดตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือท าให้
มั่นใจได้ว่าจะสามารถน าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุน 
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่จะมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์ 
เขตร้อนและความส าเร็จของคณะฯ ในเชิงแข่งขัน  

3. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ใช้การวิเคราะห์อะไรเพ่ือสนับสนุนการทบทวนและเพ่ือท าให้มั่นใจว่า 
การสรุปผลนั้นใช้ได้  ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าคณะฯ ได้น าข้อมูลผลการด าเนินงานที่ได้
วิเคราะห์ทบทวนในระดับขั้นต้นและในระดับองค์กร มาเพ่ือประเมินความส าเร็จตามพันธกิจ
ของคณะฯ ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขัน และประเมินความสามารถที่จะตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงความต้องการของคณะฯ และความท้าทายในสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นอยู่  ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ  

4. ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่า คณะฯ ได้ใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา  
เพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต  รวมถึงข้อมูลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือทบทวนแก้ไขแผนการด าเนินงานตามวงจร PDCA  อีกทั้งไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีการใช้ผล
การทบทวน ผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร  และการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและ
โอกาสดังกล่าวไปสู่บุคลากรกลุ่มต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
มีการน าไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับคณะฯ  ได้อย่างไร ซึ่งอาจส่งผล 
ต่อการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความส าเร็จของคณะฯ ในเชิงแข่งขัน 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ ก าหนดให้ KM team รับผิดชอบรวบรวมความรู้เก็บเป็นคลังความรู้ ทั้ง 3 พันธกิจหลัก 

คือ Transformative Education, Research Excellence Sustainability และ Healthcare 
Services Excellence มีผู้รับผิดชอบหลัก มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนในกลุ่ม
ของบุคลากร นักศึกษา คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมแบ่งเป็นความรู้ Lunch talk  Research café โดยคณบดีให้ความส าคัญเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยตนเอง และส่งเสริมให้มี CoP ที่จะร่วมกับ KM team จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าไปขยายผลเพ่ือการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร ให้มีการน าวิธีการปฏิบัติ 
ที่ดีไปใช้จริงในการท างาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท างานของบุคลากร [ภาพที่4.2ก(1)]  

2. คณะฯ ก าหนดวิธีการในการท าให้สารสนเทศมีความแม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีความ
ปลอดภัยโดยมอบหมายให้ทีมบริหารที่เก่ียวข้องในแต่ละพันธกิจรับผิดชอบ [ตารางที่ 4.2ข (1)] 
โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการท า
ข้อมูลสารสนเทศให้มีรูปแบบทันสมัยและใช้ง่าย มีการรายงานผลรายเดือนและไตรมาส 
และแผนปรับปรุงน าเสนอที่ประชุม AB และ SL เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและน าสู่การปฏิบัติ 
คณะฯ เตรียมความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยก าหนดแผนรองรับ 
ภาวะฉุกเฉิน มีระบบส ารองข้อมูล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ภายใน 
24 ชั่วโมง [ตารางที่ 4.2 ข (2)]  
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โอกาสพัฒนา 
1. แม้ว่าคณะฯ รวบรวมความรู้เก็บเป็นคลังความรู้ มุ่งเน้น 3 พันธกิจหลัก และจัดให้มีกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน [ภาพที่ 4.2ก(1)] แต่ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ  
มีวิธีการอย่างไรในการสนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายโอนความรู้อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างคณะฯ กับนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ให้ทุนวิจัย รวมถึงคู่ความร่วมมือ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ร่วมวิจั ย
นอกจากนี้ไม่พบหลักฐานชัดเจนในการก าหนดความรู้ที่เป็นประโยชน์   ไม่พบการรายงาน
ผลลัพธ์/องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและ 
น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจส่งผลต่อการคงไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิง 
กลยุทธ์ในประเด็นบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโรคเขตร้อนที่เกิดจากการวิจัย 
สั่งสมถ่ายทอดมานาน และการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีวิธีการอย่างเป็นระบบในการใช้ความรู้และทรัพยากร เพ่ือให้การเรียนรู้ 
ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของคณะฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และความยั่งยืน
ขององค์กร  

