รายงานการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ2คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปAนเลิศ
ประจำปCการศึกษา 2563
คณะแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร- มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร7 ได:จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ7
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปIนเลิศ เปIนผู:เชี่ยวชาญภายนอกที่ได:รับการแตPงตั้งจากคณะแพทยศาสตร7
โดยใช:แนวทางตามเกณฑ7คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ปIนเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) ประจํ า ปf 2563 ผลการตรวจประเมิ น พบวP า คณะแพทยศาสตร7 มี ค ะแนนในสP ว นของ
กระบวนการอยูPในแถบคะแนนที่ 0 - 150 (ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B+) ซึ่ง
แสดงวPาคณะฯ มีการพัฒนาและการดําเนินการอยPางมีแนวทาง ตามข:อกําหนดพื้นฐานของเกณฑ7ในระดับเริ่มต:น
โดยยังมีอุปสรรคในการนําแนวทางไปถPายทอด เพื่อนําไปปฏิบัติ การพยายามปรับปรุงกระบวนการตPางๆ ยังเปIน
สPวนหนึ่งของการแก:ไขป}ญหา และ เปIนแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต:น ในสPวนของผลลัพธ7อยูPใน
แถบคะแนนที่ 0 - 120 (ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B) แสดงวPาคณะฯ มีการ
รายงานผลการ ดําเนินงานสําหรับบางกระบวนการที่มีความสําคัญตPอการบรรลุพันธกิจขององค7การ แตPโดยทั่วไป
ยังขาด การแสดงแนวโน:มและข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ
การจัดลําดับ
ระดับพัฒนาการ

Process (0-150 marks)

Result (0-120 marks)

A

126-150

101-120

A-

101-125

81-100

B+

76-100

61-80

B

51-75

41-60

B-

<50

<40

การใช-ประโยชน3จากรายงานการตรวจประเมิน
รายงานฉบับนี้เปIนผลมาจากข:อสังเกตและแนวคิดโดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ7
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปIนเลิศของคณะแพทยศาสตร7 โดยกระบวนการ กลั่นกรอง 3 ขั้นตอน
(Individual Review, Consensus Review และ Site Visit) จึงเชื่อวPาทPานสามารถ ใช:เปIนแนวทางในการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร7 ทั ้ ง ในสP ว นที ่ เ ปI นจุ ดเดP นหรื อแนวปฏิ บั ติ ที ่ ดี และโอกาส เพื ่ อการพั ฒนา ทั ้ ง ในสP ว นของ
กระบวนการและผลลัพธ7 รายงานจะไมPนําเสนอประเด็นที่ทPาน พึงกระทํา และหรือวิธีการที่พึงกระทํา และอาจไมP
ครอบคลุมในทุกพันธกิจของคณะฯ อยPางไรก็ตามทPาน และคณะผู:บริหารสามารถเลือกใช:ข:อมูลจากการสังเกตและ

วิเคราะห7ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นี้ เปIนแนวทางในการวางแผนและดําเนินการในระยะตPอไปได: ทPาน
สามารถเลือกข:อสังเกตที่จําเปIนและ สําคัญ สอดคล:องกับพันธกิจของคณะฯ และมีผลกระทบตPอคณะฯ สูง มา
วิเคราะห7เปIนลําดับแรกๆ และ โปรดระลึกไว:เสมอวPาทPานรู:จักคณะฯ ดีกวPาคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนั้น
ทPานอาจพบวPา บทวิเคราะห7บางสPวนมีความคลาดเคลื่อน คณะกรรมการผู:ประเมิน จึงใครPขอให:ทPานได:โปรด
เลือกใช:สPวนที่เปIน ประโยชน7อยPางแท:จริงตPอคณะฯ ของทPาน
คณะกรรมการผู:ตรวจประเมิน ขอแสดงความยินดีกับจุดเดPนและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ ขอทPาน ได:
โปรดรPวมชื่นชม แสดงความยินดี โดยเฉพาะอยPางยิ่งกับบุคลากรที่รPวมสร:าง ความสําเร็จนี้ ขอทPานได:โปรดนําจุด
แข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเปIนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาให:คณะฯ มีการดําเนินการที่เปIนเลิศในสPวนนี้ตPอไป ขอทPาน
โปรดพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อการ พัฒนาและปรับปรุงเปIนลําดับตPอไป
และสุดท:าย คณะกรรมการผู:ประเมินหวังเปIนอยPางยิ่งวPา ทPานจะใช:รายงานการตรวจประเมิน ฉบับนี้เปIนข:อมูล
ประกอบการวางแผนกลยุทธ7และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป
Key Theme - Process Items
คณะแพทยศาสตร7 มีคะแนนกระบวนการในแถบคะแนนที่ 1 (0 - 150) ระดับพัฒนาการ ตามการ
จัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B+ จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซึ่งแสดงวPา คณะฯ มีการพัฒนา
และการดําเนินการอยPางมีแนวทางตามข:อกําหนดพื้นฐานของเกณฑ7ในระดับเริ่มต:น โดยยังมีอุปสรรคในการนํา
แนวทางไปถPายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การพยายามปรับปรุงกระบวนการตPางๆ ยังเปIนสPวนหนึ่งของการแก:ไขป}ญหา
และเปIนแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต:น
ก.จุดเดJนหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะแพทยศาสตร3 ในสJวนกระบวนการการดําเนินงานของคณะฯ
1. ผู:นำระดับสูง มีความชัดเจน และตั้งใจนำพาให:คณะไปสู:เป•าหมาย ทำให:ได:รับความเชื่อมั่นและความ
รPวมมือจากบุคลากรในองค7กรทุกภาคสPวน
2. การบริการงานมีความโปรPงใส ตรวจสอบได:
3. คณะฯ มีการดําเนินงานที่มุPงเน:นผู:เรียนและลูกค:ากลุPมอื่น โดยมีการรับฟ}งเสียงของลูกค:า
ในป}จจุบันและอนาคต ด:านการศึกษาและบริการวิชาการ โดยมีวิธีการและความถี่ในการรับฟ}งที่แตกตPางกัน ตาม
สPวนตลาดและวงจรชีวิตของผู:ใช:บริการ ที่หลากหลาย และนําข:อมูลมาวิเคราะห7เพื่อค:นหาความต:องการและความ
คาดหวังของลูกค:า ทําให:ได:ข:อมูลสารสนเทศมาใช:ในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อตอบสนองผู:เรียน และลูกค:า
กลุPมอื่นในพันธกิจตPางๆ

