
แผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเปน็เลิศ 

(CMU-EdPEx) ประจ าปี 2565







ค่านิยมหลัก 11 ประการ เปน็ความเชื่อและพฤติกรรมทีฝ่งัลึกอยู่ในเกณฑน้ี์ และเปน็สิง่ทีพ่บเหน็ได้ในองค์กรทีม่ี   
ผลการด าเนินการทีโ่ดดเด่น (เปน็พื้นฐานของเกณฑ)์

1)  มุมมองในเชิงระบบ
2)  การน าองค์กรอย่างมีวสิยัทศัน์
3) ความเปน็เลิศทีมุ่่งเน้นผูเ้รียน และลูกค้ากลุ่มอืน่
4)   การใหค้วามส าคัญกับคน
5) การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว
6) การมุ่งเน้นความส าเร็จ

7) การจดัการเพื่อนวตักรรม
8) การจดัการโดยใช้ขอ้มูลจริง
9) การสร้างประโยชน์ใหส้งัคม
10) จริยธรรมและความโปร่งใส
11) การสง่มอบคุณค่าและผลลัพธ์



ดดัแปลงจากเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลศิ ฉบับป ี2563-2566



• ไม่ได้ก าหนดวิธีการ สามารถปรับใช้ได้ เลือกเคร่ืองมือช่วยได้ตามบริบทของ
องค์กร จุดมุ่งเน้นอยู่ท่ีผลลัพธ์

• เกณฑ์มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

ลักษณะส าคัญของเกณฑ์ EdPEx

เลือกก าหนดตัววัดความส าเร็จได้เองตามบริบทขององค์กร

การใช้เกณฑน้ี์อย่างต่อเน่ือง จะท าใหส้ถาบนัได้รู้จกัตนเองเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และจะสามารถระบวุธีิทีด่ีทีส่ดุ
ในการสร้างจดุแขง็ ปิดช่องวา่ง และสร้างนวตักรรม



ระดับพัฒนาการขององค์กร (0–1000)
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EdPEx Score

Early Development 
0 - 270

Early Result 
271 - 370

Early 
Improvement 

371 - 470

Good Performance 
471 - 571 Emerging Industry Leader 

571 - 680

Industry Leader 
681 - 790

Benchmark Leader 
791 - 890

World Leader 
891 -1000



เปา้หมายส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บรรลุ Vision

มหาวทิยาลัยชั้นน าทีร่ับผดิชอบต่อสงัคม 
และการพัฒนาทีย่ั่งยืน

Customer 
value





ศูนย์พัฒนาคุณภาพองคก์ร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

พันธกิจ : 
1) สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 
2) สั่งสมและประยุกต์ปญัญาความรู้ 

(วิจัย-นวัตกรรม) 
3) บริการวิชาการเพ่ือตอบแทน

บุญคุณแผ่นดิน 
4) สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย 

และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม

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

วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมด้วย ชว่ยกัน
สมรรถนะหลักขององค์กร : การบูรณาการความเชีย่วชาญใน
สาขาวิชาที่หลากหลาย สู่ความเปน็เลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ 



As is Goals





ศูนย์พฒันาคุณภาพองคก์ร 
ส านักงานมหาวิทยาลยั

การสง่เสรมิและขบัเคลือ่น

- Attitude & Mindset
- Tools for Quality

- Mentoring system

- Show & Share

การตดิตามประเมิน และวิเคราะห์

- พัฒนาผูป้ระเมิน (เดมิ+ใหม)่
- พัฒนารูปแบบ/วธีิการประเมิน

- บริหารจดัการกระบวนการประเมิน

- วิเคราะหป์ระสทิธิภาพ ประสิทธิผล























กระบวนการตรวจประเมินปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดวัน

1. จดัสง่รายงาน SAR ให้แกผู่้ตรวจประเมินพรอ้มข้อมูลและแบบฟอรม์ในการ
จดัท า IR

ระหว่างวันที่ 1-8 กนัยายน 
2564

2. Team lead จดัท า key factor สง่ให้เลขานุการ เพื่อจดัสง่ให้ผูต้รวจ
ประเมินในทีม

13 กนัยายน 2564

3. ผู้ตรวจประเมินทุกทา่นจดัท า IR หมวด 1-7 และประเมินระดับคะแนน
เบือ้งต้นตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และจดัสง่ให้ฝา่ยเลขานุการ เพื่อ 
Consolidate IR โดยขอให้ Team lead ก าหนด Item lead และจดัสง่ให้
เลขานุการพรอ้มกบั IR ด้วย

