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C2C for Performance Excellence # 1
• กจิกรรม Coaching Workshop เพือ่เพิม่ทกัษะในการพฒันาคุณภาพให้

ผูบ้รหิารและทมีงานพฒันาคุณภาพใหส้ว่นงาน
• รปูแบบ: บรรยาย/workshop/น าเสนอ/วพิากย์
• ใช ้SAR สว่นงานในการท า workshop
• จ านวนกจิกรรม: 3 ครัง้ (1 พย./22 พย./26 ธค.)
• เงือ่นไขการเขา้รว่มกจิกรรม:

– แตล่ะครัง้ไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น (จาก 5 ทา่นทีส่ง่ชือ่เขา้รว่มกจิกรรม)
– สง่ Assignment ตามก าหนดเวลา (20 พย./18 ธค.) 
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EdPEx Pitfalls

• ขาดความเขา้ใจในเกณฑ์

• ใชเ้กณฑไ์มเ่ป็น

• ผูเ้กีย่วขอ้งไมเ่ขา้ใจบทบาท

• เขยีนมากกวา่ท า
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กรอบแนวคิดเดียวกนัของเกณฑค์ณุภาพ
• Baldrige Excellence Framework
• เกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence – EdPEx) 
• เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ของ
ส านักงานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ

• มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (Hospital accreditation - HA) ของ
สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

• เกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (Public Sector Management 
Quality Award – PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(กพร.) 

• ระบบการประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal – SEPA) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

http://www.edpex.org/2016/04/edpexcriteria58-61.html5



MU Internal Quality Assurance
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OBE/AUN-QA

Baldrige Excellence Framework 
/EdPEx

Baldrige Excellence Framework 
/EdPEx

Mahidol University

Faculty

Program Program

Institute

Program Program

College

Program Program

EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence

OBE: Outcome-based Education

AUN-QA: ASEAN University Network Quality Assurance



QD Strategy

LET’S
Develop

Lead in Quality 
Development: 
TQA, EdPEx & 

AUNQA

Engage all 
faculties, 

assessors and 
MU staff

build a sense 
of Teamwork 

among MUQD 
workforces

Support and 
facilitate all 
MU faculties
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Lead in Quality Development: EdPEx & AUNQA
Stakeholders’ Needs

Quality Assurance and (Inter)national benchmarking

Programme

Specification

Programme 

Structure & 

Content

Student

Assessment

Academic Staff 

Quality

Support Staff 

Quality 

Student Quality & 

Support

Facilities & 

Infrastructure

Quality Enhancement

Output

Expected

Learning

Outcomes
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Teaching & Learning 

Approach

AUN-QA at Program Level  

EdPEx
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Engage all faculties, assessors and MU staff
Build a sense of Teamwork among MUQD workforces
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Support and facilitate all MU faculties
• Training:

• Team: Item Experts, Consultants 

• Tools: Management tools

• EdPEx Criteria 

• EdPEx for Staff & Executives 

• EdPEx on Request

• MU EdPEx Assessor Training

• MU EdPEx Assessor Calibration 

• MU EdPEx Consultant

• EdPEx SAR Writing Training  

• EdPEx Clinic 

• AUN-QA Criteria 

• AUN-QA for Staff & Executives 

• AUN-QA on Request

• MU AUN-QA Assessor Training 

• AUN-QA SAR Writing

• AUN-QA Clinic 

• C2C for OBE Curriculum Redesign 
Project
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Overall EdPEx scores of MU Faculties 
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TQA Assessment

Follow-up
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Pre-Assessment

4 Phases

Phase 1: 2011-2012 
3 Faculties

Phase 2: 2012-2013 
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Phase 3: 2013-2014

13 Faculties

Phase 4: 2014-2015

16 Faculties



ติดตามรายละเอียดได้ท่ี http://www.qd.mahidol.ac.th/

Team Good Practice Award

Innovative Teaching Award R2R Innovation

Educators’ Forum
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MUQD Milestones 2561-2564

EdPEx >200: 65%

EdPEx >300: 35%

103rd &121st ASEAN 
AUNQA Assessment

AUNQA International 
Conference 2018

Are You Ready for 
Accreditation? Project

Quality Forum: Share & Learn 

EdPEx & OBE/AUNQA

ASEAN AUNQA 
Institutional Assessment

Inter. Accredited          
Programmes         
(50 = 15 %)

EdPEx >200: 50%

EdPEx >300: 25%

Inter. Accredited          
Programmes

(17 = 5 %)

EdPEx >200: 60%

EdPEx >300: 30%

Inter. Accredited          
Programmes(33=10%)

