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ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พันธกิจ : 
1) สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 
2) สั่งสมและประยุกต์ปญัญาความรู้ 

(วิจัย-นวัตกรรม) 
3) บริการวิชาการเพ่ือตอบแทน

บุญคุณแผ่นดิน 
4) สบืสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย 

และบ ารุงรักษาสิง่แวดล้อม

ค่านิยม : E-CMU
E หมายถึง การมุ่งม่ันสูค่วามเปน็เลิศ (Excellence) 
C หมายถึง การเชิดชูรับใช้สงัคม (Community Engagement) 
M หมายถึง การยึดหลักธรรม (Morality) 
U หมายถึง รวมพลังเปน็หน่ึงเดียว (Unity) 

วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมด้วย ช่วยกัน
สมรรถนะหลักขององค์กร : การบูรณาการความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่หลากหลาย สูค่วามเปน็เลิศด้านสิง่แวดล้อมและพลังงาน  
ด้านอาหาร สขุภาพ และการดูแลผู้สงูอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ 



16,500 ล้านบาท

ยังไม่ถึงรอบการประเมิน



งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2563
วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพจากเว็บไซด์ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ



พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2564



พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2564



อ้างอิงจากเว็บไซด์ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ





การกระตุ้นและท าใหเ้กิดนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 



• ผู้น าระดับสงู ระดมสมองเพ่ือร่วมกันเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่หลากหลายและเปน็ความคิดนอกกรอบ
โดยพิจารณาร่วมกับโอกาสท่ีได้จากการวิเคราะห์ STEEP analysis ในข้ันตอนท่ี 3 ของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

• คัดกรอง ประเมินความเสีย่งที่น่าลงทนุ และจัดล าดับความส าคัญของโอกาสเชงิกลยุทธ์ โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณา 3 ประเด็น คือ 

ได้โอกาสเชิงกลยุทธ์ทีเ่ปน็ความเสีย่งทีน่่าลงทนุเรียงตามล าดับความส าคัญ 
ซ่ึงน าไปสูก่ารริเร่ิมสิง่ใหม่ทีส่ร้างคุณค่าต่อผลิตภณัฑ์และบริการทีส่ง่มอบใหแ้ก่ลูกค้า 

การกระตุ้นและท าใหเ้กิดนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

• Impact to 
vision 

• สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก
ของ มช. 

• ความพร้อม
ของทรัพยากร 

40% 30% 30%



โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เปน็ความเสีย่งที่น่าลงทุน 
(ตามล าดับความส าคัญ)

การริเร่ิมสิง่ใหม่ ประเภท

SOp1 ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางด้านอาหาร 
(Food Security) พลังงาน และการ
สาธารณสขุมีความพร้อมที่สามารถเพ่ิม
ผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีจากองค์ความรู้
ด้าน Food & Health and Aging, Energy 
and Environment

- CMU-BCG Platform
- Zero waste Platform โดยการจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจรที่
สามารถคัดแยกและจัดการขยะใน
มหาวิทยาลัยได้เองโดยไม่เปน็ภาระของ
เทศบาลนครเชียงใหม่

Process innovation
Product innovation

SOp2 ความต้องการในการเรียนรู้ทักษะที่
จ าเปน็ต่อการประกอบอาชีพใหม่ หรือการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหรือ นศ. และมี
ความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสขุเพ่ิม
มากขึ้น

- Transform Learning Platform/Models 
ที่ตอบสนองทักษะแห่งอนาคต รองรับคนทุก
ช่วงวัยและการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

Product innovation



โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เปน็ความเสีย่งที่น่าลงทุน 
(ตามล าดับความส าคัญ)

การริเร่ิมสิง่ใหม่ ประเภท

SOp3 การเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ (Aging 
society)

- Medicopolis Platform โดยจัดตั้งศูนย์
สง่เสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ 

Product innovation

SOp4 ค่านิยม ความต้องการและรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนไป

- Transform Learning Platform/Models 
ที่ตอบสนองทักษะแห่งอนาคต รองรับคนทุก
ช่วงวัยและการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

Product innovation



โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เปน็ความเสีย่งที่น่าลงทุน 
(ตามล าดับความส าคัญ)

การริเร่ิมสิง่ใหม่ ประเภท

SOp5 การสง่เสริมนวัตกรรมในประเทศ การ
วิจัยนวัตกรรมข้ามศาสตร์มากข้ึนและการ
พ่ึงพาตนเองด้านยาและเคร่ืองมือแพทย์ที่
เพ่ิมขึ้น