5 ตุลาคม 2564

4. ฝา่ยเลขานุการ Consolidate IR พรอ้มตารางที่มอบหมาย Item Lead และ
จดัสง่ให้ผู้ตรวจประเมนิเพือ่จดัท า V1

6 ตุลาคม 2564

5. ผู้ตรวจประเมิน จดัท า V1 ตามหัวข้อที่ได้รบัมอบหมายให้เปน็ Item lead 
และสง่ให้ฝา่ยเลขานุการ

8 ตุลาคม 2564

6. ฝา่ยเลขานุการ จดัสง่ไฟล ์V1 ที่รวมทุก Item ให้ผู้ตรวจประเมิน และ Zoom
Meeting ID ส าหรบัการประชมุ เพื่อเตรยีม Consensus Review 

11 ตุลาคม 2564

Consensus Review 12 ตุลาคม 2564
Site Visit 18 ตุลาคม 2564

7. Team lead พิจารณาภาพรวม Feedback report  และสง่ให้ฝา่ย
เลขานุการ

1 พฤศจกิายน 2564

V1 คือ การสรุป Strength และ OFI ของผู้ตรวจประเมินทุกคนใน Item ที่ไดร้ับมอบหมายให้เปน็ข้อความที่สมบูรณ์ (Feedback ready comment)



การจัดท า V1 

V1 คือ การให้ Item lead แต่ละท่านพิจารณา Strength และ OFI ของผู้ตรวจประเมิน
ในทีมทุกท่านใน Item ท่ีตนเองได้รับมอบหมาย เช่น หากได้รับมอบหมายให้เปน็ Item 
lead ในหมวด 2 (ข้อ 2.1 และ 2.2) ก็ให้จัดท า V1 หัวข้อ 2.1 และ 2.2 ดังน้ี

พิจารณา Strength และ OFI จากไฟล์ Consolidated IR 

(ฝา่ยเลขานุการจะรวบรวม IR ของผู้ตรวจประเมินทุกท่านไว้ให้แล้วในแต่ละหัวข้อ) 

เลือกประเด็นท่ีท่านพิจารณาแล้วว่าควรเปน็ Strength และ OFI ของหัวข้อ 2.1, 2.2 และสรุป

ให้เปน็ข้อความที่สมบูรณ์ (Feedback ready comment ซ่ึงประกอบด้วย Nugget, Example 

และ relevance) เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกันในการประชุม Consensus review ต่อไป



































มหาวทิยาลัยจดั Coach ตามความต้องการของสว่นงาน

ลงพื้นทีใ่หค้ าปรึกษาไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี (ครึ่งวนั/เต็มวนั)

ส่ง SAR 
พ.ย.65

ส่ง SAR 
พ.ย.66

ส่ง SAR 
พ.ย.67



คณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลัยจดั Coach เพื่อใหค้ าแนะน าในการ

จดัท า SAR เพื่อสง่ สป.อว. ในเดือนมีนาคม 65

สว่นงานทีป่ระสงค์จะยื่นสมัคร EdPEx200 รุ่น 10 (สมัคร
เดือนธันวาคม 65)

มหาวทิยาลัยส ารวจความต้องการ และจดัประชุม
หารือเพื่อวางแผนเตรียมการล่วงหน้า + จดั Coach เพื่อให้
ค าปรึกษาเฉพาะสว่นงาน



ส าหรับทุกส่วนงานท่ีสนใจ
• นัดหมายเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาในประเด็น
ท่ีต้องการรับค าแนะน า



• มหาวทิยาลัยสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม TQA Training Program (4 สทิธ์ิ/สว่นงาน) และ 
TQA New assessor (ปีเวน้ปี)

*





หนังสือ “บริหารเย่ียม ผลลัพธ์ยอด ด้วยเกณฑ์ TQA” ของ 
นพ.สิทธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล แจกฟรี เปน็เล่มท่ีอาจารย์เคย
เขียนเม่ือสิบปีก่อนโดยปรับให้ทันสมัย ตรงกับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติฉบับล่าสุด สามารถสมัครขอรับฟรี
ได้ตามลิงค์ https://www.ftpi.or.th/tqa-academy
หรือ scan QR code 

แนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม (VDO เกณฑ์ 7 หมวด) 
(https://oqdc.cmu.ac.th/index.php)

https://www.ftpi.or.th/tqa-academy
https://oqdc.cmu.ac.th/index.php


เอกสารการประชุมชี้แจงแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพมหาวทิยาลัยเชียงใหม่
ตามแนวทางเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ปน็เลิศ 

(CMU-EdPEx) ประจ าปี 2565

รับฟงัขอ้คิดเหน็
ขอ้เสนอแนะ




