
การประชมุชีแ้จงแผนการด าเนินการพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ปน็เลิศ 

(CMU-EdPEx) ประจ าปี 2564

รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ ค าประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 ธันวาคม 2563



ศูนยพ์ฒันาคณุภาพองคก์ร 
ส านักงานมหาวทิยาลยั

การสง่เสริมและขบัเคล่ือน

- Attitude & Mindset

- Tools for Quality

- Mentoring system

- Show & Share

การตดิตามประเมนิ และวเิคราะห์

- พฒันาผูป้ระเมนิ (เดมิ+ใหม)่

- พฒันารูปแบบ/วธีิการประเมนิ

- บรหิารจดัการกระบวนการประเมนิ

- วิเคราะหป์ระสทิธิภาพ ประสทิธิผล













42 สว่นงาน





แผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ปน็เลิศ 

(CMU-EdPEx) ประจ าปี 2564







TQA Criteria for Performance Excellence Framework (2020-2021) p.127
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7.5เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบบัปี 2563-2566



ค่านิยมหลัก 11 ประการ เปน็ความเชื่อและพฤติกรรมท่ีฝงัลึกอยู่ในเกณฑ์น้ี และเปน็สิง่ท่ีพบเหน็ได้ใน
องค์กรท่ีมีผลการด าเนินการท่ีโดดเด่น (เปน็พ้ืนฐานของเกณฑ์)

1)  มุมมองในเชิงระบบ
2)  การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
3) ความเปน็เลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้า
4)  การให้ความส าคัญกับบุคลากร
5)  การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว
6)  การมุ่งเน้นความส าเร็จ

7) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม
8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9) การท าประโยชน์ให้สังคม
10) จริยธรรมและความโปร่งใส
11) การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์



เปา้หมายส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บรรลุ Vision

มหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Customer 
value





A leading university committed to social responsibility and 
sustainable development

Vision



16,500 ล้านบาท



การมุง่มัน่สูค่วามเปน็เลศิ (Excellence) ไดแ้ก ่ความเปน็เลศิทางดา้นคณุภาพงาน 
ประสทิธิภาพของงานทีเ่ปน็เลศิ ความเปน็เลศิในดา้นความคลอ่งตวั และการเรยีนรู้
เพือ่พฒันางานใหม้คีวามเปน็เลศิ

การเชดิชรูบัใชส้งัคม (Community Engagement) การท างานทีเ่ชือ่มโยงกบั
สงัคม ชมุชน การท างานทีม่คีวามผกูพนัและมคีวามรบัผดิชอบตอ่ มช. ชมุชน 
และทอ้งถิน่

การยดึหลกัธรรม (Morality) การท างานทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล มคีณุธรรม มี
จติอาสา จติสาธารณะและมจีติบรกิารในการใหบ้รกิาร

รวมพลงัเปน็หน่ึงเดยีว (Unity) การท างานทีร่ว่มแรงรว่มใจเพือ่ความส าเรจ็ของงาน 
มกีารท างานเปน็ทมี

E

C

M

U

Values
คา่นิยม

วฒันธรรมองคก์ร : รว่มดว้ย ชว่ยกนั



แนวทางการน าไปสู ่THE UIR Top100 และ 
Socio-Economic impact 16,500 ลบ.

1) วิเคราะห์มิติการวัด UIR กบัความเชื่อมโยงของพนัธกจิหลกัของมหาวิทยาลยั
2) วิเคราะห์ SDGs ในตัววัด UIR กับความโดดเด่นของมหาวิทยาลยั



3)  ท า Gap analysis โดย ทีมคณะท างานฯ



Strategic Objective Goal ค่าคาดการณ์
ปี 2565

ค่าเทียบเคียง

SO1 : สร้างการพฒันาที่ยั่งยนืด้าน
พลงังานและสิง่แวดลอ้ม

SDG 7 score
SDG 11 score
SDG 13 score

63.3
68.4
52.3

Percentile 51-75 (Q3)
Percentile 76-100 (Q4)
Percentile 51-75 (Q3)

SO2 : สร้างการพฒันาที่ยั่งยนืด้าน
อาหารและสขุภาพ

SDG 2 score
SDG 3 score

50.0 
90.0

Percentile 51-75 (Q3)
Percentile 76-100 (Q4)

SO3 : สร้างการพฒันาที่ยั่งยนืด้าน
ล้านนาสร้างสรรค์

SDG 1 score
SDG 11 score

57.0 
68.4

Percentile 51-75 (Q3)
Percentile 76-100 (Q4)

SO4 : สร้างการพฒันาที่ยั่งยนืด้าน
การจัดการศกึษา

SDG 4 score
SDG 17 score

60.8
70.3

Percentile 51-75 (Q3)
Percentile 76-100 (Q4)