ข. โอกาสพัฒนาที่สําคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในสJวนกระบวนการดําเนินงาน
1. ไมPพบวPาคณะฯ มีกระบวนการกำกับการปฏิบัติงานให: บุคลากร ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
2. ตัวชี้วัดที่สำคัญในการ ที่จะทำให:คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน7ยังไมPชัดเจน และ ผลของตัวชี้วัดที่ผู:นำระดับสูง
ชี้แจงยังไมPสามารถวัดการบรรลุ วิสัยทัศน7ของคณะได:
3. ไมPพบวPามีการรับฟ}งเสียงของลูกค:าในอนาคต และยังไมPพบวิธีการนำเสียงของลูกค:าในอนาคตมา
กำหนดหลักสูตร
4. ไมPพบ กระบวนการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุน
5. พบวPาความผูกพันตPอองค7กรของบุคลากร สายวิชาการ ควรวิเคราะห7หาป}จจัยของความผูกพันของ
บุคลากรสายวิชาการ และสร:างความผูกพัน ของบุคบากรสายวิชาการ
6. การนำเสนอข:อมูลผลลัพธ7ของโรงพยาบาลมีจำนวนน:อย ควรนำเสนอผลลัพธ7ให:ครอบคลุม ทุกหลักสูตร
และทุกสPวนงาน
7. ไมPพบข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ (กับคูPเทียบ)
8. ไมPพบวPาผู:นําระดับสูงดําเนินการอยPางไรในการสร:างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและ สร:าง
สภาพแวดล:อมที่เอื้อตPอการสร:างนวัตกรรม โดยใช:โอกาสเชิงกลยุทธ7 และป}จจัยที่มีผลตPอ การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแขPงขันมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งการจัดสรร ทรัพยากรที่จําเปIนในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยPางเพียงพอและเปIนระบบ เพื่อทําให:คณะฯ ประสบความสําเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9. ไมPพบวPาคณะฯ มีการดําเนินการอยPางไร ในการวัดและประเมินผลการดําเนินการของผู:สPงมอบและให:
ข:อมูลป•อนกลับเพื่อชPวยให:ผู:สPงมอบนําไปใช:ปรับปรุงการดําเนินการ เชPน ไมPพบวPามีการ วิเคราะห7ข:อมูลที่สําคัญ
และสPงข:อมูลป•อนกลับให:กับผู:สPงมอบนําไปใช:ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือแนวทางในการจัดการกับผู:สPงมอบที่มีผล
การดําเนินงานไมPเปIนไปตามที่กําหนด เพื่อชPวยให: คณะฯ มีผลการดําเนินการที่ดีขึ้น
Key Theme - Results Items
คณะแพทยศาสตร7 มีคะแนนในสPวนของผลลัพธ7อยูPในแถบคะแนนที่ 1 (0 - 120) ระดับ พัฒนาการตาม
การจัดลําดับ MU's Dee อยูPในระดับ B จากการประชุมประเมินขั้นตอนที่ 2 และ 3 แสดงวPาคณะฯ มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับบางกระบวนการที่มีความสําคัญตPอการบรรลุ พันธกิจของคณะฯ แตPโดยทั่วไปยังขาดการ
แสดงแนวโน:มและข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ค. จุดเดJนในหมวดผลลัพธ3ที่มีความสอดคล-องและมีความสําคัญตJอการบรรลุพันธกิจของคณะ
1. คณะฯ แสดงผลลัพธ7ที่ดีกวPาเป•าหมายหรือดีกวPาผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับปfที่ผPานมา ซึ่งสะท:อนให:
เห็นถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการตามพันธกิจด:านการศึกษาและวิจัย คณะฯ แสดงผลลัพธ7ที่มีแนวโน:มที่ดีขึ้น
ซึ่งแสดงให:เห็นถึงผลการดําเนินการที่ดีของคณะฯ อยPางตPอเนื่อง
ง. โอกาสพัฒนาที่สําคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในสJวนผลลัพธ3ที่มีความสอดคล-องและมี
ความสําคัญตJอการบรรลุพันธกิจของคณะ
1. คณะฯ ไมPได:กําหนดเป•าหมายของผลลัพธ7สPวนใหญPหรือไมPมีการกําหนดเป•าหมายที่ท:าทายและ
ตอบสนองตPอการบรรลุพันธกิจในการสร:างสรรค7นวัตกรรม วิจัย และบริการวิชาการ
2. คณะฯ ยังไมPมีการแสดงการใช:คPาเปรียบเทียบในผลลัพธ7กับคูPเทียบที่กําหนดไว:ในโครงรPางองค7กร
ทําให: คณะฯ ขาดข:อมูลในการประเมินความก:าวหน:าและความสําเร็จ อันจะสPงผลตPอความได:เปรียบใน
การแขPงขันของคณะฯ
3. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ที่สําคัญหลายด:าน หรือผลลัพธ7ที่แสดงไมPตรงกับโจทย7คำถาม และไมPได:
แสดงผลลัพธ7ที่จะแสดงให:เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจที่สําคัญ เพื่อทําให:
คณะฯ มีข:อมูลมาใช:วิเคราะห7และทบทวนผล การดําเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขPงขันของคณะฯ
เชPน ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลผลของกระบวนการทํางานและกระบวนการสนับสนุน ผลลัพธ7การ
เตรียมความ พร:อมตPอภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ7การจัดการหPวงโซPอุปทาน ผลลัพธ7ด:านการมุPงเน:นลูกค:าด:านการ วิจัย
และบริการวิชาการ ผลลัพธ7ด:านความผูกพันของบุคลากร ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพ การเรียนรู:และพัฒนา การ
รายงานผลตัวชี้วัดที่สําคัญด:านการนําองค7กร ผลลัพธ7ที่เกี่ยวข:องกับ ความสําเร็จของการบรรลุแผนกลยุทธ7และ
แผนปฏิบัติการ ผลลัพธ7ด:านการตลาด