EdPEx Clinic: 364/007 MU-Quality 
Management Program            

(MU-QMP) #1 

Apply for TQA

TQEd 2019

136th ASEAN AUNQA
Assessment

MU-Quality Management 
Program (MU-QMP) #2 

163rd & 174th ASEAN 
AUNQA Assessment
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ค่านิยมและแนวคิดหลกัขององคก์ารท่ีเป็นเลิศ

Management by fact

Managing for innovation

Valuing people

Systems perspective

Visionary leadership

Societal responsibility

Delivering value and results

Organizational learning and agility
Focus on success

Student-centered excellence

Ethics and transparency
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โครงร่างองคก์าร รู้เรา รู้เขา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้

•หลกัสตูรและบริการ
•วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม

– สมรรถนะหลกัขององคก์าร
•บคุลากร
•สินทรพัย์
•กฎระเบียบข้อบงัคบั

• โครงสร้างองคก์าร
• ผูเ้รียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
• ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ

รู้เรา

• สภาพด้านการแข่งขนั
– ล าดบัในการแข่งขนั
– การเปล่ียนแปลงความสามารถในการ

แข่งขนั
– ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ

• บริบทเชิงกลยทุธ์
– ความท้าทายเชิงกลยทุธ์
– ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์

• ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ

รู้เขา
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Vision - Mission - Values
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Salmi, J. 2009. The Challenge of Establishing World-Class 
Universities. Washington DC: The World Bank.

• คะแนน O-Net ของนักศึกษามหิดล
• ร้อยละของศาสตราจารยต่์ออาจารยท์ัง้หมด 
• จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจยัท่ีได้รบัทนุวิจยัขนาดใหญ่ 
• จ านวนบคุลากรท่ีได้รบั International Recognition
• ความเป็นนานาชาติของนักศึกษา 

• พฒันาการของส่วนงานตามคะแนนประเมิน 
EdPEx/TQA 

• จ านวนหลกัสตูรท่ีได้รบัการรบัรองในระดบั
นานาชาติ 

• การได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการ
บริการการดแูลสขุภาพระดบัชาติหรือ
นานาชาติ

• ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน
• ทนุวิจยั 
• สินทรพัยส์ทุธิ / %รายได้สงู (ต า่) กว่าค่าใช้จ่าย

และรายได้รวม 

• ผลงานวิจยัตีพิมพใ์นฐานข้อมลูสากล/อาจารย ์
• ผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ
• ผลงานวิจยัเชิงนโยบายสาธารณะและแก้ปัญหาประเทศ 

• ผลประเมินคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
• ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใ้ช้บณัฑิต
• อตัราการสอบใบประกอบวิชาชีพ
• ผลงานวิจยัตีพิมพข์องนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

• จ านวนทรพัยสิ์นทางปัญญา ท่ีมีการน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

• จ านวนเงินรายได้จากทรพัยสิ์นทางปัญญา
• ผลการรกัษาเทียบเคียงระดบันานาชาติ 

World Class University

THE/QS World University Ranking
QS World Ranking for Life Sciences & Medicine 
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1.1 การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดบัสงู: Senior Leadership

• How do senior leaders communicate with 
and engage the entire workforce and 
students and other key customers?

น ำ ท ำให้ดู

สื่อสำร-รับฟัง

• How do senior leaders’ actions 
demonstrate their commitment to legal 
and ethical behavior?

• How do senior leaders’ actions build an 
organization that is successful now and 

in the future?
• How do senior leaders create a focus on 

action that will achieve the 
organization’s mission?

• How do senior leaders set your 
organization’s vision and values?
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• How do you consider societal well-being and benefit as part of your strategy and daily 

operations?
• How do you actively support and strengthen your key communities?

ธรรมำภิบำล
ปฏิบัติตำม
กฎหมำย

และ
จริยธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม

• How do you anticipate 

and address public 
concerns with your 
educational programs 
and services and 
operations?

• How do you promote 
and ensure ethical 
behavior in all 
interactions?

• How does your 
organization ensure 

responsible 
governance?

• How do you 
evaluate the 
performance of your 
senior leaders, 
including the chief 
executive, and your 
governance board?