SO5 :  สร้างการพฒันาที่ยั่งยนืด้าน
การจัดการนวัตกรรม

SDG 9 score 69.3 Percentile 76-100 (Q4)

SO6 : บริหารจัดการองค์กรเพือ่มุ่งสู่
ความเปน็เลิศ

EdPEx/TQA 
score

> 350 TQC award

4)  ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะคร่ึงแผน และก าหนดวัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่สอดคลอ้งกบัความส าเร็จของ THE UIR Top100 (SDG score)



5)  ก าหนดกลยุทธ์หลกัในการขบัเคลือ่น 9 ขอ้ เพือ่ขบัเคลือ่นใหบ้รรลุ
เปา้หมายแต่ละ SDGs



6) วเิคราะหค์วามเชี่ยวชาญของแต่ละสว่นงาน และถา่ยทอด OKR ลงสว่นงานผ่าน PA ตามความ

เชี่ยวชาญของแต่ละสว่นงาน ภายใต้การก ากบัของรองอธิการบดีที่เกี่ยวขอ้ง

7) ใหร้องอธิการบดีทีเ่กีย่วขอ้ง และสว่นงานเสนอแผนปฏิบตัิการเพือ่ตอบเปา้หมายยุทธศาสตร์ 

(รองอธิการบดี) และรองรับ PA ทีไ่ด้ตกลงกบัมหาวิทยาลัย (สว่นงาน)

8) จัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ และด้านบคุลากร เพือ่ขบัเคลื่อนแผนปฏิบตัิการน้ันๆ สู่

ผลส าเร็จ

9) ติดตามรายงานผลทกุไตรมาส เพือ่ปรับแผนปฏิบตัิการทั้งในระดับมหาวทิยาลัยและสว่นงาน

10) ก าหนดใหค้ณะเศรษฐศาสตร์ ท าการประเมิน Socio-Economics Impacts โดยภาพรวม 

เน่ืองจากตัววดัใน UIR มีมิติของ Outreach ซ่ึงในการจัดท า PA ได้ก าหนดใหห้น่วยงานทีม่ี

ความพร้อมมุ่งสู ่Outreach เพือ่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม







แนวทางการน าไปสูผ่ลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ TQA/EdPEx > 350

1) ก าหนดนโยบายในการน าเกณฑ์ TQA/EdPEx มาใชท้ั่วทั้งองค์กรทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะและส่วน
งานเทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

2) ทบทวนโครงสร้างรวมถึงระบบและกลไกในการขับเคล่ือนTQA/EdPEx เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน จึงได้ปรับระบบงานสนับสนุนท่ีส าคัญ โดยเพ่ิมกระบวนการพัฒนา
คุณภาพองค์กร และจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร” เปน็หน่วยงานรองรับโดยเฉพาะ และมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีก ากบัดูแลโดยตรง 

3) ในกระบวนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะคร่ึงแผน ได้ก าหนดวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ SO6 : บริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ ก าหนดกลยุทธ์ และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ เพ่ือขับเคล่ือน
องค์กรใหบ้รรลุเปา้หมายที่วางไว้

4) สื่อสาร ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ โดยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการกระตุน้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ตลอดทั้งปี รวมถึงมีระบบในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินทุกปี โดยสนับสนุนใหผู้้บริหารตั้งแต่ระดับหวัหน้า
ภาควิชาขึ้นไป เข้าร่วมเปน็ผู้ตรวจประเมิน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้เคร่ืองมือการพัฒนา
คุณภาพองค์กร 

5) ก ากับ ติดตามการพฒันาคุณภาพองค์กร โดยผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย จะตรวจประเมินทุกส่วน
งานปีละ 1 คร้ัง



ผูบ้รหิารรว่มอบรมเปน็ผูต้รวจประเมินตามแนวทาง CMU-EdPEx

5 รุ่น รวม 205 คน จาก 38 สว่นงาน 
(ปฏบัิตหิน้าทีต่รวจประเมนิ 145 คน)







6) ปรับปรุงแนวทางในการเรียนรู้ระดับองค์กร เร่ิมจากกลุม่บุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง work process improvement แยกตามสายงานต่างๆ เช่น บุคลากรสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา การ
ดูแล นศ. การบริหารบุคคล การเงิน เพือ่ใหผ้บุคลากรได้ร่วมกนัทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน ค้นหา
ปญัหาที่พบในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านร่วมกนั โดยน าเสยีงของลกูค้า ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ประกอบการปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนการท างานใหม่ เพือ่สง่มอบคุณค่าใหแ้กล่กูค้า 



แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการสง่เสริมและขับเคลื่อน)