- Biopolis Platform โดยมีโครงการจัดตั้ง
ศูนย์นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ และศูนย์
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  ยกระดับผลงาน
นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านพลาสติก
ชีวภาพ ขยายผลจากการผลิตเม็ดพลาสติก
ชีวภาพไปสูก่ารผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
ชีวภาพชนิดทนร้อนและเย็นที่ใช้งานได้จริง
เปน็รายแรกของประเทศ โดยสนับสนุนการ
สร้างโรงงานต้นแบบขยายขนาดพร้อม
เคร่ืองมือ และได้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพในรูปของภาชนะบรรจุอาหารและ
เคร่ืองดื่ม เพ่ือน าร่องใช้ในศูนย์อาหารภายใน 
มช. ก่อนจะมีการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

Product innovation



โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เปน็ความเสีย่งที่น่าลงทุน 
(ตามล าดับความส าคัญ)

การริเร่ิมสิง่ใหม่ ประเภท

SOp5 การสง่เสริมนวัตกรรมในประเทศ 
การวิจัยนวัตกรรมข้ามศาสตร์มากข้ึนและ
การพ่ึงพาตนเองด้านยาและเคร่ืองมือแพทย์
ที่เพ่ิมขึ้น

- จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
- จัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ปญัหาหมอกควันภาคเหนือเชิงบูรณาการ 
เพ่ือสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
หมอกควันภาคเหนือของหน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครัฐในระดับท้องถ่ิน ระดับจังหวัด และใน
ระดับประเทศ รวมถึงการท าหน้าที่เปน็
ฐานข้อมูลทางวิชาการเพ่ือเตรียมการในการ
ปอ้งกันฝุน่ควันของภาคประชาชน การน า
ข้อมูลวิชาการไปสู่การยกร่าง พรบ.

Product innovation

Product innovation



โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เปน็ความเสีย่งที่น่าลงทุน 
(ตามล าดับความส าคัญ)

การริเร่ิมสิง่ใหม่ ประเภท

SOp6 การเปน็สงัคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ 
(Digital society)

- Smart campus ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการเมืองที่ครอบคลุมทั้งด้านพลังงาน 
สิง่แวดล้อม การสญัจรและความปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เปน็เมืองน่า
อยู่ ทันสมัย มีสขุอย่างย่ังยืน
- Business Intelligent ประกอบด้วย ข้อมูล
ด้านบุคคล ด้าน นศ. งานวิจัย งานหลักสตูร 
ด้านการเรียนการสอน

Service innovation

Product innovation





CMU-BCG Platform





การจัดรูปแบบการท างานและบริหารบุคลากร เพ่ือใหเ้กิดการสร้างนวัตกรรม

• จัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับแผนงานตามพันธกิจและแผนงานเชิงรุก ในสดัสว่น 70:30
• ออกแบบหลักสตูรพัฒนาบคุลากรแบบ Proactive ผ่านการ reskill/upskill เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการบรรลุความส าเร็จของแผนปฏิบตัิการ





























มุมมองการท า EdPEx กับสว่นงานที่ไม่มีการเรียนการสอน



เกณฑ์ EdPEx มีลักษณะอย่างไร

เกณฑ์น้ีช่วยใหส้ถาบันของท่านตอบค าถามส าคัญ 3 ข้อคือ
1) สถาบันของท่านด าเนินการได้ดีอยา่งท่ีต้องเปน็หรือไม่
2) สถาบันทราบได้อยา่งไร
3) สถาบันของท่านควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรและอยา่งไร

เกณฑ์ EdPEx ช่วยใหส้ถาบันบริหารจัดการทุกเร่ือง/องค์ประกอบของสถาบนัให้
เปน็หน่ึงเดียวเพ่ือใหบ้รรลุพันธกิจ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง และมีผลการ
ด าเนินการท่ีเปน็เลิศ ซ่ึงก็คือ “มุมมองในเชิงระบบ”

อ้างอิงจาก (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเปน็เลิศ ฉบับปี 2563-2566

EdPEx เปน็การบริหารคุณภาพองค์กร ไม่ใช่เพียงการบริหารคุณภาพการศึกษา



• ไม่ว่าสถาบันของท่านจะเพ่ิงจัดตั้งใหม่ ก าลังเติบโต หรือจัดตั้งมาแล้วเปน็
เวลานาน ทุกแหง่จะเผชิญกับความท้าทายในทุก ๆ วันและในระยะยาว ใน
ขณะเดียวกันก็มีจุดแข็งท่ีใหป้ระโยชน์กับสถาบันเช่นกัน

• เกณฑ์ EdPEx ช่วยใหท้่านค้นพบและใช้จุดแข็งเหล่าน้ันและเตรียมสถาบัน
ใหรั้บมือความท้าทายท่ีเกิดขึ้นได้

เกณฑ์ EdPEx จะช่วยสถาบันของท่านได้อย่างไร

อ้างอิงจาก (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเปน็เลิศ ฉบับปี 2563-2566



