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1. บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 

คณะนิสิตศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีการนําองคกรที่เขมแข็ง ผูนาํระดับสูงมีวิสัยทัศนและมีความมุงมั่นในการ

นําองคกรโดยใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมืออยางเต็มรูปแบบ เพ่ือนําองคกรสูความเปนเลิศ ผูนําระดับสูงมีการ

สงเสริมการประพฤติตามกฎหมายอยางมีจริยธรรม กํากับดูแลใหการทํางานของบุคลากรเปนไปตามกฎหมาย สราง

สภาวะแวดลอมเพ่ือใหประสบความสําเร็จผานการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม มีกระบวนการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน มีการ

รับฟงเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนเพ่ือสรางความผูกพันผานชองทางท่ีหลากหลาย การนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหา

ความตองการและปรับปรุงกระบวนงานที่สําคัญ มีทบทวนผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และมีแนวทางในการ

ดูแลสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค แนวทาง และคณะกรรมการตรวจประเมิน 
วัตถุประสงค  

  เพื่อประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะที่นําเกณฑ EdPEx มาใชเพื่อการพัฒนาตนเองสูความเปน

เลิศ และเพ่ือใหคณะไดรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะ ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะในภาพรวม  

 

แนวทางที่ใชในการตรวจประเมิน  

 การตรวจประเมินในครั้ งนี้ เปนการตรวจประเมินโดยใช เกณฑ Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการบริหารองคการเพ่ือใหพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

อยางกาวกระโดด ที่มาของเกณฑคือ Baldrige Education Criteria for Performance Excellence เปนที่ยอมรับและ

รูจักในวงการศกึษา คณะผูประเมนิ ไดพิจารณาประเมินรายงานของคณะ ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ การศกึษาสูความ

เปนเลิศ (EdPEx)โดยจัดทํารายงานสวนบุคคล (independent review workbook) หลังจากนั้นจะมาประชุมเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน และทํารายงานสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

รายนามคณะกรรมการ 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด    จูหวา   ประธานกรรมการ 

 2. ผูชวยศาสตราจารยตะวันฉาย  โพธิ์หอม    กรรมการ 

 3. ดร.รัติยา    ฟชอชอร  กรรมการ 
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3. บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 

 

ก. Process Strength 

 ผูนําระดับสูงมีแนวทางในการนําองคกรและทําใหสถาบันทีความยั่นยืน มีการสงเสริมการประพฤติตามกฎหมาย

อยางมีจริยธรรมโดยประกาศเจตจํานงสุจริตผานทาง website ของคณะฯ กํากับดูแลใหการทํางานของบุคลากร

เปนไปตามกฎหมาย สรางสภาวะแวดลอมเพ่ือใหประสบความสําเร็จผานการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม กํากับ

ดูแลองคกรโดยคณะกรรมการประจําคณะ การกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย มีการ

ดําเนินงานที่คํานึงถึงความผาสุขและผลประโยชนของสังคม มีกระบวนการจัดทํากลยุทธท่ีชัดเจน  มีแผนปฏิบัติ

การระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการรับฟงเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นเพื่อสรางความผูกพันผานชองทางที่

หลากหลายแยกตามกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน มีแนวทางการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาความตองการและ

ปรับปรงุหลักสูตร เริ่มมีการแสดงตัววัดผลการดําเนินงาน ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทบทวนผลการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มีการวิเคราะหหาปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานที่สําคัญ จัดใหมีการ

สนับสนุนบุคลากรในดานตางๆ ไดแก ดานนโยบาย ดานบริการ และดานสิทธิประโยชน มีการกําหนด

กระบวนงานหลักและกระบวนงานรองที่สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะ เร่ิมมีแนวทางในการดูแล

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  
 

 

ข. Process OFI 

 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมินประสิทธิผลและทบทวนปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญหลายเรื่อง เชน 

การกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมที่คํานึงถึงการสรางคุณคาใหกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  วิธีการที่ผูนําระดับสูง

สื่อสารเพ่ือสรางความผูกพันกับบุคลากร คูความรวมมือ ผูเรียนและลูกคาที่กลุมอ่ืนที่สําคัญ วิธีการที่คณะฯใชใน

การประมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงและกรรมการประจําคณะ แนวทางที่เปนระบบในการ

คาดการณและการจัดการเก่ียวกับความกังวลของสังคมท่ีมีตอการดําเนินการของคณะฯ กระบวนนการสงเสริม

และทําใหม่ันใจวาปฏิสัมพันธทุกดานของคณะฯเปนไปอยางมีจริยธรรม แนวทางที่เปนระบบในการสนับสนุนและ

สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สําคัญ เชน ไมพบวิธีการกําหนดเร่ืองที่คณะฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการ

สนับสนุนชุมชน วิธีการใชในการตัดสินใจวากระบวนการสําคัญใดจะดําเนินการโดยคณะฯ กระบวนการใดจะ

ดําเนินการจากภายนอกโดยผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ประสิทธิผลของการจัดทํา

กลยุทธที่พิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความเสี่ยงที่นาลงทนุ การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรตามยุทธศาสตรของคณะทั้งแผนอัตรากําลังและการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม ประสิทธิผลของการ

รับฟงและสรางสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนทั้งในปจจุบันและที่พึงมีเพ่ือใหไดสารสนเทศที่สามารถ

นําไปใชตอบสนองใหเกินความคาดหวัง กระบวนการในการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของคณะฯ ท่ีชวย

ในการตัดสินใจโดยใชขอมูลจริง ประสิทธิผลของการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตร บริการและ
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กระบวนการทํางานหลักและสนับสนุนที่สําคัญ การทบทวนกระบวนการอยางเปนระบบอาจชวยตอบสนองตอ

ความทาทายเชิงกลยุทธในแตละดานไดอยางมีประสิทธิผล 

 ไมพบกระบวนการที่เปนระบบในการนําสารสนเทศที่เก่ียวของกับผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนและสวนตลาด หลักสูตร

และบริการท่ีสําคัญ เพื่อนํามากําหนดกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น รวมถึงการคาดการณเก่ียวกับผูเรียนและ

ลูกคากลุมอื่นและสวนตลาดในอนาคต การดําเนินการดังกลาวอยางเปนระบบอาจชวยใหคณะฯสามารถปรับปรุง

หลักสูตรและบริการใหตอบสนองความตองการของผูเรยีนและลูกคากลุมอื่นไดอยางตรงประเด็น 

 

ค.  Result Strength 

 เริ่มมีการแสดงผลลัพธที่สําคัญการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการ ไดแก ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑติ ทุนสนับสนุนเฉลี่ยตอจํานวนอาจารย จํานวนผลงานวิจัยตออาจารยและนักวิจัย จํานวนคูความรวมมือ 

จํานวนผูมาใชบริการคลินิคใหคาํปรึกษาทางกฎหมาย จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

ง.  Result OFI 

 ไมพบผลลัพธท่ีสําคัญหลายเรื่องที่สงผลตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน เชน ผลลัพธดานประสิทธิผลของการ

จัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางานและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญใน

หลายประเด็น ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน ประสิทธิผลดานความปลอดภัยและการเตรียมพรอมรับมือกับ

ภัยพิบัตแิละภาวะฉุกเฉิน ประสิทธิผลการจัดการขอรองเรยีน ความเหมาะสมของอัตรากําลังและขีดความสามารถของ

บุคลากรสายสนับสนุน ประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร และการจัดการความกาวหนาในหนาท่ีการงานของบุคลากรและผูนํา ประสิทธิผลของการสื่อสาร ถายทอด

และสรางความเขาใจทิศทางขององคกร ผลลัพธดานกฎระเบียบและขอบังคับหลายเร่ืองตามโครงรางองคกร 

ประสิทธิผลของการสนับสนุนชุมชุมที่สําคัญและสรางความเข็มแข็งแกสังคม รวมถึงสภาพคลองทางการเงิน การเจาะ

ตลาดใหมที่สัมพันธกับลูกคาในอนาคต การแสดงผลลัพธการดําเนินงานท่ีครบถวน อาจชวยใหคณะฯ เห็นโอกาสใน

การปรบัปรุงเร่ืองตางๆ เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนที่ตั้งไว 
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4. ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band) 
 

ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) =  Band 1   

ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ (หมวด 7) =  Band 1   

 

**ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) นี้ เปนการรวมคะแนนผลการประเมินจากทุกหัวขอตามเกณฑ EdPEx 

ท้ัง 17 หัวขอ แลวจึงทําการแปลผลออกมาเปนระดับการประเมินในภาพรวม ไมไดเปนการนําระดับการประเมินรายหัวขอ 

(Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแตอยางใด 

 

ท้ังนี้ โปรดศกึษาคําอธิบายการแปลผลระดับการประเมินรายหมวด (Item Band) ไดที่ตาราง 1-2 และคําอธิบายการแปล

ผลระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) ไดท่ีตาราง 3-4 ในหนาถัดไป 

 

ตาราง 1 แนวทางการใหคะแนนรายหมวด สําหรับหมวด 1-6 (Item Band) 
คะแนน คําอธิบาย 

0% หรือ5% 
(Band 1) 

A: ไมมีแนวทางอยางเปนระบบใหเห็น มีสารสนเทศเพียงผวิเผิน  
D: ไมมีการนําแนวทางท่ีเปนระบบไปถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กนอย  
L: ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรงุเม่ือเกิดปญหา  
I :  ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในระดับสถาบัน แตละสวนหรือหนวยงาน

ดําเนินการอยางเอกเทศ 
10%,15%, 

20% หรือ25% 
(Band 2) 

A: แสดงใหเห็นวาเริ่มมีแนวทางท่ีเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกําหนดพ้ืนฐานของหัวขอ  
D: การนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเพียงอยูในข้ันเริ่มตนในเกือบทุกสวนหรือหนวยงานซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการบรรลขุอกําหนดพื้นฐานของหัวขอนั้น  
L: แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการต้ังรับปญหามาเปนแนวคิดในการปรบัปรุงแบบพ้ืนๆ  
I : มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับสวนหรือหนวยงานอื่น โดยสวนใหญเกิดจากการรวมกัน

แกปญหา 
30%, 35%, 

40%หรือ 45% 
(Band 3) 

A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ  
D: มีการนําแนวทางไปถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ ถึงแมวาบางสวนหรือบางหนวยงานเพ่ิงอยูในขั้นเริ่มตน 
L: แสดงใหเห็นวาเร่ิมมแีนวทางอยางเปนระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ  
I : แนวทางเร่ิมมีความสอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและ

เกณฑหมวดอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 

50%,55%, 
60% หรือ 65% 

(Band 4) 

A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  
D: มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมการปฏิบัติอาจแตกตางกันในบางสวนหรือบาง

หนวยงาน  
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คะแนน คําอธิบาย 
 L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรูในระดับองคการ ซึ่ง

รวมถึงการสรางนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ  
I : แนวทางมีความสอดคลองกับความตองการโดยรวมของสถาบัน ตามที่ระบุไวในโครงรางองคการ 

และเกณฑหมวดอื่น ๆ 

70%,75%, 
80% หรือ 85% 

(Band 5) 
 

A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ  
D: มีการนําแนวทางไปถายทอดเพ่ือไปปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความแตกตางของการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ  
L: มีกระบวนการประเมินและปรบัปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรูในระดับองคการ ซึ่ง

รวมถึงการสรางนวัตกรรม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาอันเปนผลเน่ืองมาจาก
การวิเคราะหและการเรียนรูระดับองคการ  

I : แนวทางมีบูรณาการกับความตองการของสถาบัน ทั้งในปจจุบันและอนาคต ตามที่ระบุไวในโครงรางองคการ
และเกณฑหมวดอ่ืน ๆ  

90%, 95% 
หรือ 100% 
(Band 6) 

 

A: แสดงใหเห็นวามีแนวทางท่ีเปนระบบและมีประสิทธิผลท่ีตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวมของหัวขออยาง
สมบูรณ  

D: มีการนําแนวทางไปถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมีจุดออนหรือความแตกตางท่ีสาํคัญระหวาง
สวนหรอืหนวยงาน  