1.2 การก ากบัดแูลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม : 
Governance and Societal Responsibilities
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/จริยธรรม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542; ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545; ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่องการป้องกนัการคดัลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์ พ.ศ. 2556
ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพว่าด้วยการรบัรองปริญญา 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบญัญติัอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2550
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550
พระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง นโยบายเก่ียวกบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล
ระเบียบกระทรวงการคลงัและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพสัด ุ
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอดุหนุนการวิจยั พ.ศ. 2551
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ข้อบงัคบั ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบคุลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552
จรรยาบรรณนักวิจยั ของสภาวิจยัแห่งชาติ
จริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล
จรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตรข์องสภาวิจยัแห่งชาติ 22



น ำ ท ำให้ดู

สื่อสำร-รับฟัง

ธรรมำภิบำล

ปฏิบัติตำม
กฎหมำย

และ
จริยธรรม

รับผิดชอบต่อสังคม

• ผลลพัธด้์านการส่ือสารและสร้าง
ความผกูพนักบับคุลากร ผูเ้รียน
และลกูค้ากลุ่มอ่ืน

• ผลลพัธด้์านภาระรบัผิดชอบของ
การก ากบัดแูล

• ผลลพัธด้์านกฎหมาย ข้อบงัคบั
และการรบัรองมาตรฐาน

• ผลลพัธด้์านประพฤติปฏิบติัอย่าง
มีจริยธรรม

• ผลลพัธด้์านความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและการสนับสนุนชมุชนท่ี
ส าคญั

• ผลลพัธด้์านการบรรลุกลยทุธข์อง
สถาบนัและแผนปฏิบติัการ

7.4 ผลลพัธด้์านการน าองคก์าร และ
การก ากบัดแูล 

ผลลพัธข์อง 2.1-2.2 23
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2.1การจดัท ากลยทุธ:์ Strategy Development

• What are your organization’s key strategic objectives and timetable for achieving them?
• How do your strategic objectives achieve appropriate balance among varying and 

potentially competing organizational needs?

กระบวนกำร
วำงแผน    
กลยุทธ์

ระบบงำน

ที่ส ำคัญ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

• What are your key work systems?

• How do you conduct your 
strategic planning?

• How does your strategy 
development process stimulate 
and incorporate innovation?

• How do you collect and analyze 
relevant data and develop 
information for your strategic 
planning process?
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2.2 การน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั: 
Strategy Implementation

กำรน ำแผน
ยุทธศำสตร์          
สู่กำรปฏิบัติ

ตัวชี้วัดเพื่อติดตำม
แผน และกำร

คำดกำรณ์ผลกำร
ปฏิบัติกำร

กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร

• What are your key short-
and longer-term action 
plans?

• How do you deploy your 
action plans?

• How do you ensure that 
financial and other 
resources are available to 
support the achievement 
of your action plans while 
you meet current 
obligations?

• What are your key 
workforce plans to support 
your short- and longer-
term strategic objectives 
and action plans?

• How do you establish and implement 
modified action plans if circumstances 
require a shift in plans and rapid 

execution of new plans?

• What key 
performance 
measures or 
indicators do you 
use to track the 
achievement and 
effectiveness of 
your action plans?

• For these key 
performance 
measures or 
indicators, what 
are your 
performance 
projections for 
your short- and 
longer-term 
planning horizons?26



3.1 เสียงของลกูค้า: Voice of the Customer

• How do you obtain information on students and other customers’ satisfaction with 
your organization relative to other organizations?

กำรรับฟัง 
ปฏิสัมพันธ์ 

สังเกต
กำรประเมิน

เปรียบเทียบ

• How do you 
determine customer 
satisfaction, 
dissatisfaction, and 
engagement?

• How do you listen
to, interact with, and 
observe students 
and other customers 
to obtain actionable 
information?

• How do you listen to 
potential students
and other customers 
to obtain actionable 
information?

27



3.2 ความผกูพนัของลกูค้า: Customer Engagement

• How do you build and manage students and other 
customer relationships?

• How do you manage students’ and other customers’ 
complaints?

• How do you 
determine your 
customer groups 
and market 
segments?

• How do you 
determine 
educational 
program and 
service offerings?

• How do you 
enable students 
and other 
customers to 
seek information 
and support?

สถำบันค้นหำควำม
ต้องกำรเกี่ยวกับ

หลักสูตรและบริกำร                  
และลูกค้ำสืบค้น

สำรสนเทศและขอรับ
กำรสนับสนุนจำก

สถำบัน

กำรก ำหนดกลุ่ม
ผู้เรียน ลูกค้ำ 
และส่วนตลำด

กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์              
และกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน
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VMV

Key 
Products 

& 
Services 

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

ความผกูพนั

การรบัฟังเสียง
ลกูค้า

ความผกูพนัของ
ลกูค้า

3.1 3.2 7.2

3. Customers & 7.2 Customer-Focused Results
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4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรงุผลการด าเนินการขององคก์าร : 
Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance

• How do you project your organization’s future 
performance?