เกณฑ์ EdPEx จะช่วยสถาบันของท่านได้อย่างไร

นอกจากน้ี เกณฑ์ EdPEx ยังเอื้อใหส้ถาบันสามารถระบุประเด็นส าคัญ ดังน้ี
• คุณลักษณะท่ีสถาบันจ าเปน็ต้องมีเพ่ือใหส้ามารถแข่งขันได้ และประสบ
ความส าเร็จในระยะยาวในสภาวะแวดล้อมด้านการศึกษา

• การท าใหผู้้น า ผู้บริหารแต่ละระดับ และบุคลากรทั้งหมดเหน็ภาพเดียวกัน
• การท าใหม้ั่นใจว่าบุคลากรเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความส าเร็จ
• การท าความเข้าใจ และตอบสนอง หรือท าได้เหนือกว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่

• การท าใหม้ั่นใจว่า การด าเนินการของสถาบันมีประสทิธิภาพ และน าไปสู่
ความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาว

อ้างอิงจาก (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเปน็เลิศ ฉบับปี 2563-2566



• เปน็การประเมินในระดับองค์กรเพ่ือการมุ่งเปา้

• ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน 

• เสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์กร ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อน าไปใช้
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

• เปน็กลไกสร้างใหเ้กิดการบูรณาการของสว่นต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนใหอ้งค์กร
ไปสูเ่ปา้หมายและวิสยัทัศน์ท่ีตั้งไว้

• ค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง

การใช้เกณฑ์ EdPEx เพ่ือการประเมินองค์กร



อะไรคอืจุดเปล่ียนที่ส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัย
ประสบความส าเร็จได้รับรางวัล TQC



16,500 ล้านบาท

ยังไม่ถึงรอบการประเมิน



มหาวิทยาลัยตั้งเปา้หมายให้สว่นงานต่างๆ 
ด าเนินงานด้าน EdPEx อยา่งไรบ้าง



สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2558

เหน็ชอบใหม้หาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้แนวทางของเกณฑ์ EdPEx
เปน็กรอบแนวคิด/เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพในองค์รวม

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับสว่นงาน  

• เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเร่ืองในองค์กรท่ีจะสง่ผลให้
เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและ
สว่นงานไปสูค่วามเปน็เลิศท่ียั่งยืนอย่างชัดเจน 

• กระตุ้นใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีดีระหว่างสว่นงานต่างๆ  

จากนโยบายสูก่ารปฏิบัติ



อะไรคอืสิง่ที่ท่านวิทยากรคดิว่าในตัวของผู้น าน้ันส าคญัที่สดุ



ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมที่ชว่ยสนับสนุนงานวิจัยในอนาคต



ขอ้แนะน าที่เปน็หวัใจส าคัญของการท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการขององค์กรขนาดเล็ก



Key Success Factor



Leadership

ความมุ่งมั่นของผู้น าระดับสงูในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามปณิธาน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ท้องถ่ินภาคเหนือและประเทศชาติ โดย
มหาวิทยาลัยน าเกณฑ์ TQA หรือในระบบการศึกษาเรียกว่าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเร่ืองท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดการปรับปรุง
คุณภาพ  โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันในเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลยั  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ
ท่าน ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน็ผู้ริเร่ิมผลักดัน
ใหน้ าเกณฑ์ TQA/EdPEx มาใช้ในวงการศึกษา รวมถึง ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์         
ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสทิธ์ิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีได้เร่ิมมี
แนวคิดในการน าเกณฑ์ TQA มาใช้เปน็แนวทางในการพัฒนากระบวนการท างานใน
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย



Engagement
ความผูกพันของคนในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมด้วย ช่วยกัน” ของ

ผู้บริหารและบุคลากรจากทุกสว่นงาน 

Attitude 
การสร้างทัศนคติท่ีดีใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพในการท างานอย่างเปน็ระบบและต่อเน่ืองตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแหง่ชาติ เพ่ือพัฒนาองค์กรสูค่วามเปน็เลิศ 

Deployment
การถ่ายทอดนโยบาย เปา้หมายของมหาวิทยาลัยไปสูก่ารปฏิบัติท่ีครอบคลุม

ทุกสว่นงาน เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน



การจดสิทธิบัตรใช้เวลานานมาก ถือว่าเปน็นวัตกรรม 
ควรสนับสนุนอย่างไร



ปญัหาท่ีพบและการจัดการปญัหาระหว่างจัดท ากลยทุธ์เปน็อยา่งไร



นอกจากปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังแล้ว สมาชกิเรา ควรมสีว่นร่วมอื่นๆ 
ด้านใดอกี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน EdPEx



EdPEx คือ การปรับวิธีการท างาน

เราจะน าหลักการ/แนวคิดของ EdPEx
มาพัฒนาการท างานท่ีรับผิดชอบอยูไ่ด้อยา่งไร

งานเสร็จ  งานส าเร็จ



Thank you


