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EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) 



 ไม่เฉพาะเจาะจงวธิกีาร จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ผลลัพธ์ 

 ไม่ได้ก าหนดวธิกีาร สามารถปรับใช้ได้ เลือกเครือ่งมอืช่วยได้ตามบรบิทขององค์กร 

 เกณฑม์คีวามเชือ่มโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑเ์พือ่ให้เกิดการบูรณาการ 

EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) 

เลือกก าหนด KPI ได้เองตามบรบิทขององคก์ร 



วัตถุประสงค์ในการน าเกณฑไ์ปใช้ 

• เพื่อการปรับปรุงองค์กร 

• เพื่อสร้างระบบงานทีมุ่ง่ไปในทางเดยีวกนั (Alignment) 

• เพื่อใหก้ระบวนการท างานต่างๆ มีบูรณาการ (Integration) 

• เพื่อน าองคก์รไปสูค่วามเป็นเลิศโดยเทยีบเคยีงกับองคก์รอืน่ที่ใกล้เคียงกัน หรือ   

ที่เราตอ้งการพฒันาใหเ้ทยีบเท่า 

 เกณฑเ์ปรยีบเหมือนกล้องจุลทรรศน์ 
 

 เปลี่ยนเลนส์ได้  
 

ประเมินตามทีอ่งคก์รเป็น 



การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการประเมนิองคก์ร 

• เป็นการประเมินในระดับองค์กรเพือ่การมุง่เปา้ 

• ครอบคลุมทกุพนัธกิจของสถาบนั  

• เสริมสรา้งการเรียนรู้ขององค์กร ค้นหาโอกาสในการปรับปรงุเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนพฒันาองค์กร 

• เป็นกลไกสรา้งให้เกิดการบูรณาการของสว่นตา่งๆ เพื่อขบัเคลือ่นให้องค์กรไปสู่
เป้าหมายและวสิยัทัศนท์ีต่ั้งไว้ 

• ค้นหาแนวทางและวธิกีารในการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง 

 



ปณิธาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ 

และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออ านวย

ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ 

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 



TQA / 

EdPEx 



เส้นทางการพฒันาคณุภาพ 

จาก CMU-QA สู่ CMU-EdPEx 



เริ่มตน้เมือ่ไร 



ระยะที ่1 (2541-2551) 



ระยะที ่2 (2552-2556) 

TQA      CMU-EdPEx 

EdPEx

200 



ระยะที ่3 (2557-ปัจจบุนั) 

66 

46 



สภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในคราวประชมุครั้งที่ 1/2558  

เมื่อวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2558  

 

เห็นชอบใหม้หาวิทยาลยัเชยีงใหม่ใชแ้นวทางของเกณฑ ์EdPEx  

เป็นกรอบแนวคดิ/เครือ่งมือในการพัฒนาคุณภาพในองค์รวม 

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน   

 

• เพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทกุเรื่องในองค์กรที่จะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการงานด้านตา่งๆ ของมหาวทิยาลัยและส่วนงานไปสู่ความเป็นเลิศทีย่ัง่ยนื

อย่างชดัเจน  

• กระตุ้นใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธีปฏิบตัทิีด่ีระหวา่งส่วนงานตา่งๆ   

จากนโยบายสู่การปฏบิตัิ 



• มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ได้เริ่มใช้ระบบ CMU-EdPEx ในการประเมนิคณุภาพของ

องค์กรทัง้ในระดบัมหาวิทยาลัยและระดบัสว่นงาน ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2557 (ตรวจ

ประเมนิ ต.ค.-ธ.ค. 2558) 

• พัฒนาผูต้รวจประเมนิภายในองค์กรซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดับมหาวิทยาลัยและ 

ส่วนงานตา่งๆ จ านวน 4 รุ่น รวม 180 คน 

 รุ่นที่ 1   จ านวน 66 คน  

 รุ่นที่ 2  จ านวน 46 คน  

 รุ่นที่ 3  จ านวน 27 คน 

 รุ่นที่ 4  จ านวน 41 คน 

จากนโยบายสู่การปฏบิตัิ 
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หน่วยงานรับผิดชอบระดบัมหาวทิยาลยั 

ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา      

(2552-2558) 

ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา           

+ กองแผนงาน       

(2558-2560) 

ศูนย์พัฒนา                   

คุณภาพองคก์ร        

(2560-ปัจจุบนั) 



มีรองอธกิารบดทีี่ก ากบัดแูลงานดา้นวิชาการ พัฒนาคณุภาพองคก์ร 

และยทุธศาสตร์การผลติบัณฑติ 

เป็นผู้บังคบับัญชาและรับผดิชอบงานของศูนย์ 



1) การด าเนินการขบัเคลือ่นระบบ CMU-EdPEx ของมหาวทิยาลยั มีการพฒันาอย่างเปน็

ระบบ และเปน็สิง่ที่มคีุณคา่ต่อมหาวิทยาลยัและสว่นงาน ท าใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกันและเปน็

เวทีทีด่สี าหรับการเสริมสร้างศักยภาพ ในการบรหิารจดัการ 

2) กลยุทธใ์นการก าหนดใหผู้้บรหิารสว่นงานร่วมเปน็ผูป้ระเมนิ เป็นกลยุทธท์ีด่มีาก ส่งผลให้

เกิดการพฒันาผูบ้รหิารผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผูป้ระเมนิ และสว่นงานทีร่ับ

การประเมนิ ดังนั้น ควรขยายผลใหค้รอบคลมุผูบ้รหิารของทกุสว่นงาน ซึ่งจะเปน็ความเขม้แขง็

ของมหาวิทยาลยัเชยีงใหมใ่นการขับเคลื่อนระบบ CMU-EdPEx อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

คุณค่าทีพ่บจากการด าเนนิการตามแนวทาง CMU-EdPEx  



3) ผู้บริหารทุกสว่นงานตระหนกัและให้ความส าคญักบัการประเมินคณุภาพตามระบบ 

CMU-EdPEx และมทีศันคติทีด่ีต่อการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการพฒันา/ปรับปรงุ

ส่วนงานในด้านตา่งๆ  

4) ทุกส่วนงานไดม้โีอกาสทบทวนตนเอง เข้าใจบรบิทของตนเองได้ชัดเจนมากขึน้ และเริ่ม

ออกแบบกระบวนการท างานทกุด้านอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มีการปรับปรงุกระบวนการ

ท างานใหส้อดคลอ้งและเชื่อมโยงกัน เพื่อสง่มอบคุณคา่ใหแ้ก่ผูเ้รยีนและผูร้ับบริการ 

5) ทุกสว่นงานไดร้ับโอกาสในการพฒันาจากมมุมองของคนภายนอกสว่นงาน 

คุณค่าทีพ่บจากการด าเนนิการตามแนวทาง CMU-EdPEx  



      ของ EdPEx 

สิ่งส าคญั คือ ต้องลงมอืปรับปรงุองค์กรอย่างเปน็ระบบ 

วิเคราะหต์นเอง 

ปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

พัฒนากระบวนการ                  

อย่างเป็นระบบ  

น าไปสู่ผลลัพธ์ทีด่ีและยัง่ยนื 

ประเด็นส าคญั คือ การมี process owner 



เราจะน าหลกัการ/แนวคดิของ EdPEx  

มาพัฒนาการท างานทีร่ับผิดชอบอยูไ่ดอ้ย่างไร 

ค้นหาปัญหาทีม่ีอยู ่และน ามาแก้ปัญหาเพื่อให้ผลลัพธด์ีขึน้ 

EdPEx คือ การปรบัวธิกีารท างาน 
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ความทา้ทายในการขับเคลีอ่น EdPEx ในมหาวิทยาลยั 

Challenges 

Senior 

leaders 

สร้าง 

Attitude 

ปรับ  

Mindset 

ระบบ 

Coaching 

supporting 

การวเิคราะห์

และตดิตาม 

results 

วางแผน

ปรับปรงุอยา่ง

จริงจงั 
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คณะ/

วิทยาลยั 

สถาบัน/ส านกั 

และอืน่ๆ 

VISION 

STRATEGY 
VISION 

STRATEGY 

กอง A 

รองอธกิาร A 

กอง B 

รองอธกิาร B 
กอง C 

รองอธกิาร C 

กอง D 

รองอธกิาร D 

กอง E 

รองอธกิาร E 

 CMU  

VISION / STRATEGY 

งาน   

รอง 

งาน   

รอง 

Customer value 

งาน   

รอง 

งาน   

รอง 

งาน   

รอง 

งาน   

รอง 

Customer value 
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Key success factor ในการบริหารองคก์ร 

• Leadership L 

• Engagement E 

• Attitude A 

• Skills S 

• Knowledge K 

+ การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 