• How do you use findings from performance reviews 
to develop priorities for continuous improvement 
and opportunities for innovation?

• How do you review 
your organization’s 
performance and 
capabilities?

• How do you track data and 
information on daily operations 
and overall organizational 
performance?

• How do you select comparative 
data and information to support 
fact-based decision making?

• How do you select voice-of-the-
customer and market data and 
information?

• How do you ensure that your 
performance measurement 
system can respond to rapid or 
unexpected organizational or 
external changes?

วัด วิเครำะห์
ปรับปรุง
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4.2 การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู:้
Information and Knowledge Management

• How do you build and manage 

organizational knowledge?

• How do you share best practices in 

your organization?

• How do you use your knowledge 

and resources to embed learning in 

the way your organization operates?

• How do you verify and 

ensure the quality of 

organizational data 

and information?

• How do you ensure 

the availability of 

organizational data 

and information?

จัดกำร 
สำร

สนเทศ

จัดกำร
สินทรัพย์

ทำงควำมรู้
ของ

องค์กำร
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Knowledge Asset Management System
External

Internal

Mentoring System

Patent Database

Expert 
Database

Publication Database

Research Cluster

ฐานข้อมลูต ารา

คลงัข้อสอบ
หลกัสตูร

Website ความรู้เพ่ือสงัคม

R2R การบริการวิชาการ
CoP 
การบริการวิชาการ

CoP การศึกษา CoP การวิจยั

ฐานข้อมลูเอกสารขอ
ต าแหน่งเช่ียวชาญ/
ช านาญการ

R2R งานสนับสนุน
CoP งานสนับสนุน

Expert 
Database
Expert 
Database

Expert 
Database

Standard Guideline

นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์
ทางการศึกษา

KM Website

Journal Club

Academic Service

Education Research

Support Process
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบคุลากร: Workforce Environment

• How do you support your workforce via services, 
benefits, and policies?

• How do you ensure 
workplace health, 

security, and 
accessibility for the 
workforce?

• How do you assess your 
workforce capability and 

capacity needs?
• How do you recruit, hire, 

place, and retain new 
workforce members?

• How do you prepare your 
workforce for changing 
capability and capacity 
needs?

• How do you organize and 
manage your workforce?

ขีดควำมสำมำรถ
และอัตรำก ำลัง

ที่ท ำงำน

สิทธปิระโยชน์
และนโยบำยด้ำนบุคลำกร
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5.2 ความผกูพนัของบคุลากร: Workforce Engagement

• How does your learning 
and development system 
support the organization’s 
needs and the personal 
development of your 
workforce members, 
managers, and leaders?

• How do you evaluate the 
effectiveness and 
efficiency of your learning 
and development system?

• How do you manage career 
progression for your 
organization?

• How do you foster an 
organizational culture that is 
characterized by open 
communication, high 
performance, and an 
engaged workforce?

• How do you determine the 
key drivers of workforce 
engagement?

• How do you assess
workforce engagement?

• How does your workforce 
performance management 
system support high 
performance and workforce 
engagement?

ควำม
ผูกพันของ
บุคลำกร

และผลกำร
ปฏิบัติกำร

กำร
พัฒนำ

บุคลำกร
และผู้น ำ
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No company can succeed 
without energized, engaged
and enabled employees who 

believe the mission and 
vision and understand how to 

achieve them.

ขีดควำมสำมำรถ
และอัตรำก ำลัง

ที่ท ำงำน สิทธปิระโยชน์
และนโยบำยด้ำนบุคลำกร

กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ

ควำมผูกพันของบุคลำกร
และผลกำรปฏิบัติกำร
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• ผลลพัธด้์านอตัราก าลงัและ
ขีดความสามารถของ
บคุลากร

• ผลลพัธด้์านบรรยากาศการ
ท างาน

• ผลลพัธด้์านความผกูพนั
ของบคุลากร

• ผลลพัธด้์านการพฒันา
บคุลากรและผูน้ า

ควำมผูกพันของบุคลำกรและผล
กำรปฏิบัติกำร

กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ

ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง

ที่ท ำงำน

สิทธปิระโยชน์
และนโยบำยด้ำนบุคลำกร

7.3 ผลลพัธด้์านการมุ่งเน้นบคุลากร
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6.1 กระบวนการท างาน: Work Processes

• How do you 
manage for 
innovation?

• How does your day-to-day
operation of work processes 
ensure that they meet key 
process requirements?

• How do you determine your 
key support processes?

• HOW do you improve your 
work processes to increase 
student learning, improve
educational programs and 
services and performance, 

enhance your core 
competencies, and reduce 
variability?

• How do you 
determine key 
educational programs 
and services and 
work process 
requirements?

• What are your 
organization’s key 
work processes?

• How do you design 
your educational 
programs and 
services  and work 
processes to meet 
requirements?

กำรออกแบบ
หลักสูตร กำร
บริกำร และ
กระบวนกำร

กำรจัดกำร
กระบวนกำร

นวัตกรรม

• How do you 
manage your 
supply chain?

กำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำน
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบติัการ: Operational Effectiveness

• How do you provide a safe operating environment?
• How do you ensure that your organization is 

prepared for disasters or emergencies?

• How do you control
the overall costs of 
your operations?

ควบคุมต้นทุน

กำรเตรียมพร้อม
ด้ำนควำม

ปลอดภัยและ
ภำวะฉุกเฉิน

กำร
จัดกำร
ระบบ
สำรสน 
เทศ

• How do you ensure the 
reliability of your 
information systems?

• How do you ensure the 
security and cybersecurity 
of sensitive or privileged 
data and information?
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VMV

Key Ed. Programs  

7.1 ก   ผลลพัธด้์านการ    

เรียนรู้ของผูเ้รียน

และกระบวนการ

WP1.1 WP1.2 WP1.3 WP1.4

WP2.1 WP2.2 WP2.3 WP2.4

WS1

WS2

7.1 ข  ผลลพัธด้์านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบติัการ 

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติัการ 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

Leading KPIs Lagging KPIs

Work Process 
Requirements

Work Systems – Work Processes
Program 
Requirements

Key Services  

Service 
Requirements

Work Process 
Requirements

Work Process 
Requirements

Work Process 
Requirements

Work Process 
Requirements

Work Process 
Requirements

Work Process 
Requirements

Work Process 
Requirements
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Key Performance Indicator (KPI)
• Leading KPI: เป็นดชันี
วดัผลน า(ไปสู่ผลลพัธ)์ หรือ
เป็นดชันีวดัผลท่ีเป็นตวั
ท านายน าไปสู่ผลลพัธ์

• Lagging KPI: เป็นดชันี
วดัผลตาม (จากการ
ปฏิบติังาน) หรือเป็นดชันี
วดัผลลพัธท่ี์เกิดขึน้แล้ว
จากการปฏิบติังาน

Leading KPI Lagging KPI

Predict goal achievement Measure goal accomplishment

ความพงึพอใจของลกูคา้ อตัราการเพิม่ของยอดขาย 

ความพงึพอใจของพนกังาน อตัราการลาออกของพนกังาน 

จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้รบัการอบรมใน
โครงการพฒันาบุคลากร

ประสทิธภิาพการท างานของบุลากร

จ านวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการอบรมใน
โครงการสรา้งเสรมิจรยิธรรม

คุณลกัษณะของนกัศกึษาดา้นจรยิธรรม

จ านวนทุนวจิยัทีไ่ดร้บั จ านวนผลงานวจิยัตพีมิพ์
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7.1 ก ผลลพัธด้์านการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและด้านกระบวนการ

7.1 ข ผลลพัธด้์านประสิทธิผลของ
กระบวนการ

(1) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบติัการ 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน

7.1 ค. ผลลพัธด้์านการจดัการห่วง
โซ่อปุทาน

นวัตกรรม

ควบคุมต้นทุน

กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน

7.1 ผลลพัธด้์านการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และด้านกระบวนการ 
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• ผลลพัธข์องการ
ด าเนินการด้านการเงิน

• ผลลพัธข์องการ
ด าเนินการด้านตลาด

7.5 ผลลพัธด้์านงบประมาณ การเงิน และตลาด
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Strategy: ใช้ CC + SA เพ่ือช่วงชิง SO และจดัการกบั SC 
เพ่ือสนับสนุน Key Process และ สร้างนวตักรรม
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Leadership: น าอย่างมีวิสยัทศัน์ ท าให้ด ูส่ือสาร รบัฟัง ก ากบัดแูล ธรรมาภิบาล และรบัผิดชอบต่อสงัคม

วดั วิเคราะห ์ปรบัปรงุ และจดัการความรู้
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หวัใจของการพฒันาคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล

“มหาวิทยาลยัมหิดลใช้ระบบประกนั
คณุภาพเพือ่การพฒันาไม่ใช่เพือ่มุ่งหวงั
คะแนนหรือรางวลัใดๆ”
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Q & A
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