รายละเอียดของจุดเด.นและโอกาสในการพัฒนา

หมวด 1 การนําองค-การ
1.1 การนําองค3การโดยผู-นําระดับสูง
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ไมPได:ถPายทอด คPานิยมองค7กร ไปสูPผู:มีสPวนได:สPวนเสียกลุPมตPางๆ จะทําให:การปฏิสัมพันธ7ระหวPางบุคลากร
ใน คณะฯ ไมPมีประสิทธิภาพและทิศทางที่ชัดเจน ในการมุPงสูPวิสัยทัศน7ที่กําหนด
2. ไมPพบวPาคณะฯ มีการติดตามและทบทวนแนวทางในการสื่อสารกับบุคลากร ผู:เรียน และ
ลูกค:าที่สําคัญกลุPมอื่น การที่คณะฯ ไมPมีการดําเนินการที่เปIนระบบและมีประสิทธิภาพในเรื่องนี้ ทําให:คณะฯ ไมP
สามารถปรับกระบวนการในการสื่อสารกับบุคลากร และลูกค:าให:ดียิ่งขึ้นได:
1.2 การกํากับดูและและความรับผิดชอบตJอสังคม
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีการแบPงภาระหน:าที่รับผิดชอบอยPางชัดเจน โดยคณบดีได:มอบอํานาจให:รองคณบดีรับผิดชอบในการ
กํากับดูแล ตามผังโครงสร:างองค7กรและการบริหารงาน ในการกํากับดูแลและความรับผิดชอบตPอสังคม ให:มีการ
ดําเนินการตาม ยุทธศาสตร7และนโยบายที่กําหนด ภายใต:กํากับของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีการ
ทบทวนโครงสร:างและการบริหารงานองค7กร ที่สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู:นําสูงสุด ซึ่งจะทําให:คณะฯ มี
แนวทางในการดําเนินงานที่เปIนระบบ
โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ไมPได:แสดงแนวทางที่ตอบสนองตPอความกังวลของสังคมที่มีตPอหลักสูตรและ
บริการตPางๆ ของคณะฯ โดยการกําหนดกระบวนการ ตัวบPงชี้ และเป•าหมาย เพื่อให:บรรลุ ถึงข:อกําหนดตPางๆ
รวมถึงทําให:มั่นใจวPาการมีปฏิสัมพันธ7นั้นเปIนไปอยPางมีจริยธรรม การมี ระบบที่ชัดเจนนั้น จะสร:างความมั่นใจของ
ลูกค:าและผู:มีสPวนได:สPวนเสียทุกกลุPมของคณะฯ

