
แผนดำเนินงานการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx มช. ประจำปี 

2564  (จัดโดยศูนย์พัฒนาคณุภาพองค์กร) 
23 ธ.ค. 63 สันต์ทัศน ์เพ็ญจันทร ์ ดำเนินการแล้ว 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานการประกันคณุภาพตามแนวทางเกณฑ์ TQA/EdPEx ของคณะ
แพทยศาสตร์ มช. 

ศ. 15 ม.ค. 64 คกก.ประกันคณุภาพสำนักฯ ดำเนินการแล้ว 

3 จัดประชุมการประกันคณุภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของสำนักฯ ครั้งท่ี 
1/2564   

อ. 2 มี.ค. 64 คกก.ประกันคณุภาพสำนักฯ ดำเนินการแล้ว 

4 จัดฝึกอบรม เรื่อง “การออกแบบกระบวนการ (Process Design)” โดย รศ.อุษณีย์ 
คำประกอบ 

ก.ค. 64 สันต์ทศัน์ เพ็ญจันทร ์ เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด 

5 ประชุมจัดทำข้อมลูโครงร่างองค์กร (OP) ศ. 18 มิ.ย. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
6 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 1 : การนำองค์กร อ. 29 มิ.ย. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
7 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 2 : กลยุทธ์ พฤ. 22 ก.ค. 64 (บ่าย) คณะทำงาน SAR-EdPEx  
8 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 3 : ลูกค้า ศ. 6 ส.ค. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
9 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ศ. 10 ก.ย. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
10 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 5 : บุคลากร พ. 15 ก.ย. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
11 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ อ. 21 ก.ย. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
12 ประชุมจัดทำ SAR-EdPEx หมวด 7 : ผลลัพธ์ พ. 29 ก.ย. 64 คณะทำงาน SAR-EdPEx  
13 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEx สำนักฯ ปีงบ 2564 ประมาณ ก.ย. 64 คกก.ประกันคณุภาพสำนักฯ  
14 แจ้งเวียนพิจารณา SAR-EdPEx สำนักฯ ปีงบ 2564 (ฉบับสมบูรณ์)  1-8 ต.ค. 64 สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร ์  
15 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จา่ยการตรวจประเมิน CMU-EdPEx สำนักฯ ปีงบ 2564 ต.ค. 64 สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร ์  
16 รับการตรวจประเมิน CMU-EdPEx สำนักฯ ปีงบ 2564 (โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

ฯ) 
ต.ค. - พ.ย. 64 คกก.ประกันคณุภาพสำนักฯ  

17 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผล และช้ีแจงแผนการดำเนินงานของปี 2565 สำหรับ CMU-
EdPEx Assessor ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากร 

ธ.ค. 64 ผู้บริหารทุกระดับ  

ที่มา: งานบริการและประกันคณุภาพ สำนักงานสำนัก   
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กำหนดการฝึกอบรมการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจำปี 2564 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ลำดับ แผนงาน/โครงการกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
1 อบรม เรื่อง “Systems for Sustainable Performance Excellence”  

     (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (คกก.บริหารส่วนงาน) และบุคลากรด้าน EdPEx) 
     ณ โรงแรมแคนทารฮีิลล์ อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 

พฤ. 1 เม.ย. 64 
13.00-16.00 น. 

ผู้อำนวยการสำนักฯ 
เลขานุการสำนัก 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
หัวหน้างานบริการและประกันคณุภาพ 

 

2 อบรม เรื่อง “CMU-EdPEx New Assessor” ครั้งท่ี 1 ผ่าน  
     Zoom Meeting 

พ. 28 เม.ย. 64 
 

รองผู้อำนวยการสำนักฯ  

3 อบรม เรื่อง “EdPEx Sharing เสน้ทางสู่ความเป็นเลิศ” ผ่าน Zoom Meeting 
     (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร, CMU-EdPEx Assessor และบุคลากรที่สนใจ) 

พ. 12 พ.ค. 64 
10.00-12.00 น. 

ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ  

4 อบรม เรื่อง “CMU-EdPEx Assessor Calibration (Refreshing Course)”  
     หลักสูตรสำหรับ CMU-EdPEx Assessor, ผูต้รวจประเมินเดิมและใหม ่

 รองผู้อำนวยการสำนักฯ  

5 อบรม เรื่อง “Report Writing” ผา่น Zoom Meeting 
     (หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ผา่นการอบรม TQA-EdPEx Criteria  
     เมื่อวันท่ี 6-7 ก.พ. 63 หรือเป็น CMU-EdPEx Assessor  
     หรือผู้ที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมฯ 

ศ. 9 ก.ค. 64 
09.00-16.00 น. 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
หัวหน้างานบริการและประกันคณุภาพ 

 

ที่มา: งานบริการและประกันคณุภาพ สำนักงานสำนัก   