กิจกรรม ก าหนดเวลา

1. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

เสนอ กบม. และจัดประชุมช้ีแจงแผนการด าเนินการ เพ่ือสือ่สารและสร้างการมี

ส่วนร่วมในการใช้ TQA/EdPEx เปน็เคร่ืองมือในการบริหารจัดการองค์กร

15 ธันวาคม 63

23 ธันวาคม 63

2. จัดฝึกอบรมประจ าปี 2564 : CMU-EdPEx Training Program การอบรมให้

ความรู้เพ่ือขับเคล่ือนระบบ CMU-EdPEx

2.1  การอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารสว่นงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงทีม

ผู้บริหารใหม่ (ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) ท่ีจะเข้าร่วมอบรม 

Report Writing 

2 กุมภาพันธ์ 64



แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการสง่เสริมและขับเคลื่อน)

กิจกรรม ก าหนดเวลา

2.2 Report Writing (ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดท า 

Application Report) หลักสตูรส าหรับผู้บริหารท่ีผ่านการอบรม TQA/EdPEx

Criteria เม่ือวันท่ี 6-7 ก.พ. 63 ซ่ึงจัดโดย มช. หรือ TQA Criteria ซ่ึงจัดโดย

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ หรือเปน็ CMU-EdPEx Assessor หรือผู้ท่ีผ่านการ

อบรมเตรียมความพร้อมฯ (ข้อ 2.1)

- รุ่นท่ี 1 ส าหรับคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย (ไม่เกิน 60 คน)

- รุ่นท่ี 2 ส าหรับสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส านักงานมหาวิทยาลัย และสว่นงาน

วิชาการภายใน (ไม่เกิน 60 คน)

5-6 กุมภาพันธ์ 64

12-13 มีนาคม 64

(นพ.สทิธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล)

2.3 Systems for sustainable performance excellence หลักสตูรส าหรับ

ผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหารประจ าสว่นงาน)  และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้าน 

EdPEx

1 เมษายน 64





แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการสง่เสริมและขับเคลื่อน)

กิจกรรม ก าหนดเวลา

3. EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเปน็เลิศ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิธี

ปฏิบัติท่ีดีของสว่นงาน
12 พฤษภาคม 64

4. ให้ค าปรึกษา (Coaching) ส่วนงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

โดยทีม Mentor (CMU-EdPEx Assessor/TQA Assessor)

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนคณะในการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่น 8 

พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ

4.2 ให้ค าปรึกษา/แนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่EdPEx300 ของส่วน

งานท่ีผ่าน EdPEx200 เพ่ือจัดท า Application report EdPEx300 (คณะ

เทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4.3 Coaching Care Café ‘ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน’ บริการให้

ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพองค์กร (ทุกเช้าวันอังคารสัปดาห์แรก

ของเดือน)

1 เมษายน 64

พฤศจิกายน 63 – กรกฏาคม 64

พฤศจิกายน 63 และ  

กุมภาพันธ์-มีนาคม 64

เมษายน 64 เปน็ต้นไป



แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการสง่เสริมและขับเคลื่อน)

กิจกรรม ก าหนดเวลา

5. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เข้ารับการอบรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ต่อเน่ือง

6. ส่งเสริมและสนับสนุนทีมงานสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสูค่วามเปน็เลิศ                  

กิจกรรมเล่าสู่กันฟงั เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างทีมงานฯ 

ของส่วนงานต่างๆ

พฤษภาคม 64



แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการติดตามประเมิน และวิเคราะห)์

กิจกรรม ก าหนดเวลา

1. จัดประชุมประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (Team Lead) 

เพ่ือร่วมกันทบทวนและก าหนดรูปแบบ/วิธีการตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 

2563

26 เมษายน 64

2. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx

2.1 อบรมเกณฑ์เบ้ืองต้น (OP และหมวด 1-7) ส าหรับ New Assessor

2.2 อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration 

(Refreshing course ส าหรับผู้ประเมินเดิม และผู้ประเมินใหม่)

28 เมษายน 64

22-23 พฤษภาคม 64



แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการติดตามประเมิน และวิเคราะห)์

กิจกรรม ก าหนดเวลา

3. การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร

3.1 ระดับมหาวิทยาลัย (EdPEx300 ของ สป.อว.)

3.2 ระดับสว่นงาน (ระบบคุณภาพ CMU-EdPEx) 

- จัดประชุมผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือรับฟงัรูปแบบและแนวทางการตรวจประเมินฯ 

และร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินฯ

- ตรวจประเมินคณะท่ีผ่านโครงการ EdPEx200/300 (ประสงค์ตรวจฯ)

- ตรวจประเมินคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัย ท่ีไม่ได้ร่วมโครงการ 

EdPEx200

- ตรวจประเมิน 3 สถาบันวิจัย  6 ส านัก ส่วนงานวิชาการภายใน และส านักงาน

มหาวิทยาลัย

- สรุปผลการตรวจประเมิน และรับฟงัปญัหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

30 กรกฎาคม 64

สิงหาคม-กันยายน 64

สิงหาคม-กันยายน 64

ตุลาคม-ธันวาคม 64

ธันวาคม 64



แผนการด าเนินงานปี 2564
(ด้านการติดตามประเมิน และวิเคราะห)์

กิจกรรม ก าหนดเวลา

4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานข้อมูลการด าเนินการของสว่นงานเพ่ือรองรับ

สถานการณ์ COVID-19 ของทุกส่วนงาน

- รวบรวมและวิเคราะห์ตัวชี้วัดของทุกสว่นงาน (จาก SAR ของสว่นงานท่ีรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร) (ส.ค. - ธ.ค. 64)

ตุลาคม 63

สิงหาคม-ธันวาคม 64



คณะที่ได้รับ
รางวัล TQC / 
ผ่านโครงการ 
EdPEx200/

300

คณะที่ผา่น 
screening 

EdPEx200 
รุ่นที่ 8 

คณะที่ยงั
ไมไ่ด้เขา้ร่วม 
EdPEx200 
และบัณฑิต
วิทยาลัย

สถาบันวิจัย 
3 แหง่ และ 
ส านัก 6 แหง่

ส่วนงาน
วิชาการ

ภายใน และ
ส านักงาน
มหาวิทยาลัย

11

9

8

8

6

แผนการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2563



คณะแจ้งความประสงค์ว่าจะรับการตรวจประเมินหรือไม่
• ประสงค์รับการตรวจประเมินฯ รับการประเมินระหว่าง ส.ค-ก.ย 64

• ไม่ประสงค์รับการตรวจประเมินฯ ส่ง CDS และ Progress report ให้ สป.อว. ผ่านระบบ 

CHEQA online ภายใน 30 กันยายน 64 (ส่งผ่าน OQDcenter)

คณะท่ีได้รับรางวัล TQC / ผ่านโครงการ EdPEx200/300



คณะที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
EdPEx200 รุ่นที่ 8

ผ่านการ 
screening

คณะส่ง CDS และ Progress report ให้ 
สป.อว. ภายใน 30 ก.ย. 64
Waive การตรวจประเมนิตามระบบของ CMU 
ส าหรับ ปีการศึกษา 2563

ไม่ผ่านการ 
screening

รับการตรวจประเมินตามระบบของ CMU 
ส าหรับปีการศึกษา 2563 (เดือน ส.ค.-ก.ย. 
64)

1) คณะเกษตรศาสตร์ 
2) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
3) คณะการสือ่สารมวลชน 
4) คณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
5) คณะศึกษาศาสตร์
6) คณะวิจิตรศิลป์
7) คณะมนุษยศาสตร์
8) คณะสงัคมศาสตร์ * 

(ไม่ต้องผ่าน screening)

คณะท่ีผ่าน screening EdPEx200 รุ่นท่ี 8



1) คณะบริหารธุรกิจ
2)คณะนิติศาสตร์
3)วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
4)วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
5)คณะสาธารณสุขศาสตร์
6)บัณฑิตวิทยาลัย

คณะท่ียังไม่ได้เข้าร่วม EdPEx200 และบัณฑิตวิทยาลัย

รับการประเมิน
ระหว่าง ส.ค-ก.ย. 64



1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3)สถาบันวิจัยสังคม
4)ส านักทะเบียนและประมวลผล
5)ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6)ส านักหอสมุด
7) ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8)ส านักบริการวิชาการ
9)ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัย 3 แห่ง และ ส านัก 6 แหง่

รับการประเมิน
ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค. 64



1) สถาบันภาษา 
2)สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
3)สถาบันนโยบายสาธารณะ 
4)สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
5)อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 
7) ศูนยน์วัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
8)ส านักงานมหาวิทยาลัย (OP หมวด 3,6,7)

ส่วนงานวิชาการภายใน และส านักงานมหาวิทยาลัย

รับการประเมิน
ระหว่าง ต.ค.-ธ.ค. 64









การพัฒนาคุณภาพเปน็กระบวนการทีมุ่่งเน้นใหเ้กิดการเรียนรู้  
และเปน็กระบวนการทีต่้องด าเนินการต่อเน่ือง ไม่ใชโ่ครงการเฉพาะกิจ

การพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร คือการเดินทางท่ีไม่มีวันสิน้สดุขององค์กร

ข้อคดิทีส่ าคญั