หมวด 2 กลยุทธ2.1 การจัดทํากลยุทธ3
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
1. คณะฯ โดยผู:นำระดับสูง ประกอบด:วยคณบดี รองคณบดี ผู:ชPวยคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน:าภาควิชา
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร7 พ.ศ. 2564-2570 มีการกําหนด กรอบเวลาเปIนแผนระยะยาว 7 ปf แผนระยะสั้น 1 ปf
มีการกําหนดดัชนีชี้วัด หนPวยงานผู:รับผิดชอบ คณะฯ มีทบทวนการวางแผนเชิงกลยุทธ7เดิมด:วยการระดมข:อมูล
แบบ SWOT analysis เพื่อใช:ใน การกําหนดเปIนแผนยุทธศาสตร7 2564-2570 ที่สอดคล:องกับแผนยุทธศาสตร7
ของมหาวิทยาลัย และมุPงสูPวิสัยทัศน7ของการเปIนโรงเรียนแพทย7ชั้นนำของล:านนาตะวันออก
โอกาสพัฒนา
1. ไมPพบวPาคณะฯ มีกระบวนการจัดเก็บและวิเคราะห7 ข:อมูลสารสนเทศ จากผลการดําเนินงาน ของคณะฯ ในปfที่
ผPานมา และข:อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดกลยุทธ7และไมPพบวPามีการคํานึงถึงความท:าทาย และ ความ
ได:เปรียบเชิงกลยุทธ7 ความเสี่ยงที่คุกคามความยั่งยืนของคณะฯ ที่อาจเกิดขึ้นใน กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ7
และความสามารถของคณะฯ ในการนําแผนกลยุทธ7ไปปฏิบัติอยPางไร
2. คณะฯ ยังไมPได:แสดงให:เห็นวิธีกําหนดระบบงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สําคัญของ คณะฯ วPา
กระบวนการใดที่จะให:ผู:สPงมอบภายนอกหรือคูPความรPวมมือภายนอกดําเนินงาน รวมถึงการคํานึงถึงสมรรถนะหลัก
ของคณะฯ และหนPวยงานภายนอกในการกําหนด ระบบงานที่สําคัญ
3. คณะฯ ไมPได:กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการอยPางเปIนระบบ เพื่อบรรลุตัวชี้วัดตาม เป•าประสงค7ที่
สําคัญของวัตถุประสงค7เชิงกลยุทธ7 การไมPกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปIนอุปสรรคตPอการติดตาม
ความก:าวหน:าในการดําเนินงานอยPางทันทPวงที

2.2 การนํากลยุทธ3ไปสูJการปฏิบัติ
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
คณะฯ ใช:การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในการพิจารณาตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และ
ถPายทอดสูPภาควิชา หนPวยงานและบุคลากร
โอกาสพัฒนา
1. ถึงแม:คณะฯ จะมีการระบุแผนกลยุทธ7ปf 2564-2570 แตPยังไมPชัดเจนถึงแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น ระยะยาว
รวมถึงการนําแผนปฏิบัติการใด ไปสูPการปฏิบัติกับผู:มีสPวนได:สPวนเสียใน แตPละกลุPมอยPางไร เพื่อให:มั่นใจวPาคณะฯ
บรรลุตามวัตถุประสงค7ของแผนปฏิบัติการ
2. ไมPพบวPานโยบายการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการพัฒนา จะสนับสนุนแผนการปฏิบัติการระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งจะสPงผลกระทบตPอบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่ อาจจะเกิดขึ้นตPอความต:องการด:านขีดความสามารถ
และอัตรากําลังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ไมPปรากฏแนวทางที่เปIนระบบและมีประสิทธิผลในการคาดการณ7ผลการดําเนินการตาม ตัววัดหรือตัวบPงชี้ผล
การดําเนินการที่สําคัญ และการคาดการณ7ผลการดําเนินการในอนาคต ของคณะฯ รวมถึงการเปรียบเทียบตัววัด
หรือตัวบPงชี้กับคูPเทียบที่สําคัญ ซึ่งอาจเปIนอุปสรรค ตPอการติดตามและประเมินความสําเร็จ และไมPทราบตําแหนPง
ของคณะฯ เทียบกับคูPเทียบ รวมถึงอาจเสียโอกาสในการปรับปรุงผลการดําเนินการเพื่อบรรลุเป•าประสงค7ที่กําหนด