3. แม้ว่าคณะฯ ก าหนดวิธีการในการท าให้สารสนเทศมีความแม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมี
ความปลอดภัยโดยมอบหมายให้ทีมบริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละพันธกิจรับผิดชอบ แต่ไม่พบ
หลักฐานชัดเจนว่า คณะได้มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างแม่นย าถูกต้อง รวมทั้ง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันครบทุกพันธกิจ นอกจากพันธกิจบริการสุขภาพ  ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในประเด็นขาดการจัดเก็บข้อมูล การวัด การวิเคราะห์ 
ที่เพียงพอเพ่ือการตัดสินใจและการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 3 ร้อยละ 30 – 45 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการประเมินความต้องการ ขีดความสามารถ และอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ 

พันธกิจต่างๆ แผนยุทธศาสตร์  และสมรรถนะหลัก ตามกรอบมาตรฐานภาระงาน  
(TM workforce planning) [ภาพที่ 5.1ก(1)]  

2. คณะฯ มีการก าหนดวิธีการสรรหาบุคลากรใหม่ในสายต่างๆ การทดลองงาน การประเมิ น  
ผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การรักษาไว้และสร้างความผูกพันไว้อย่างชัดเจน  
[ตารางที่ 5.1 ก (2)] และทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

3. คณะฯ มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เช่น 
จัดท าโครงการตามมาตรฐานพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างท างาน การจัดการด้านอัคคีภัย 
ระบบสาธารณูปโภค ด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม [ตารางที่ 5.1 ข (1)] มีถนนคนเดิน  
เพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี   และฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลุ่มเสี่ยง  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน 

4. คณะฯ มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรที่ส าคัญ 3 ด้าน [ตารางที่ 5.1 ข (2)] 
เช่น การส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ให้ทุนศึกษาต่อ ทุนวิจัย ทุนดูงาน) การบริการ
สุขภาพ (มีระบบ fast tract) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (มีห้องออกก าลังกาย เงินสงเคราะห์ต่างๆ)  

 
โอกาสพัฒนา 
1. ยังไม่พบวิธีการที่ชัดเจนของคณะฯ  เกี่ยวกับการก าหนดปัจจัยต่างๆ ด้านความปลอดภัย 

ทางสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพของบุคลากร รวมทั้งไม่ชัดเจนว่า
ปัจจัยที่จัดให้แก่บุคลากรตามที่ระบุไว้จะสามารถประเมินการตอบสนองต่อบุคลากรตาม
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่แตกต่างกัน   

2. ไม่พบระบบในการสนับสนุนการท างานให้บรรลุผล และการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากรทั้งหมด 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการจัดกิจกรรม ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมในองค์กร 

ไว้อย่างชัดเจน  เช่น  กิจกรรมคณบดีพบประชาชน  โครงการ HR สัญจร  เพ่ือพบปะและ 
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ 2 ปีต่อครั้ง การสนับสนุนบุคลากรให้มีวัฒนธรรม 
การท างานแบบ HPO (High Performance Organization) และมีการน าผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานประจ าปีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงาน [ตารางที่ 5.2 ก (1)] 

2. คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้น า  ให้มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะ และบุคลากรทุกสายงาน  
ให้มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิจัย และมีการปรับปรุง
แผนอย่างต่อเนื่อง [ภาพที่ 5.2 ค (1)] 

3. คณะฯ มีวิธีการจัดการและมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน 
อย่างชัดเจน [ภาพที่ 5.2 ค (3)] 

 
โอกาสพัฒนา 
1. การก าหนดเป้าหมายและกระบวนการสร้างความผูกพัน ไม่มีการจ าแนกย่อยตามสายงาน  

ของบุคลากร [ตารางที่ 5.2ก (1)] ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการบรรลุความส าเร็จตามพันธกิจหลัก
ของคณะฯ และการประเมินความผูกพันของบุคลากรไม่ได้จ าแนกตามกลุ่มบุคลากร ท าให้เป็น
ข้อจ ากัดของการใช้ผลการประเมินมาท าให้ผลการด าเนินการดียิ่งขึ้น 

2. ไม่พบว่าองค์กรมีการประเมินระบบที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการความก้าวหน้าของบุคลากรว่า 
จะสามารถส่งเสริมความก้าวหน้าได้หรือไม่ 

3. ไม่เห็นความชัดเจนของการจัดการผลการด าเนินการส าหรับกลุ่มบุคลากรที่สังกัดองค์กร
ต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานภายในคณะฯ 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการออกแบบกระบวนการจัดการด้านหลักสูตร ด้านการวิจัยและบริการสุขภาพ 

โดยการจัดระดมความคิดกับคณะกรรมการต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษา และลูกค้า
กลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของลูกค้า และ 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ร่วมกับ Core competencies ขององค์กร และน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการออกแบบระบบงาน เพ่ือให้ได้หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาอนามัย
โรงเรียน) ส าหรับด้านวิจัยมีการท า SWOT analysis ส าหรับด้านบริการสุขภาพมีการน าระบบ 
Lean management มาใช้ในการลดระยะเวลาในการรอเข้ารับบริการสุขภาพ และยังมี 
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ว่ากระบวนการท างานเป็นไปตามเป้าหรือไม่  

2. คณะฯ มีการระดมความคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อก าหนดของหลักสูตร [ตารางที่  6.1ก(2)]  
ร่วมกับมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ และตามเกณฑ์ มคอ. 2 ของหลักสูตร 
ด้านการวิจัยมีการก าหนดกระบวนการที่ส าคัญ 3 กระบวนการ คือ การจัดการด้าน Funding, 
Research และด้าน Intellectual property ส่วนด้านบริการสุขภาพ มีการตั้งข้อก าหนดไว้ 3 
ด้าน คือ วินิจฉัยและรักษาที่ทันท่วงที  ผลการรักษามีประสิทธิภาพ  และบริการที่เป็นเลิศ
ระดับ 7 ดาว  

 
โอกาสพัฒนา 
1. ไม่ชัดเจนถึงการมุ่งเน้นความยั่งยืนในการออกแบบระบบปฏิบัติการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาคณะฯ ไปสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อนตาม
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

2. ไม่พบหลักฐานแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการประเมินกระบวนการสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จตามข้อก าหนดและตัวบ่งชี้เพ่ือความเป็นเลิศด้าน T-R-O ที่มีอยู่ว่าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้เ พ่ือให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม 
พันธกิจ 8 เสาหลักด้าน Management excellence 

3. ไม่พบหลักฐานแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการประเมินกระบวนการสนับสนุนเพ่ือความเป็นเลิศ
ด้าน T-R-O ที่มีอยู่ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการสนับสนุน
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน Infrastructure excellence 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัตกิาร 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนข้อมูลคู่แข่งขันในตลาดในด้านต้นทุนการผลิตบัณฑิต 

ทุกหลักสูตรเพ่ือสร้างสมดุลของต้นทุนตามความต้องการของผู้เรียน มีการประเมินจุดคุ้มทุน
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มีการยกย่องให้รางวัล (Point Reward  System) กับหน่วยงานที่ได้
ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามค่า KPI  

2. คณะฯ มีการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ พิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ และ
ความเรียบร้อยในการท างาน มีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากบริษัทที่มีสินค้าและ
บริการในกลุ่มเดียวกัน มีการสุ่มประเมินคุณภาพของการส่งมอบงาน 

3. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความปลอดภัยตามลักษณะของพันธกิจและติดตาม
การท างานทุกไตรมาสและมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การปฏิบัติงาน 
ในสภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมมาตรการรับมือความเสี่ยงแบบต่างๆ ด้วยระบบ Calling Tree  
จัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน [ตารางที่ 6.2 ค] 

4. คณะฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมโดยมีตัวแทนจากพันธกิจต่างๆ (T-R-O)  
มีการก าหนด Strategic opportunities จากข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน T-R-O และข้อมูล 
จากลูกค้าเพ่ือก าหนด Intelligent Risk เช่น การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและมหาบัณฑิต
ด้าน Biomedical and Health Informatics มีการให้ seed money เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์  

 
โอกาสพัฒนา 
1. แม้ ว่ า คณะฯ  มี ร ะบบกา รท า ง านแบบ  feedback step-wise loop management  

[ภาพที่ 6.2ข] ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนในการออกแบบระบบปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน  รวมทั้งประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เช่น ในการคัดเลือกประเมิน
คุณสมบัติ คู่ค้าและผู้ส่งมอบตามพันธกิจด้านต่างๆ (T-R-O) รวมทั้งการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือการยกระดับการด าเนินการ พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน 
Alliance, customer & community, teaching, research & innovation และ management 
excellences 

2. ไม่เห็นความชัดเจนในการมุ่งเน้นนวัตกรรมด้าน IP จากผลงานวิจัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
การสัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน research & innovation excellence  
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องจ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่จบตามเวลาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความส าเร็จขององค์กรเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอน [ภาพที่ 7.1 ก (4)] 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ และจ านวนสิทธิบัตรของ
บุคลากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความส าเร็จขององค์กรเรื่องของการบริหารงานวิจัย  
[ภาพที่ 7.1 ก (5) และ (9)] 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องอัตราการติดเชื้อ CAUTI และอัตราการ Re-admit ด้วย
โรคเดิมลดลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสะท้อนความส าเร็จขององค์กรเรื่องของการให้บริการสุขภาพ  
[ภาพที่ 7.1 ก (15)(16)] 

4. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่อง จ านวนโครงการวิจัยที่ผ่าน EC การให้ข้อมูลก่อน 
การเข้ารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย อัตราการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ การส่งตรวจ
ยืนยันการวินิจฉัยด้วย rapid test หรือ PCR อัตราการได้รับการวินิจฉัยภายใน 1 วัน 
หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อัตราการได้รับยาต้านไวรัสที่เหมาะสม ระยะเวลา 
ในการนอนของผู้ป่วยไข้เลือดออก อัตราผู้ป่วยโรคไข้เฉียบพลันที่ได้รับการรักษาจนสิ้นสุด 
เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความส าเร็จขององค์กรใน
พันธกิจต่างๆ T-R-O [ภาพที่ 7.1 ข (2)(4)(6)(8)(9)(14)(16)(17)] 
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โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพ 

ในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งท าให้ขาดข้อมูลในการแข่งขันและอาจจะส่งผลต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน  

2. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการส่งรายงานตามกรอบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากองค์การไม่ทันก าหนดที่เพ่ิมขึ้น [ภาพที่ 7.1 ข (1)] ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน research & innovation excellence 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการบริการสุขภาพ (ผู้ป่วยตกเตียง) เพ่ิมขึ้น [ภาพที่ 7.1ข(10)] 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน outstanding clinical outcome 
และ customer & community excellence 

4. คณะฯ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน infrastructure 
excellence และ management excellence 

5. คณะฯ มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่ชัดเจน เช่น 
การคัดเลือกประเมินคุณสมบัติ คู่ค้าและผู้ส่งมอบตามพันธกิจด้านต่างๆ (T-R-O) [ภาพที่ 7.1 ค(1)] 
ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน customer & community 
excellence 

6. ไม่เห็นความเชื่อมโยงของระบบปฏิบัติการหลัก 3 ระบบ (T-R-O) กับการด าเนินงานเพ่ือให้
ได้มาซึ่งตัวชี้วัดหลัก   

7. ไม่พบผลลัพธ์ของจ านวนคู่มือของผลงานหลัก 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องระดับความพึงพอใจของนักศึกษาด้านวิชาการ และ 

การบริการในกลุ่มนักศึกษาแพทย์สูงกว่าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบ 
ด้านวิชาการกับคู่แข่ง LSTM พบว่าสูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งสะท้อนความส าเร็จขององค์กรเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอน [ภาพที่ 7.2 ก (1)-1] 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการได้รับทุนวิจัยต่างประเทศเดิมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
ซึ่งสะท้อนความพึงพอใจจากแหล่งให้ทุนวิจัยที่มีต่อคณะฯ  [ภาพที่ 7.2 ก (1)-3] 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อพฤติกรรม
บริการ กระบวนการบริการ และบริการทางคลินิก ตลอดจนที่มีต่อแพทย์ พยาบาล และ 
หน่วยสนับสนุน ในส่วนของ IPD สูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
[ภาพที่ 7.2 ก (1)-4] [ภาพที่ 7.2 ก (1)-5] 

4. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องความผูกพันของผู้ป่วยและญาติเรื่องการแนะน าผู้อ่ืนมาใช้
บริการและการกลับมาใช้บริการใหมสู่งกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที่ 7.2ก(2)-2] 
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โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องระดับความไม่พึงพอใจของนักศึกษาผ่านการลาออกของ

นักศึกษาพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการ 
เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน 

2. คณะฯ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการวิจัยและ
การบริการสุขภาพในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  ซึ่งท าให้ขาดข้อมูลในการแข่งขันและอาจจะ
ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้าน
เวชศาสตร์เขตร้อน และอาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน research 
& innovation excellence และ customer & community excellence  

3. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อพฤติกรรม
บริการ กระบวนการบริการ และบริการทางคลินิก ตลอดจนที่มีต่อแพทย์ พยาบาล และ 
หน่วยสนับสนุนในส่วนของ OPD ต่ ากว่าเป้าหมาย และต่ ากว่าผลประเมินของ IPD [รูปที่ 7.2ก
(1)-5] ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน customer & community 
excellence และ outstanding clinical outcome 

4. คณะฯ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องความผูกพันของลูกค้าด้านการการศึกษา  
ในแต่ละปี 3 ปีเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ของ พันธกิ จ  8 เ ส าหลั กด้ าน  teaching excellence และ customer & community 
excellence 

5. คณะฯ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องความผูกพันของลูกค้าด้านการวิจัย  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ 8 เสาหลักด้าน research & innovation  
excellence และ customer & community excellence 

6. ไม่พบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และไม่พบโครงการที่สนับสนุนผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

7. ไม่พบผลลัพธ์ด้านการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า/เงินบริจาค 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยมหิดล  

ตั้งไว้และมีแนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที่ 7.3 ก (1)] 

2. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสูงกว่าเป้าหมายและมี
แนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที7่.3 ก (4)-1] 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  
(รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) สูงกว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล [ภาพที7่.3ก(4)-3] 

 
โอกาสพัฒนา 
1. คณะฯ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการด้านบุคลากร (อัตราก าลังและการวิเคราะห์

ความสามารถ) ในองค์กรด้านบริการสุขภาพ  

2. คณะฯ มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องการท าให้บุคลากรมีความผูกพันในปี 2556 
ต่ ากว่าเป้าหมาย  ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้ [ภาพที่ 7.3 ก (3)-1 และ-2] 

3. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย [ภาพที7่.3 ก (4)-1] 

4. คณะฯ มีผลลัพธ์การด าเนินการเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนที่ลดลง  
[ภาพที7่.3 ก (4)-4] 

5. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มและประเภทที่ก าหนดไว้ 
ในโครงร่างองค์กร 

6. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและทักษะ ขีดความสามารถ  
ตามสายงานที่เหมาะสม เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ 

7. ไม่พบการรายงานจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการซ้อมอัคคีภัย หรือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวนโครงการที่มุ่งเน้นกับกิจกรรมสร้างสุข
ให้กับบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และธรรมาภิบาล 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง  
1. คณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานในการสื่อสารการน าองค์กร การรับรู้วิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่

การเป็นสถาบันชั้นน าในโลกด้านโรคเขตร้อน และการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของบุคลากร [ภาพที ่7.4ก(1)-1 ถึงภาพที ่7.4ก(1)-5]   

2. คณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลการด าเนินงานด้านการศึกษาหลักสูตร DTM H โดยได้รับ
รางวัล Best practice award จาก สกอ. และการได้รับมาตรฐานด้านการวิจัยตาม
มาตรฐานสากลจาก SIDCIR/FERCAP ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี [ตารางที่ 7.4ก(3)] 

3. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาลหลายตัวมีระดับที่ดี ได้แก่ ความส าเร็จของการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของพันธกิจวิจัย [ภาพที่ 7.4 ก(2)-1]  
ผลการตรวจสอบเรื่องความรับผิดชอบทางการเงินและพัสดุ ครุภัณฑ์ [ตารางที่ 7.4ก(2) ]  
การบ าบัดน้ าเสีย [ภาพที่ 7.4 ก(3)-1]  หรือผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ จ านวนเงินที่ใช้ใน
การก าจัดและปริมาณขยะติดเชื้อ [ภาพที่ 7.4 ก(3)-2]  งบประมาณที่ใช้ท าลายวัตถุ สารเคมี 
และสารกัมมันตรังสี [ภาพที่ 7.4 ก(3)-3]  จ านวนใบรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก
[ภาพที่ 7.4 ก(3)-4]  จ านวนการละเมิดและการกระท าผิดต่อกลุ่มนักศึกษา ผู้ป่วย/ญาติและ
บุคลากร [ตารางที่ 7.4ก(4) ] การลดการใช้พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิงและกระดาษ [ภาพที่ 
7.4 ก(5)-1]  รวมทั้งผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีระดับดีและแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่  
ร้อยละของ corporate KPI ที่บรรลุเป้าหมาย [ภาพที่ 7.4 ข(6)]   
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โอกาสพัฒนา 
1. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาลขององค์กร บางตัวมีระดับต่ ากว่าเป้าหรือแนวโน้ม

ไม่ดี ได้แก่  ความส าเร็จของการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของพันธกิจศึกษาและการรักษาพยาบาล [ภาพที่ 7.4 ก(2)-1]  การลดการใช้พลังงาน 
ด้านไฟฟ้าและน้ าประปา [ภาพที่ 7.4 ก(5)-1]  นอกจากนี้ผลการด าเนินการหลายตัวไม่พบ
หลักฐานการก าหนดค่าเป้าหมายและผลลัพธ์ในการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุด้านธรรมภิบาลและ
ค่านิยม 

2. ไม่พบผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาลบางตัวที่ระบุในตารางที่ 1.1ก(2) ตัวชี้วัดของ
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  ตารางที่ 1.2ข(2) ตัวชี้วัด
ของกระบวนการเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่เป็นลบ  

3. นอกจากผลงานวิชาการด้านโรคเขตร้อน [ตารางที่ 7.4ก(5)-1]  ไม่พบข้อมูลการเปรียบเทียบ
ของผลลัพธ์อ่ืนๆ ด้านการน าองค์กร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสะท้อน
ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งไม่พบหลักฐานการเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้านการน า  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติในพันธกิจด้านการศึกษา วิจัยและการบริการ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง
มากขึ้น 

4. ไม่พบการรายงานผลลัพธ์ที่ตรงกับกระบวนการในหมวด 1 เช่น การประเมินผู้น าระดับสูง  
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (SL)  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนความเสี่ยง 
จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกของชุมชน  การติดตามตัววัดที่ผู้บริหารน ามาใช้พัฒนา
องค์กร   

5. ไม่พบรายงานผลลัพธ์จากการสื่อสารที่พบในตารางที ่1.1ก(1) หน้า 13  ตารางที่ 1.1ก(2) หน้า 
15  ตารางที่ 1.2ข(2) หน้า 20 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้คะแนนในแถบที่ 2 ร้อยละ 10 – 25 (โปรดดูค าอธิบายในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงรายได้สูงขึ้น ผลลัพธ์ด้านการเงิน 

งบประมาณ หลายตัวมีระดับดีกว่าเป้าหรือแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น [ภาพที่ 7.5 ก(1)-1]  มีรายรับจากพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย และ 
การบริการสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที่ 7.5 ก(1)-2]  รวมถึงคณะฯ ได้รับ 
การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น [ภาพที่ 7.5ก (2)-1]  มีการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. คณะฯ รายงานผลลัพธ์ด้านการตลาด หลายตัวมีระดับดีกว่าเป้าหรือแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่   
แหล่งทุนต่างประเทศใหม่ [ภาพที่ 7.5 ก(2)-1]  ส่วนแบ่งนักศึกษาต่างชาติ TM ต่อนักศึกษา
ต่างชาติ MU [ภาพที่ 7.5 ก(2)-3]  จ านวนผู้ใช้บริการที่คลินิกนักท่องเที่ยวและเวชศาสตร์ 
แผนจีน [ภาพที่ 7.5 ก(2)-4 และภาพที่ 7.5 ก(2)-5] 

 
โอกาสพัฒนา 
1. ไม่เห็นการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน แยกตามพันธกิจ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึงไม่พบ

หลักฐานการเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้ายการงบประมาณและการเงินในพันธกิจด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการสุขภาพกับคู่เปรียบเทียบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2. คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด ส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด 
การเติบโตทางตลาดและการเจาะตลาดใหม่ และแยกตามกลุ่มลูกค้า/พันธกิจ หากมีผลลัพธ์
ดังกล่าวจะท าให้คณะฯ สามารถวางแผนกลยุทธ์และเตรียมการในเชิงรุกได้ดีขึ้น  

3. ไม่พบหลักฐานการก าหนดค่าเป้าหมาย และการเปรียบเทียบ ด้านจ านวนนักศึกษาที่สมัครและ
รับได้ ด้านส่วนตลาดในกลุ่มผู้ใช้บริการคลินิกท่องเที่ยวและเวชศาสตร์แผนจีน ท าให้ 
ขาดโอกาสที่จะรับทราบว่ากลุ่มลูกค้าในแต่ละพันธกิจของตนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปรียบเทียบส่วนตลาดและการบรรลุพันธกิจขององค์กร 

4. คณะฯ รายงานผลลัพธ์จ านวนเงินทุนวิจัย มีแนวโน้มลดลง  และไม่พบการส ารวจการรับรู้ 
perception ของประชาชนที่สามารถเชื่อมโยงให้ เห็นว่า เป็นสถาบันชั้นน าทางด้าน
เวชศาสตร์เขตร้อน 

 



 



 

ผ - 1 

ภาคผนวก 
 
 

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

5% 
 ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เหน็มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A) 
 ไม่มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กน้อย (D) 
 ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคดิในการปรับปรุงมีการปรับปรุงเมื่อเกดิปญัหา (L) 
 ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กรแต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน

ด าเนินการอย่างเอกเทศ (I) 
10%,15
%,20% 

หรือ 25% 

 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
 การน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือหน่วยงานซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (D) 
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆไป (L) 
 มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกัน

แก้ปัญหา (I) 
30%, 

35%,40
% 

หรือ 45% 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในข้ันเริ่มต้น (D) 
 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ (L) 
 เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์

หมวดอื่นๆ (I) 
50%, 55%, 

60% 
หรือ 65% 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือบาง

หน่วยงาน(D) 
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและเริ่มมีการใช้การเรียนรู้ในระดับ

องค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ (L) 
 มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หมวดอื่นๆ (I) 

70%, 75%, 
80% 

หรือ 85% 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆของหัวข้อ (A) 
 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอด เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างท่ีส าคัญ (D) 
 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมกีารใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กร

เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการจัดการมีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการแบ่งปันความรู้
ในระดับองค์กรส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม (L) 

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

 

 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆของหัวข้ออย่าง
สมบูรณ์ (A) 

 มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่ส าคัญใน
พื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D) 

 มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการใช้การเรียนรู้ในระดับองค์กร
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์และการ
แบ่งปันความรู้ในระดับองค์กร ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรมทั่วท้ังองค์กร (L) 

 มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรเป็นอย่างดีตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
 
  



 

ผ - 2 

แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์หมวด 7 
 

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

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

10%, 15%, 
20% 

หรือ 25% 
 

 มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่องและมีระดับผลการด าเนินการที่เริ่มดีในบางเรื่อง 
(Le) 

 มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่องโดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (T) 
 ไม่มี หรือแทบไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
 มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

30%, 35%, 
40% 

หรือ 45% 
 

 มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดีในบางเรื่อง ที่ส าคัญต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของ
หัวข้อ (Le) 

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

50%, 55%, 
60% 

หรือ 65% 
 

 มีการรายงานถึงระดับผลการด าเนินการที่ดี ในเกือบทุกเรื่องที่มีความส าคัญต่อองค์กรตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของหัวข้อ(Le) 

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

ตลาดและกระบวนการ (I) 
70%, 75%, 

80% 
หรือ 85% 

 

 มีการรายงานผลการด าเนินการที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้อก าหนดของหัวข้อเป็นส่วนใหญ่ 
(Le) 

 สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กรไว้ได้เป็นส่วนใหญ่(T) 
 มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบันเป็นจ านวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่กับตัว

เปรียบเทียบและ/หรือระดับเทียบเคียงรวมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น าในเรื่องต่างๆและมีผลการด าเนินการ
ที่ดีมาก (C) 

 มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรในข้อก าหนดที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับลูกค้ารายส าคัญ
ตลาด  กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตในบางเรื่อง
ด้วย (I) 

90%, 95% 
หรือ 100% 

 

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

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งภาพรวมการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต (I) 
 
  



 

ผ - 3 

Score Band Descriptor 
Band 
 

ScoreNumber Process Descriptors 
0-150 1 The organization demonstrates early stages of developing and implementing 

approaches to the basic Criteria requirements, with deployment lagging and 
inhibiting progress. Improvement efforts are a combination of problem solving and 
an early general improvement orientation.  

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

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

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

331-400 5 The organization demonstrates effective, systematic, well-deployed approaches 
responsive to the overall requirements of most Criteria Items. The organization 
demonstrates a fact-based, systematic evaluation and improvement process and 
organizational learning, including innovation, that result in improving the 
effectiveness and efficiency of key processes.  

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

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

531-600 8 The organization demonstrates outstanding approaches focused on innovation. 
Approaches are fully deployed and demonstrate excellent, sustained use of 
measures. There is excellent integration of approaches with organizational needs. 
Organizational analysis, learning through innovation, and sharing of best practices 
are pervasive. 

  



 

ผ - 4 

Score Band Descriptor 
Band 
   

ScoreNumber RESULTS Descriptors 
0-120 1 Results are reported for a few areas of importance to the accomplishment of the 

organization’s mission, but they generally lack trend and comparative data. 
121-160 2 Results are reported for several areas of importance to the Criteria requirements 

and the accomplishment of the organization’s mission. Some of these results 
demonstrate good performance levels. The use of comparative and trend data is 
in the early stages.  

161-200 3 Results address many areas of importance to the accomplishment of the 
organization’s mission, with good performance being achieved. Comparative and 
trend data are available for some of these important results areas, and some  

201-240 4 Results address some key customer/stakeholder, market, and process 
requirements, and they demonstrate good relative performance against relevant 
comparisons. There are no patterns of adverse trends or poor performance in 
areas of importance to the Criteria requirements and the accomplishment of the 
organization’s mission. 

241-280 5 Results address most key customer/stakeholder, market, and process 
requirements, and they demonstrate areas of strength against relevant 
comparisons and/or benchmarks. Improvement trends and/or good performance 
are reported for most areas of importance to the Criteria requirements and the 
accomplishment of the organization’s mission. 

281-320 6 Results address most key customer/stakeholder, market, and process 
requirements, as well as many action plan requirements. Results demonstrate 
beneficial trends in most areas of importance to the Criteria requirements and the 
accomplishment of the organization’s mission, and the organization is an industry* 
leader in some results areas. 

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

361-400 8 Results fully address key customer/stakeholder, market, process, and action plan 
requirements and include projections of future performance. Results demonstrate 
excellent organizational performance levels, as well as national and world 
leadership. Results demonstrate sustained beneficial trends in all areas of 
importance to the Criteria requirements and the accomplishment of the 
organization’s mission.  

 
 



 