L: มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริงและมีการเรียนรูในระดับองคการผานการ
สรางนวัตกรรม เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชทั่วทั้งองคการในการจัดการ  มีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนาและ
นวัตกรรมทั่วทั้งองคการ อันเปนผลเน่ืองมาจากการวิเคราะหและแบงปน  

I : แนวทางมีบูรณาการอยางสมบูรณกับความตองการของสถาบันทั้งในปจจุบันและอนาคตตามที่ระบุไวในโครง
รางองคการและเกณฑหมวดอื่น ๆ 
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ตาราง 2 แนวทางการใหคะแนนรายหมวด สําหรับหมวด 7 (Item Band) 
 

คะแนน คําอธิบาย 

0% หรือ5% 

(Band 1) 
Le: ไมมีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบัน และ/ หรือมีผลลัพธที่ไมดีในเร่ืองท่ีรายงานไว 

T: ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม หรือมีขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ 

C: ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

I : ไมมีการรายงานผลลัพธในเรื่องท่ีมคีวามสําคัญตอการบรรลพุันธกิจของสถาบัน  

10%,15%, 20% 

หรือ25% 

(Band 2) 

Le: มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันเพียงบางเร่ืองที่สําคัญตอสถาบัน ตามที่ระบุไวใน

ขอกําหนดของหัวขอ และเริ่มมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในบางเร่ือง 

T: มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเร่ือง บางเรื่องแสดงแนวโนมในทางลบ 

C: แทบไมมี หรือไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  

I : มีการรายงานผลลัพธเพียงบางเร่ืองที่มีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

30%, 35%, 40%

หรือ 45% 

(Band 3) 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดําเนินการท่ีดีในบางเร่ืองท่ีสําคัญตอสถาบันตามที่ระบุไว 

ในขอกําหนดของหัวขอ 

T: มีการรายงานแนวโนมของขอมูลบางเร่ือง  และขอมูลสวนใหญที่แสดงน้ันมีแนวโนมที่ดี  

C: เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ  

I : มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

50%,55%, 60% 

หรือ 65% 

(Band 4) 

 

Le: มีการรายงานถึงระดับผลการดําเนินการที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่ มีความสําคัญตอสถาบัน  

ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ 

T: แสดงถึงแนวโนมที่ดีอยางชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C: ผลการดําเนินการในปจจุบันในบางเรื่องดี เม่ือเทยีบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง  

I : มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญเปนสวนใหญเก่ียวกับผูเรียน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด และกระบวนการ 

70%,75%, 80% 

หรือ 85% 

(Band 5) 

 

Le: มีการรายงานผลการดําเนินการท่ีดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญตอขอกําหนดของหัวขอเปน

สวนใหญ 

T: สามารถรักษาแนวโนมที่ดอียางตอเน่ืองในเร่ืองสําคัญทุกเร่ืองที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C: มีการเปรียบเทียบแนวโนมและระดับผลการดําเนินการในปจจุบันเปนจํานวนมากหรือสวนมาก

กับตวัเปรยีบเทียบ และ/หรือระดบัเทียบเคียง รวมทั้งแสดงถึงความเปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และมีผลการ

ดําเนินการที่ดีมาก 

I : มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญเปนสวนใหญเก่ียวกับผูเรียน ผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   

90%, 95% 

หรือ 100% 

(Band 6) 

 

Le: มีการรายงานผลการดําเนินการท่ีดีเลิศในเร่ืองที่มีความสําคัญตอขอกําหนดของหัวขอเปนสวนใหญ 

T: สามารถรักษาแนวโนมที่ดไีวไดอยางตอเน่ืองในเรื่องสําคัญทุกเรื่องท่ีจะบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

C: แสดงถึงความเปนผูนําในวงการศึกษาและเปนระดับเทียบเคียงใหสถาบันอื่นในหลายเร่ือง 

I : มีการรายงานผลการดําเนินการของสถาบันในขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด ท่ีเก่ียวกับผูเรียน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด กระบวนการ  และแผนปฏิบัติการ   
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ตาราง 3 คําอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของกระบวนการ (Overall Band) 

 

 
 

 

 

 



8 
 

 

 

ตาราง 4 คําอธิบายระดับการประเมินในภาพรวมของผลลัพธ (Overall Band) 

 
 