หมวด 3 ลูกคBา
3.1 เสียงของลูกค-า
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม) จุดแข็ง
คณะฯ กําหนดให:มีการรับฟ}งเสียงของลูกค:าป}จจุบันของด:านการศึกษาและ บริการ โดยมีวิธีการและ
ความถี่ในการรับฟ}งแตกตPางกันไป ตาม สPวนตลาดและวงจรชีวิตความเปIนผู:ใช:บริการ ซึ่งข:อมูลที่ได:นี้ ผู:รับผิดชอบ
พันธกิจได:นําไปใช:เปIน ข:อมูลป•อนกลับ เพื่อปรับแผนปฏิบัติการในพันธกิจ
โอกาสพัฒนา
1. ถึงแม:คณะฯ จะแสดงการรับฟ}งลูกค:า แตPยังไมPมีข:อมูลการรับฟ}งลูกค:าในอนาคต และลูกค:างานวิจัยตามที่ระบุไว:
ในพันธกิจ ซึ่งอาจสPงผลกระทบตPอโอกาสในการปรับปรุง และโอกาสในการสร:างนวัตกรรมของคณะฯ ได:
2. ไมPพบข:อมูลผู:ใช:บริการหรือผลงานของคูPแขPง ซึ่งข:อมูลดังกลPาวสามารถสPงผลตPอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
งานวิจัยและงานบริการ และสPงผลกระทบตPอความสามารถในการแขPงขันและความสําเร็จของคณะฯ
3. ไมPพบวPาคณะฯ มีกระบวนการประเมินที่เปIนระบบและมีประสิทธิภาพในการรับฟ}ง ความไมPพึงพอใจ และความ
ผูกพัน ของผู:เรียนและลูกค:ากลุPมอื่น ทําให:ขาดข:อมูลเพื่อนํามาปรับปรุง ให:ตรงตามเป•าหมายและความคาดหวัง
ของกลุPมตPางๆ และนําไปสูPการได:มาของผู:เรียนและ ลูกค:ากลุPมตPางๆ เพื่อจะใช:ปรับปรุงผลการดําเนินงานให:เหนือ
คูPแขPง
3.2 ความผูกพันของลูกค-า
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีวิธีการหาความต:องการเกี่ยวกับหลักสูตรด:วยวิธีการที่หลากหลาย โดยใช:แบบสอบถามสPงให:ผู:มีสPวนได:
สPวนเสีย และนําข:อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให:ทันสมัย
2. คณะฯ มีแนวทางในการจัดการข:อร:องเรียนอยPางเปIนระบบในด:านการศึกษา ด:านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รวมถึงมีการจัดการโดยผู:รับผิดชอบหรือ ผู:บริหารในระดับตPางๆ ตามระดับความรุนแรงของข:อร:องเรียน

โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นแนวทางในการสนับสนุนการเข:าถึงข:อมูลและสารสนเทศของ ลูกค:าวิจัยและบริการ
วิชาการ ไมPพบกลไกหลักในการสื่อสาร รวมถึงวิธีการสนับสนุนลูกค:าที่ แตกตPางกันในแตPละกลุPมของผู:เรียน กลุPม
ลูกค:า และสPวนตลาด
2. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการอยPางไร ในการใช:ข:อมูลจากลูกค:ามากําหนดกลุPมและประเภทของ ลูกค:าทั้งในป}จจุบัน
และในอนาคต โดยเฉพาะลูกค:ากลุPมบริการ วิธีการที่เปIนระบบและ ชัดเจน จะทําให:คณะฯ มีความคลPองตัวในการ
ปรับเปลี่ยนให:เข:ากับสภาวะการแขPงขันทีเ่ ปลี่ยนไป
3. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการสร:างความสัมพันธ7กับผู:มีสPวนได:สPวนเสียทุกกลุPมอยPางไร ซึ่งอาจมีผลตPอการสนองตอบ
ตPอความต:องการและความคาดหวังของลูกค:า และสามารถสPงผลตPอการ รักษากลุPมลูกค:าได:

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห- และการจัดการความรูB
4.1 การวัด การวิเคราะห3 และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค3การ
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. ไมPพบวPาคณะฯ นําข:อมูลและสารสนเทศ รวมถึงข:อมูลจากเสียงของลูกค:า (VOC) มาใช:ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจําวัน รวมทั้งการสร:างวัฒนธรรมองค7กรที่มุPงเน:นลูกค:า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ
รวมถึงการวัดประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อตอบสนองตPอการเปลี่ยนแปลงอยPางรวดเร็ว
2. ไมPพบวPาคณะฯ มีแนวทางในการทบทวนผลการดําเนินการ ข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อคาดการณ7ผลการ
ดําเนินการในอนาคต การปรับปรุงอยPางตPอเนื่องและรวดเร็ว ถ:าปราศจาก การทบทวนอยPางเปIนระบบ อาจจะเปIน
การยากตPอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ของคณะฯ ในการไปสูPการเปIนสถาบันทางด:านเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและนวัตกรรมเพื่อประโยชน7ของมนุษยชาติ
3. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการค:นหาแนวทางการปฏิบัติที่เปIนเลิศอยPางไร มีระบบในการใช:ฐานข:อมูลและระบบการ
ประเมินตนเองในการค:นหาวิธีปฏิบัติที่เปIนเลิศอยPางเปIนระบบ อยPางไร รวมทั้งไมPพบระบบในการคาดการณ7ผลการ
ดําเนินการในอนาคต และการใช:ข:อมูล เชิงเปรียบเทียบในด:านตPางๆ ตามพันธกิจของคณะฯ การขาดแนวทางการ
ปฏิบัติอยPางเปIน ระบบ อาจสPงผลตPอการสร:างผลงานและการดําเนินการที่ดีของคณะฯ
4.2การจัดการความรู- สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ใช:ซอฟแวร7ที่มีลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัย เริ่มพัฒนาฐานข:อมูล
ตามพันธกิจทั้ง 3 ด:าน
2. คณะฯ มีแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะของฮาร7ดแวร7 ซอฟแวร7 โดยมีการจัดหาครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7ให:
เหมาะสมกับการใช:งาน และจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7ทดแทน ครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7อายุเกิน 5 ปf
สําหรับห:องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 และครุภัณฑ7 คอมพิวเตอร7ที่มีอายุเกิน10 ปf สําหรับสํานักงาน

โอกาสพัฒนา
1. ไมPชัดเจนวPาคณะฯ มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และถPายทอดองค7ความรู: จากกิจกรรมตPางๆ เชPน การ
เขียนบทความทางวิชาการ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู: จากนิสิต ผู:สPงมอบ รวมถึงการใช:องค7ความรู:และ
ทรัพยากรเหลPานี้มาใช:ในการดําเนินการ ของคณะฯ การมีระบบการเรียนรู:ที่มีประสิทธิภาพฝ}งลึกในกระบวนการ
หลักจะทําให:คณะฯ จะสามารถตอบสนองตPอความท:าทายเชิงกลยุทธ7อยPางมีประสิทธิผล
2. ไมPพบวPาคณะฯ มีระบบในการกู:คืนข:อมูลในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินนอกเหนือจากระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
สPงผลตPอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและภาวะ ฉุกเฉินได: สPงผลกระทบตPอพันธกิจหลายๆ ด:าน
ของคณะฯ

หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล-อมในการทํางาน
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
คณบดีกํากับดูแลงานทรัพยากรบุคคล และแตPงตั้งคณะกรรมการฯ เชPน คณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีข:อมูลบุคลากรจําแนกตามประเภท ตามตําแหนPงทางวิชาการ ตามวุฒิการศึกษา/หนPวยงาน ซึ่งเปIน
ประโยชน7ตPอการประเมินความต:องการของคณะฯ ด:านอัตรากําลัง เพื่อให:งานของคณะฯ ประสบความสําเร็จ มี
กระบวนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรใหมP เมื่อจะมี อาจารย7เกษียณฯ จะให:อาจารย7ผู:ชPวยไปรับผิดชอบรายวิชา
รPวมด:วยเพื่อเรียนรู: และใช:การทํา ข:อตกลงการปฏิบัติงานในการกํากับดูแลและบริหารบุคลากร
โอกาสพัฒนา
1. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการอยPางไรในการนําข:อมูลบุคลากรมาประเมิน วิเคราะห7 บริหารขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง โดยใช:ประโยชน7จากสมรรถนะของคณะฯ ได:เต็มที่ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในกลุPมบุคลากรและ
ความท:าทายเชิงกลยุทธ7ให:สอดคล:องกัน ซึ่งจะสPงผลตPอการบรรลุผลสําเร็จ และรองรับการขยายงานและความ
ต:องการในอนาคต
2. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นถึงการตอบสนองด:านสิทธิประโยชน7ของบุคลากรที่แตกตPางกันใน แตPละกลุPม ตามที่ได:
ระบุไว:ในโครงรPางองค7กร รวมถึงสิทธิประโยชน7พื้นฐาน ที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให:คณะฯ
สามารถดําเนินการเพื่อตอบสนอง ความต:องการและความคาดหวังของบุคลากรได:อยPางเหมาะสม
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
คณะแพทยสาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
มีการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสPงบุคลากร อบรมใน
หัวข:อที่สามารถสนับสนุนหน:าที่การงาน เชPน โครงการเขียนหนังสือ/ตําราอยPางมีเทคนิค การขอตําแหนPงทาง
วิชาการ และสPงเสริมให:เข:ารPวมโครงการพัฒนานักบริหาร โดยมีการประเมินประสิทธิผลหลังการอบรม เพื่อให:
บุคลากรสามารถสนับสนุนความต:องการของคณะฯ

โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นวPากิจกรรมที่ดําเนินการมีสPวนสนับสนุนให:เกิดวัฒนธรรมองค7กรเพื่อให:บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได:อยPางมีศักยภาพตามพันธกิจของคณะฯ
2. คณะฯ ยังไมPได:แสดงให:เห็นถึงวิธีการเลือกป}จจัยแหPงความสุขในการวัดความผูกพันของบุคลากร
3. ไมPชัดเจนวPาผลจากการประเมินความผูกพันออนไลน7ของมหาวิทยาลัยจะมีประสิทธิผลหรือสอดคล:องกับบริบท
ของคณะฯ รวมถึงไมPแนPใจวPาป}จจัยแหPงความผูกพันที่ระบุไว:ในโครงรPาง องค7กร มีวิธีการได:มาอยPางไร รวมถึงการ
แยกความแตกตPางระหวPางบุคลากรใน แตPละกลุPม การประเมินความผูกพันอยPางเปIนระบบจะทําให:คณะฯ ทราบถึง
ประเด็นที่ต:องพิจารณาปรับปรุงได:อยPางเหมาะสม
4. คณะฯ ไมPได:แสดงให:เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู:และการพัฒนา การมีระบบ
ดังกลPาวจะทําให:คณะฯ สามารถพัฒนาบุคลากรให:ตรงกับความ ต:องการของคณะฯ ในการสนับสนุนพันธกิจที่มุPง
สร:างนวัตกรรม การวิจัยและวิชาการ เชิงบูรณาการ

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทํางาน
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
จุดแข็ง
คณะฯ กําหนดความต:องการของกระบวนการทํางานของหลักสูตรจาก สกอ. องค7กรวิชาชีพ ศิษย7เกPา ผู:ใช:
บัณฑิต เพื่อใช:ในการออกแบบหลักสูตร และจากแผนกลยุทธ7เพือ่ ระบุข:อกําหนดด:าน การวิจัยและข:อกําหนดของผู:
วPาจ:างในการให:บริการ
โอกาสพัฒนา
1. ไมPพบวPาคณะฯ ได:นําข:อมูลจากการปฏิบัติงานประจําวัน มาใช:เพื่อให:มั่นใจได:วPากระบวนการทํางานประจําวัน
ได:ดําเนินการให:เปIนไปตามข:อกําหนด ตอบสนองตPอความต:องการแกPผู:รับบริการได:อยPางมีประสิทธิภาพ
2. คณะฯ ไมPได:กําหนดวิธีการได:มาซึ่งกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ รวมถึง กระบวนการสนับสนุนด:านการวิจัย
และบริการวิชาการ เพื่อใช:ในการสนับสนุนกระบวนการทํางานหลักให:มีประสิทธิผลมากขึ้น
3. คณะฯ ไมPได:แสดงวิธีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มการเรียนรู:ของผู:เรียน ปรับปรุงหลักสูตร วิจัยและบริการ
วิชาการ ตลอดจนผลการดําเนินงานตPางๆ เพื่อสPงเสริมสมรรถนะหลัก
4. คณะฯ ไมPมีการระบุเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมที่ชัดเจน โดยใช:โอกาสเชิงกลยุทธ7มาใช:ในการพิจารณา รวมถึง
การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปIนในการสนับสนุนการดําเนินงาน
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. ไมPพบวPาคณะฯ มีวิธีการปฏิบัติอยPางไรในการควบคุมต:นทุนที่ทําให:มั่นใจได:วPาระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล
2. ไมPพบวPาคณะฯ มีการดําเนินการอยPางไรในการวัดและประเมินผลการดําเนินการของ ผู:สPงมอบ และให:ข:อมูล
ป•อนกลับเพื่อชPวยให:ผู:สPงมอบนําไปใช:ปรับปรุงการดําเนินการ เชPน ไมPชัดเจนวPามีหนPวยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห7
ข:อมูลที่สําคัญเพื่อเปIนข:อมูลป•อนกลับให: ผู:สPงมอบปรับปรุงผลิตภัณฑ7 เพื่อชPวยให:คณะฯ ลดความผิดพลาด เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการให:บริการ

หมวด 7 ผลลัพธ7.1 ผลลัพธ3ด-านการเรียนรู-ของผู-เรียนและด-านกระบวนการ
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ที่สําคัญหลายด:าน เชPน ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลของกระบวนการ
ทํางานและกระบวนการสนับสนุน ตามความแตกตPางระหวPางพันธกิจ ตามที่ระบุไว:ในโครงรPางองค7กร รวมถึง
ผลลัพธ7การเตรียมพร:อมตPอภาวะฉุกเฉิน เพื่อ ตอบสนองความต:องการและความคาดหวังของผู:เรียนและลูกค:ากลุPม
อื่น (การวิจัย บริการวิชาการ)
2. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7การจัดการหPวงโซPอุปทาน ซึ่งการบริหารจัดการหPวงโซPอุปทานจะทําให:มั่นใจวPาการ
ทํางานของอุปกรณ7ในห:องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช:ในการเรียนการ สอนทํางานได:อยPางตPอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
7.2 ผลลัพธ3ด-านการมุJงเน-นลูกค-า
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ในด:านความไมPพึงพอใจของลูกค:า โดยเฉพาะกลุPมลูกค:าวิจัย และกลุPมลูกค:าบริการ
วิชาการ
2. ไมPพบผลลัพธ7ด:านการมุPงเน:นลูกค:าด:านการวิจัยและบริการ การมีข:อมูลดังกลPาวจะชPวยให: คณะฯ มีปฏิสัมพันธ7ที่
ดีตPอลูกค:ากลุPมดังกลPาว และจะสPงผลตPอความยั่งยืนของคณะฯ ในอนาคต
7.3 ผลลัพธ3ด-านการมุJงเน-นบุคลากร
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
คณะฯ ไมPได:แสดงผลลัพธ7ด:านความผูกพันของบุคลากร ตามที่ระบุไว:ในโครงสร:างองค7กร ผลลัพธ7ด:านประสิทธิภาพ
การเรียนรู:และพัฒนา ตลอดจน ผลลัพธ7ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล:อมในการทํางาน ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากร

7.4 ผลลัพธ3ด-านการนําองค3การ และการกํากับดูแล
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 1 ร:อยละ 0-5 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. ไมPพบการรายงานผลตัวชี้วัดที่สําคัญด:านการนําองค7กร เชPน ผลของการสื่อสารของผู:นํา
การปฏิบัติตามข:อกําหนดด:านกฎระเบียบ ข:อบังคับ และกฎหมายตามที่กําหนดไว:ในโครง รPางองค7กร อาจสPงผลตPอ
การดําเนินการของคณะฯ ในประเด็นดังกลPาว ซึ่งอาจกระทบตPอการ บรรลุวิสัยทัศน7และพันธกิจของคณะฯ
2. ไมPปรากฏวPาคณะฯ มีการวิเคราะห7ผลลัพธ7ที่เกี่ยวข:องกับความสําเร็จของการบรรลุแผน
กลยุทธ7 แผนปฏิบัติการ ซึ่งการวิเคราะห7ผลการดําเนินการดังกลPาวจะทําให:คณะฯ ทราบถึง สถานะของการก:าว
ไปสูPความสําเร็จของคณะฯ
7.5 ผลลัพธ3ด-านงบประมาณ การเงิน และตลาด
คณะแพทยศาสตร7 ได:คะแนนในแถบที่ 2 ร:อยละ 10-25 (โปรดดูคําอธิบายในภาคผนวกท:ายเลPม)
โอกาสพัฒนา
1. คณะฯ ขาดการแสดงคPาเป•าหมายของผลลัพธ7ทั้งด:านการเงิน งบประมาณ และการตลาดที่สําคัญ เพื่อใช:เปIน
ข:อมูลในการประเมินผลการดําเนินการและความมั่นคงทางการเงินของคณะฯ
2. ไมPพบการรายงานผลตัวชี้วัดที่สําคัญด:านการตลาดและข:อมูลเชิงเปรียบเทียบด:านการเงินและการตลาด การ
ขาดข:อมูลผลลัพธ7เหลPานี้ ทําให:คณะฯ ไมPทราบสPวนแบPงตลาด หรือ ตําแหนPงในตลาด การเติบโตทางตลาด อาจมี
ผลตPอการแขPงขันด:านการเงินและการตลาด ตลอดจนขาดข:อมูลที่ชPวยในการเปœดตลาดใหมPของคณะฯ รวมทั้งไมPมี
ข:อมูลในการนําไปวางแผนกลยุทธ7ในอนาคต
3. คณะฯ ไมPได:ระบุเป•าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานในหลายตัวชี้วัด รวมถึงไมPได:แสดงการเปรียบเทียบกับ
คูPเทียบ หรือคูPแขPงตามที่ระบุไว:ในโครงรPางองค7กร

บทสรุปสำหรับผู-บริหาร
1.ผู : น ำระดั บ สู ง และที ม บริ ห าร มี ค วามมุ P ง มั ่ น ในการนำเกณฑ7 EdPEx มาเปI น แนวทางในการพั ฒ นาคณะ
แพทยศาสตร7
2.เริ่มมีแนวทางอยPางเปIนระบบ ในกระบวนการบางกระบวนการ อยPางไรก็ตาม กระบวนการเหลPานั้นยังอยูPในขั้น
เริ่มต:น
3.ไมPพบทิศทางขององค7กร เป•าหมายที่ชัดเจน แผนกลยุทธ7ที่จะสนับสนุนให: องค7กรสามารถดำเนินการภายใต:ความ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญได:อยPางมีประสิทธิภาพ
4.ไมPพบการติดตามผลลัพธ7ที่สะท:อนความสำเร็จขององค7กร และผลการดำเนินงานที่สำคัญหลายกระบวนการ
5.ในสPวนของผลลัพธ7 ควรแสดงผลลัพธ7ที่สำคัญของทั้งองค7กรในทุกหัวข:อ เชPน ผลลัพธ7ด:านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ

