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เอกสารประกอบการประชุม   

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ครั้งที่  ๑ /  ๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุ ชั้น ๔  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
 

วาระที่  ๑.๕.๔    
    ๑)รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx)  ในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า ๒-๘ 
    ๒)รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx)  ในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
หน้า ๙-๑๒ 
    ๓)รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx)  ในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
หน้า ๑๓-๑๗ 
    ๔) โครงการจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร  (ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) เมื่อ

วันที่ ๒๙-๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๐  หน้า ๑๗-๑๘   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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1) รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  
ในวันที่  20 กุมภาพันธ์  2560 ณ  ห้องประชุมบุญสม  มาร์ติน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
     ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จ านวน  5  คน  ได้แก่  ผศ.อรอนงค์  แจ่มผล  น.ส.ชรินรัตน ์ บุญมาก  
น.ส.สุนันท์  แหวนประดับ  นายธีศิษฎ์  กระต่ายทอง  และนางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน  สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 
1. โครงสร้างส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีจ านวน  4 ฝ่าย  ได้แก่   

1.1 ส านักงานส านัก   
1.2 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   
1.3 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน   
1.4 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. วิสัยทัศน์ :  
เป็นกลไกที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   
(To be an outstanding  educational  quality  driving  mechanism) 
 

3. เป้าหมายวิสัยทัศน์  : 
 ทุกคณะให้การยอมรับว่าส านัก ฯ  เป็นกลไกที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
ภายในปี พ.ศ. 2564 (OEQD reputation)   
 
4. พันธกิจ : 
CD   : ส่งเสริมให้คณะพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 
TLP   : ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
QA   : ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานน าระบบ CMU-EdPEx  ไปใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิผล  เพื่อน าไปสู่การยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
QA   : ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร และคุณภาพการบริหารจัดการตามระบบ 
CMU-EdPEx ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
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Core 
Process 

CP1 กระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

CP2 กระบวนการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน 

CP3 กระบวนการส่งเสริม
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  
 

  

สมรรถนะหลัก
ขององค์กร 

CC1 ความสามารถในการ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

CC2 ความสามารถในการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 

CC3 
ความสามารถในการส่งเสริม
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

    
 Support  Process Management Process  

 
 
CMU-QA : พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระยะที่ 1 
 

2541  12  กุมภาพันธ์  2541  ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2542-2551 -พัฒนาระบบ CMU-QA  จากแนวคิด TQM  ISO  IPO  และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง    
   สอดคล้องตามนโยบายของสกอ.และสมศ. 
  -ด าเนินการตามระบบ CkMU-QA  และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

 โดยมีส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบตามวงจร  PDCA 
2542-2551    พัฒนาระบบติดตาม ประเมิน และตรวจสอบคุณภาพภายในตามระบบ CMU-QA ระดับคณะ/ 
  สถาบัน/ส านัก  โดยคณะกรรมการทั้งจากภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดให้มี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

Customer  (พงึพอใจ/ผูกพัน) 

-Tool for Quality 

-CMU-EdPEx 
-Teaching Methods for 21th century learners 
-Authentic Assessment methods according to expected learning 
outcome 
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CMU-QA : พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 2 
2552     ก าหนดนโยบายในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQR) 
2552-2555      สร้างความรู้  ความเข้าใจเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการน าเกณฑ์ TQR  มาใช้ในการบริหารจัดการ   
  โดยจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวม  23 Modules  (Module 
ละ 300-400 คน) 
 
 23 modules (ระหว่าง พ.ศ. 252- 2555) 

1.  value  chain และ Strategic Planning 
2.  การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ 
3. การประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
4. Best Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง 
5. เครื่องมือส าหรับการบริหารจดัการ 
6. Result  Matrix 
7. SWOT Analysis 
8. Strategy  Map 
9. Balanced  Scorecard 
10. Action Plan 
11. การวิพากษ์แผน 
12. Work System Management Concept 
13. Work Process & Sub Process 
14. Process Step : Service  Blueprint  (As is) 
15. Process SIPOC Model  (1-2) 
16. Process Key Factor 
17. Process SIPOC  Model (3 kpi) 
18. Gap  Analysis/Goal Setting /C & E Analysis 
19. SWOT Analysis/ TOWS Matrix 
20.  Strategy  Map/ BSC/Improvement Tools 
21. Initiative/NEW Service Blueprint (To be) 
22. Process  Assessment & Control 
23. Process Management Guideline : PMG 
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TQA &  EdPEx 
1. เครื่องมือที่น าใช้ในการจัดการการด าเนินการขององค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
2. ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
 
 
3. ท าให้การบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรดีข้ึนส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
 

โครงร่างองค์กร 
 
 
 
 
 

 
 
ค่านิยมหลัก 

มุมมองในเชิงระบบ  
การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์     การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้า  การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
การให้ความส าคัญกับบุคลากร  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว จริยธรรมและความโปร่งใส 
การมุ่งเน้นความส าเร็จ   การส่งมองคุณค่าและผลลัพธ์ 

 
พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 3 
2555-2556 
 -สนับสนุนให้คณะเข้าร่วมโครงการ EdPEx  200 ของ สกอ.  มีคณะผ่านการประเมินจ านวน  2 คณะ    
 คือ คณะแพทย์ศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ปีการศึกษา  2556 
 - ผลักดันให้ทุกคณะ/สถาบัน/ส านัก ประเมินตนเองในส่วนของ OP และ result 
2556   พัฒนาระบบ  CMU-EdPEx  และจัดท า CMU-EdPEx Road Map 
2556-2557   ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์  EdPEx  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ TQA  assessor ของ มช.  และ 

คณะที่มีประสบการณ์ในการน าเกณฑ์ไปใช้ 
2557   ปีการศึกษา  2557  เป็นต้นไป   เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา   
 สกอ.  และได้รับความเห็นชอบให้ใช้ระบบ CMU-EdPEx  ในการประกันคุณภาพระดับคณะและ 
 มหาวิทยาลัย 
 

การน าองค์กร  +กลยทุธ +

ผู้ เรียน/ลกูค้า 

 

การบรูณาการ 

 

บคุลากร  + ผลลพัธ์ +

ระบบปฏิบตัิการ 

 

การวดั วิเคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ 
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2558   

-พัฒนา  CMU-EdPEx assessor  ประกอบด้วยผู้น าระดับสูงของส่วนงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  รวม  62 ท่าน 
-พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง CMU-EdPEx 
-ตุลาคม-ธันวาคม  2558  ด าเนินการประเมินทุกส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/ส านัก)  และระดับมหาวิทยาลัย   
 โดยเน้นการประเมิน overall  requirement  เพ่ือค้นหาโอกาสในการพัฒนาองค์กร 
 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน    ดังนี้ 
1. ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA  โดยทีม assessor ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กรตามแนวทาง  CMU-EdPEx โดย

ทีม assessor ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับคณะ สถาบัน ส านัก 

(เตรียมจัดท ารายงาน) 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานตามเกณฑ์คุณภาพสู่สากลตามแนวทาง CMU-EdPEx 
 
 

สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเตรียมการรองรับการประเมินในปีการศึกษา  2557  ตามแนวทาง CMU-EdPEx 
 
เม.ย. 58 จัด Refresh เกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
มิ.ย., ก.ค., ก.ย. 58 หน่วยงานน าร่อง (คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ

เทคนิคการแพทย์  ส านักทะเบียนและประมวลผล  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  น าเสนอผลการ
ด าเนินงานรายหมวดเพ่ือรับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ รวม  3 ครั้ง 

ต.ค. 58 -จัดอบรม Internal  Organization  Assessment โดยใช้ case ของคณะอุตสาหกรมเกษตร 
-ผู้เข้ารับการอบรม (คณบดี/ผอ./รองคณบดี/รองผอ./ผู้ช่วยคณบดี ที่ผ่านการ refresh เกณฑ์ใน
เดือน เม.ย.58) 

 
การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทาง CMu-EdPEx 
1. การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินส าหรับการประเมินส่วนงานตามแนวทาง CMu-EdPEx 
2. การประเมินส่วนงานตามแนวทาง CMU-EdPEx  ปีการศึกษา  2558 
 -องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ส่วนงานละ 4 คน (กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย) 
 -ช่วงเวลาการประเมิน 17 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน  2559 
 -ระยะเวลาการประเมินก าหนดการ 2 วัน (1.5 วัน) 
  -ด าเนินการแล้วเสร็จใน 1 วัน จ านวน  4 ส่วนงาน 
  -ด าเนินการตามก าหนดการ  จ านวน  25 ส่วนงาน 
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การตรวจประเมินภายในระดับส่วนงาน 

ส่วนงาน จ านวน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
สถาบันวิจัย 3 
ส านัก 6 
บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ 2 
รวมทั้งสิ้น 32 

 
จ านวนผู้ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
หน่วยงาน ผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ ผู้ประเมินใหม่ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4 1 
คณะแพทย์ศาสตร์ 8 1 
คณะทันตแพทย์ 2 1 
คณะเทคนิคการแพทย์ 5 2 
คณะเภสัชศาสตร์ 2 2 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 2 
คณะการสื่อสารมวลชน 2 2 
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 2 
คณะนิติศาสตร์ 2 - 
คณะบริหารธุรกิจ 3 2 
คณะรัฐศาสตร์ 1 - 
คณะมนุษยศาสตร์ 1 2 
คณะวิจิตรศิลป์ 2 2 
คณะศึกษาศาสตร์ 1 2 
คณะสังคมศาสตร์ 2 - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 2 
คณะวิทยาศาสตร์   3 2 
คณะสถาบันตยกรรมศาสตร์   3 - 
คณะเกษตรศาสตร์ 2 3 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 1 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี 1 2 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 2 
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วิทยาลัยนานาชาติ 2 - 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 2 2 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 
ส านักบริการวิชาการ 2 - 
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา - 1 
ส านักหอสมุด - 1 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 
สถาบันวิจัยสังคม 1 - 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 1 1 

รวม 72 43 
 
 คุณค่าที่พบจากการประเมินตามแนวทาง CMU-EdPEx 

1. การด าเนินการขับเคลื่อนระบบ CMU-EdPEx ของมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  และ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเป็นเวทีที่ดีส าหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ 

2. กลยุทธ์ในการก าหนดให้ผู้บริหารส่วนงานร่วมเป็นผู้ประเมินเป็นกลยุทธ์ที่ดีมาก  ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาผู้บริหารผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประเมิน  และส่วนงานที่รับการประเมิน ดังนั้นควร
ขยายผลให้ครอบคลุมผู้บริหารของทุกส่วนงาน  ซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อน
ระบบ CMU-EdPEx อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารทุกส่วนงานตระหนักและให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพตามระบบ CMU-EdPEx และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ CMU-EdPEx  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา/ปรับปรุงส่วนงานในด้านต่าง ๆ  

4.  ทุกส่วนงานได้มีโอกาสทบทวนตนเอง และเข้าใจบริบทของตนเองได้ชัดเจนมากข้ึน 
5.  ทุกส่วนงานได้รับโอกาสในการพัฒนาจากมุมมองของคนภายนอกส่วนงาน 
 

คณะที่ผ่านเกณฑ์ EdPEx200 
ครั้งที่ 1 (2556) คณะแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 (2557) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ครั้งที่ 3 (2558) คณะพยาบาลศาสตร์ 
ครั้งที่ 3 (2558) คณะเศรษฐศาสตร์ 

  4 จาก 8 คณะที่ผ่าน EdPEx200 ของสกอ. ในรอบ 3 ปี 
 
Key Success  Factor 
L Leadership 
E Engagement 
A Attitude 
S Skills 
K Knowledge 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559 แบ่งเป็น  3  ระดับ 
 -การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 -การประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/ส านัก) 
 -การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 

CMU-EdPEx Roadmap 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครร่างองค์กร 
+ 

ผลลพัธ์หมวด 7 

(ไมเ่กิน 5 หน้า) 

โครร่างองค์กร 
+ 

ข้อก าหนดโดยรวม
หมวด 1-7 

โครร่างองค์กร 
+ 

ข้อก าหนดโดยรวม
ข้อก าหนดในแตล่ะประเด็น
พิจารณาหมวด 1-7 

ปี 2556 
ปี 2557- 

2558 
ปี 2559 

-พฒันา CMU-EdPEx assessor 

-ให้ความรู้เร่ืองเคร่ืองมือในการพฒันา
องค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx 
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2) รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  
ในวันที่  20 กุมภาพันธ์  2560 ณ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
     ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จ านวน  14  คน  ได้แก่   อ.วรพรรณ  ขาวประทุม  อ.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์  
อ.อมรา  ทองใส  อ.ตรรกพร  สุขเกษม  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  อ.การันต์  สุวรรณ   ผศ.ดร.ขวัญดาว    
แจ่มแจ้ง  อ.นพรัตน์  ไชวิโน  ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย  น.ส.สตุิมา  นครเขต  อ.ชัยรัตน์  ขันแก้ว  ดร.อดิเรก  ฟั่น
เขียว   น.ส.ภัทวรรณ  ไชยภกัดิ์  และ น.ส.ขนิษฐา  ศิริรัตน์    สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 
1.ค่านิยม 
 “ความเป็นสากล  สู่ความเป็นเลิศ  และมีหัวใจของความเป็นไทย” 
วัฒนธรรมองค์กร 
 ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละ  เพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
องค์กรเป็นส าคัญ 
 
2.เป้าหมาย   

ในปี 2014  อันดับ 1 ของประเทศ  โดยวัดจากจ านวนบทความต่ออาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล SCOPUS และ citations ต่ออาจารย์และนักวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS (ส าเร็จแล้ว) 
 
3.สมรรถนะหลักของคณะ 

1. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา (การเรียนการสอนที่เน้นเป็นสากล) 
2. เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในเรื่องนวัตกรรม/ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานชาติ 
3. การบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจาก

การให้บริการวิชาการแก่ภาคสังคม  ภาคชุมชน  และภาคประชาชนทั่วไป  เพ่ือน าไปปรัชใช้ 
 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 ปีการศึกษา 2546-2556  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้เกณฑ์สกอ. และรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. (ทุก 5 ปี) 
 ปีการศึกษา  2557-ปัจจุบัน รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  (เกิดการพัฒนา) 
และรับการตรวจประเมินภายในระดับส่วนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEx 
 
5.การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx   (ใช้เวลาในการพัฒนาระบบ) 

-สิงหาคม  2556 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Cohort 3 
มิถุนายน  2558 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation 
Project) 

-มกราคม 2558 ผ่านการคัดกรอง (Screening) ในโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3 

-31 กรกฎาคม  2559  สกอ.ประกาศให้คณะเศรษฐศาสตร์  มช.ผ่าน  EdPEX200 ครั้งที่ 3 
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6.การเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Cohort 3) 
 สกอ.ได้ขยายผลการด าเนินโครงการ ฯ  โดยจะฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินองค์การ” รุ่นที่ 3 ให้กับ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ  จ านวน  8 แห่ง  ดังนั้น  คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้ด าเนินการ
เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1.  จัดท าโครงการองค์การ (Organization Profile)  จ านวน  5 หน้า และรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ EdPEx จ านวน  10 หน้า  รวม จ านวน  15 หนา้ เป็นภาษาไทย  (คณะ ฯ  ได้ผ่านการคัดเลือกโดย
ได้รับแจ้งจาก สกอ. เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2556) 
   2. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
2556-2557”  ในวันที่ 23-26 กันยายน  2556 ณ  โรงแรมคารีโฮเทล  อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  3.  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินองค์การด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx” ในวันที่ 18-20 ธันวาคม  2556 ณ  โรงแกรมเซ็นจูรี  กทม. 
  4.  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  รุ่น 
ที่ 3 (QA Training)”  ในวันที่ 17-19 มีนาคม  2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  กทม. 
  5. ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ 2556-2557 (The 2013 -2014 Education Criteria for Performance  Excellence)   
  6. การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Skype กับ Dr.Luis Maria R. Calingo  ผู้เชี่ยวชาญชาง
ต่างประเทศ (โครงการ EdPEx : Cohort 3)  ในวันพฤหัส ที่ 13  มีนาคม  2557  ณ  ห้องศูนย์การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ  คณะเศรษฐศาสตร์ 
  7. รับการตรวจเยี่ยมเพ่ือการประเมินองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (Site visit) ในวันจันทร์ที่ 
2 มิถุนายน 2557  
 
 
7.หัวข้อในการน าเสนอของคณะในวัน  Site visit  โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การโดยใช้
เกณฑ์ EdPEx 
 1. วิสัยทัศน์  หลักสูตรที่มีความโดดเด่น  จ านวนนักศึกษา  บุคลากร  ยุทธศาสตร์หลัก  เป้าหมาย 
 2.  ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 3. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 4. ผลลัพธ์/ผลงานที่โดดเด่น และกระบวนการที่ท าให้เกิดรางวัลจากภายนอก 
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Phase2  : การให้ความรู้กับบุคลากรในการก าหนดและใช้เครื่องมือในแต่ละหมวด 

 
Phase3 

 
 
8.กิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) 
 1. ผู้บริหารคณะ ฯ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจ้ง เรื่อง “เกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษา  สู่ความเป็นเลิศ (Role of Leadership)” เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม  2558  ณ  โรงแรมเซ็นจูรี พารค์  กรุงเทพมหานคร 
 2.  ผู้บริหารระดับคณะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx”  เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม  2558 ณ โรงแรมอีสติน  มักกะสัน 
กทม. 
 3. ผู้บริหารคณะ ฯ น าเสนอความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพ ฯของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ่ม  
เพาะ ฯ  ในระยะที่ 2 (Midterm Review)”  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2559 ณ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กทม. 
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 4. อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Mentor)  ลงพื้นที่ให้
ค าปรึกษา รวมจ านวน 4 ครั้ง  ณ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ านวน  4  ครั้ง 
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2  ( Phase 2)  สกอ.ให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ผลลัพธ์ (Final Review) ภายในวันที่  31 ตุลาคม  2559 /วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  คณะอนุกรรมการได้
พิจารณารายงานความก้าวหน้า แล้มีมติเห็นชอบให้คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านเข้าสู่โครงการ ฯ 
ในระยะที่ 3  ต่อไป 
 6. กิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการบ่มเพาะ ฯ Phase 3  ผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การเตรียมการและขอจัดท าเอกสารเพ่ือการตรวจประเมินตนเอง”  ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน  2559  ณ  
โรงแรมเซนจูรี  กทม.  เพ่ือจัดท าเอกสารส าหรับการประเมิน 
 7.  ผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการองค์การ
และการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การ (QA)”  ด้วยเกณฑ์ EdPEx”   ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2560 
 8. จัดส่ง ผศ.ดร.ไพรัช กาญจการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “แนวทางการตรวจประเมินหน่วยงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ  ณ สถานที่จริง” ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์  
2560 ณ  สกอ. และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
9. การเข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุรภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งท่ี  3 (EdPEx 200) 
 คณะได้สมัครคัดกรอง (Screening)  ไปยัง สกอ.  และได้ผ่านการคัดกรอง (Screening)  ในโครงการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 3  เมื่อ
วันที่  25 มกราคม  2559 
   ทั้งนี้ สกอ.ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการด าเนินการ  1.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง จ านวน 60 หน้า 
โดยแบ่งเป็น โครงร่างองค์การ (OP)  จ านวน  10 หน้า  หมวด 1-7  จ านวน 50 หน้า  ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีเอกสาร
เพ่ิมเติมได้ (ถ้ามี)  โดยไม่นับรวมใน 60 หน้า ดังนี้  ค าน า  โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงาน 2 หน้า นิยาม
และค าย่อที่ใช้ในรายงาน 5 หน้า   2. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองดังกล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
10.หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการ EdPEx 200 ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ครั้งที่/ปีการศึกษา หน่วยงานที่ผ่านโครงการ EdPEx 200 
ครั้งที่ 1 /25556 -คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ครั้งที่ 2 /2557 -คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ครั้งที่ 3/2558 -คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3) รายงานสรุปจากการศึกษาดูงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  
ในวันที่  20 กุมภาพันธ์  2560 ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
     ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จ านวน  19  คน  ได้แก่   อ.วรพรรณ  ขาวประทุม  อ.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์  
อ.อมรา  ทองใส  อ.ตรรกพร  สุขเกษม  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  อ.การันต์  สุวรรณ   ผศ.ดร.ขวัญดาว    
แจ่มแจ้ง  อ.นพรัตน์  ไชวิโน  ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย  น.ส.สตุิมา  นครเขต  อ.ชัยรัตน์  ขันแก้ว  ดร.อดิเรก       
ฟ่ันเขียว   น.ส.ภัทวรรณ  ไชยภักดิ์    น.ส.ขนิษฐา  ศิริรัตน์   ผศ.อรอนงค์  แจ่มผล  น.ส.ชรินรัตน์  บุญมาก     
น.ส.สุนันท์  แหวนประดับ  นายธีศิษฎ์  กระต่ายทอง  และนางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน   สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   นโยบาย  CMU-EdPEx 
 1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 2. มีเป้าหมายในการบูรณาการระบบคุณภาพต่าง ๆ  ทั้งในส่วนของ สกอ. สมศ. ให้เป็นระบบเดียวภายใต้
แนวทาง CMU-EdPEx 
 
2.เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
    เครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการการด าเนินการขององค์กร  เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
   ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
 
 
   ท าให้การบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรดีข้ึนส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
 
CMU-EdPEx 
 

ปี 2556 ปี 2557-2558 ปี 2559 
โครงร่างองค์กร+ผลลัพธ์หมวด 7 
(ไม่เกิน 5 หน้า) 

โครงร่างองค์กร+ข้อก าหนด
โดยรวมหมวด 1-6 

โครงร่างองค์กร+ข้อก าหนดโดยรวมและ
ข้อก าหนดในแต่ละประเด็นพิจารณาหมวด 1-
6 และผลลัพธ์ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

พฒันาทีมผู้ให้ค าปรึกษา 

สร้างความเข้าใจในการประเมินตนเอง

ตามแนวทาง CMU-EdPEx 
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3.การด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance : EdPEx) คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ปีการศึกษา 2558 
 
  บริษทส าคัญขององค์กร 
    วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันชั้นน าด้านมนุษยศาสตร์  ภาษาและการท่องเที่ยวระดับสากลร่วมรับใช้สังคม 
     ค่านิยม 
 คณะมนุษยศาสตร์  เป็นองค์การที่มีความเอกภาพ  มีคุณธรรม  ยกย่องและให้เกียติกัน  ดูแล  รับผิดชอบ
ต่อสังคม  ใช้    
        ความสามารถ  และนวัตกรรมอันหลากหลาย  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
 H-Happiness    ความสุข 
 U-Unity    ความสามัคคี 
 M-Morality  ความดี 
 A-Academics    ความเก่ง 
 N-Network  การสานสัมพันธ์ 
 
หมวดที่ 1  การน าองค์การ    
 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
 >การก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์  “เป็นสถาบันชั้นน าด้านมนุษยศาสตร์  ภาษาและการ
ท่องเที่ยวระดับ”สากลร่วมรับใช้สังคม” 

>การสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงถึงลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  คณะมีช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ 
    -กิจกรรมงาน Open house 
    -การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
    -กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง 
    -การประชุมต่าง ๆ 
 >การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงให้สร้างนวัตกรรม 
  -ก าหนดกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์น าระบบ e-Learning หรือ Digital Learning ไปพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
พัฒนาระดับ e-Testing 
  -ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อองค์กร  ในรูปแบบฐานข้อมูลกลางคณะ      
ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและมีการใช้งานจริง ได้แก่  ระบบ e-Budget,ระบบ e-Person, ระบบ e-Document  
เป็นต้น 
  -ด้านการเรียนการสอน มีการจัดท า Animation  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาพม่า,       
การพัฒนาระบบการวัดผลด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 E-Pro 
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หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 > ก าหนด strategic objectives strategy และ key measures  ที่ท าให้คณะก้าวข้าม strategic 
challenges  : มีการคณะกรมการนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์  เพื่อก าหนด ทบทวนกลยุทธ์ แผน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  /มี
คณะอนุกรรมการประจ ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร  สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนงาน ตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2559  ที่มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย  คณะน าประโยชน์จากสมรรถนะหลัก  เช่น คุณภาพอาจารย์ และ
บุคลากรมาช่วยในการผลักดันสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

>การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ  และประชุมเพ่ือวางแนวทางการทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 

>โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic  opportunity) : ส่งเสริมหลักสูตรล้านนาศึกษาระดับปริญญาโท  
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านผู้สูงอายุ  อาหารและสุขภาพ  ฯ 
 
หมวดที่ 3  การมุ่งเน้นลูกค้า 
 >การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  ได้แก่ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  ผู้รับบริการ  
ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  คู่ความร่วมมือ  และนักศึกษา  โดยท าแบบสอบถาม ลงพื้นที่ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง  งาน Open house สมาคมศิษย์เก่า กิจกรรมคืนสู่เหย้า  
ประชุมสัมมนา  E-mail /Facebook ระบบการให้ค าปรึกษา  ฯลฯ 
 > กระบวนการสร้างความผูกพัน  
  -นักศึกษา  : การจัดกิจกรรมร่วมกัน ระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา  การอบรมกิจกรรมโครงการ 
TQF 
  -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เครือข่ายระหว่างคณะ  สถานประกอบการ MOU ฯลฯ 
  -การจัดการข้อร้องเรียน : ด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะก าหนด  มีคณะกรรมการด าเนินการ
โดยตรง 
 > การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และความต้องการของตลาด : เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร   
 
หมวดที่ 4 การวัด  วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 > การวัด  วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร  : ทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 
แผนงานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาคณะ  และด าเนินการเป็นไปกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ     และก าหนดคู่เทียบ ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 2 ของประเทศ) 
 > การจัดการความรู้ในองค์กร : มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้  ก าหนด
แผนจัดการความรู้ และก าหนดประเด็นองค์ความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจ / มอบทุกงาน SWOT กระบวนงานตาม
ระบบ PDCA ภายในหน่วยงาน  ให้บุคลากรท าคู่มือการปฏิบัติการ มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายปฏิบัติงาน เพื่อหา
แนวปฏิบัติที่ดี ฯ 
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หมวดที่  5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 > การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ  

- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้  ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรตาม 
Career path  

- ด้านการวิจัย มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพ่ือทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เอื้อ
ต่อการผลิตผลงานวิชาการ ฯ 

- ด้านการพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณสมบัติ และศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร  ภายใต้การ
บริหารงานของคณะ   
 >การประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง  : การจัดวางต าแหน่ง โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน เป็นไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าสายวิชาการ 
 >ความผูกพันของบุคลากร : จัดโครงการวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Development) เพ่ือ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน วางแบบแผนทางด้านความเชื่อ ค่านิยม และ
กระบวนการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ฯ  /สร้างความผูกพันในลักษณะ เชิญบุคลากรเข้ามา       
มีส่วนร่วมกับกิจกรรม  พบปะพูดคุยกันข้ามหน่วยงาน  สนับสนุน  ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อทั้งใน และ
ต่างประเทศ การให้ดูแลและให้บริการต่าง ๆ  แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ ฯ 
 
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 >ระบบงานและกระบวนการท างานหลัก  : ก าหนดกระบวนงานหลักตามพันธกิจ ทั้ง 6 ด้าน  ตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยค านึงถึงผู้เรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือ  เป็นส าคัญใน
การออกแบบกระบวนการท างาน 
 > การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
  1.ด้านข้อมูลส าคัญ : ส ารองข้อมูลแต่ละรายการตามความถี่ ตรวจสอบผลการส ารองข้อมูลด้วย
ตนเอง ข้อมูลมีการอัพเดท การบริหารจัดการได้เก็บส ารองไว้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.การเตรียมความพร้อมต่อสภาพคล่องทางการเงิน : มีหน่วยงานหลักในการแสวงหารายได้จาก
การให้บริการวิชาการมีการเก็บค่าลงทะเบียน การให้เช่าพ้ืนที่ต่าง ๆ  บริเวณคณะ และพ้ืนที่โรงอาหาร 
  3. คุณภาพ ความรับผิดชอบ และจ านวนของ Part time staff  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน : การติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษในเรื่องการให้เกรด  ความประพฤติ  หัวหน้าภาค
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4. การควบคุมต้นทุน  : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบโปรแกรมช่วยในการด าเนินงาน    
เพ่ือลดการท างานซ้ าซ้อน  สามารถตรวจสอบกระบวนการได้ทันที่ เมื่อต้องการเอ้ือให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
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หมวดที่ 7  ผลลัพธ์ 
 >การก าหนดตัวชี้วัดส าคัญ  :  พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด จัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการ ให้เป็นไป
ตามกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ   และมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพื่อผลักดันให้
เกิดผลงานที่เพ่ิมข้ึน 
 >ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ : ก าหนดคู่เทียบ โดยพิจารณาจากรายงานประจ าปีของคู่เทียบ มา
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ที่น ามาถ่ายทอดองค์กร  
 
4) จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร  เมื่อวันที่  29-31  มีนาคม   2560 วิทยากรโดยหลัก    
ศ.นพ.วุฒิชัย  พงศธร   วิทยากรกลุ่มโดย  ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  ผศ.ดร.รัชนี  นิธากร  ผศ.ชาลี  ตระกูล  
และ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  70  คน มีความพึงใจภาพรวม       
ระดับมาก  4.19    จ าแนกรายด้านและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

รายการ Mean S.D แปลความหมาย 
1.ด้านกระบวนการ และข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4.2455 .52600 มาก 
2. ด้านวิทยากร    4.4735 .67100 มาก 
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.5758 .51135 มาก 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก 4.0909 .55330 มาก 

5. คุณภาพการให้บริการ  /ความพึงพอใจโดยรวม    4.2576 .79053 มาก 
6. ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.8826 .60163 มาก 
7. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 3.8273 .66461 มาก 

ภาพรวม 4.1933 .40025 มาก 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประเด็น ความถี่ 
สิ่งที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรม/โครงการ  

1. ได้รับการแนวทางในเขียน มคอ.7  และเทคนิคการรับการตรวจประเมิน 19 

2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัเกณฑ์การประเมิน และการตีความของเกณฑ์การประเมิน   5 
3. ได้ทราบมมุมองของผู้ประเมิน 1 
4. ควรอภิบายเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสตูร และคณะ  1 
5. การทบทวน การฝึกปฏิบตัิ  และการน าไปใช้ประโยชน ์ 2 
6. สามารถคดิอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้กระบวนการประเมินได้อย่างชัดเจน 1 
7. การเพิ่มจ านวนผูป้ระเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร 1 
8. ได้ความรู้ ความเข้าใจส าหรบัการรับการประเมินและการเป็นผูต้รวจประเมิน 2 
9. เข้าใจเกณฑ์ในแตล่ะตัวบ่งช้ี และระบบ PDCA ที่ใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 3 
สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง  
1. ทราบระบบและกลไกมากยิ่งข้ึน   1 
2. การท างานโดยการมีส่วนรวมของบุคลากร  6 
3. ทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงระบบ 2 
4. เทคนิคในการตรวจประเมิน  4 
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ประเด็น ความถี่ 
5. เรียนรูรู้ปแบบการตรวจประเมนิแบบ  Peer Review   5 
6. ทราบกระบวนการ  วิธีการประเมินโดยคณะกรรมการ 1 
7. แนวทางการตอบค าถาม และการใช้ส านวณในเชิงวิชาการ 1 
8. ระบบและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการตรวจประเมิน 1 
9. ขั้นตอนและวิธีการประเมินแตล่ะตัวบ่งช้ี 5 
10. เข้าใจหลักการเขียน  มคอ.7  และเกณฑ์การประเมินเพิม่มากข้ึน 8 
11. ได้ฝึกปฏิบตัิจริง ท าให้เข้าใจมากข้ึน 1 
12. การอธิบายรายละเอียดตัวบ่งช้ีชนิด ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและผลลัพธ์   
 

1 

 
สิ่งท่ีท่านได้น้อยกว่าความคาดหวัง  
1. มีความรู้การทวนสอบสมัฤทธ์ิผลการเรียนมากยิ่งขึ้น 1 
2. แนวทางในการเขียนมคอ. 7 โดยมีตัวอย่างที่มองเห็นเป็นรูปธรรม   2 
3. กระบวนการเขียน  (How to write)  น้อยกว่า  การวิเคราะห์ (Analysis) 1 
4. เนื้อหาน่าจะเริ่มในระดับขั้นพ้ืนฐาน  ท าความเข้าใจกับเกณฑ์ให้มากกว่านี้ 1 
5. ตัวอย่าง มคอ. 7 ท่ีมีการด าเนนิงานตามตัวบ่งอยู่ในระดับ  4 
6. ควรมีการละลายพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศอันดีในการอบรม 1 
7. ควรมีกรณีศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนมาเป็นตัวอย่างในการจดักิจกรรม 3 
8. การพิจารณาตามเกณฑ์ในระดบัคะแนนท่ีมากกว่า 2 คะแนน  ยงัไม่มีประสบการณ์ในการพิจารณา 1 
9. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมน้อยเกินไป เพราะในแต่ละเรื่องต้องใช้การคิด วิเคราะหโ์ดยใช้เวลานาน 1 
10. มีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินกระบวนการไปจนถึงการปรบัปรุงกระบวนการ 2 
สิ่งที่ทานได้จากโครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้  จะน าไปพัฒนาและต่อยอดในเร่ืองใด  
1. พัฒนา และปรับปรุงระบบและกลไกการเขียนมคอ. 7  12 
2. ฝึกทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมนิให้มีคุณภาพ  5 
3. พิจารณาตดัสินผลการประเมินโดยมีข้อมลูเชิงประจักษ ์ 2 
4. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 
5. การจัดการเรียนการสอนและงานประกันคณุภาพของหลักสูตร  4 
6. ควรเพิ่มเทคนิคการเขียนรายงาน  1 
7. การปรับปรุงหลักสตูร 2 
8. การวางแผนการด าเนินงานตามองค์ประกอบให้ครอบคลุม  เพื่อสะท้อนถึงผลการด าเนนิการที่แท้จริงและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานได้ถูกจดุมุ่งหมาย 

2 

9. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานแต่ละเรื่องที่ชัดเจน 1 
10. ตรวจสอบความครบถ้วน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ของตนเอง 14 
11. ควรใช้กรณีศึกษาที่ผลการประเมินในระดับมาก  ระดับน้อย  เพื่อจะไดฝ้ึกพิจารณาในทุกระดับคณุภาพ 1 
12. มีการฝึกปฏิบตัิการในฐานะทีเ่ป็นผู้รับตรวจประเมิน  และเป็นผูต้รวจประเมิน 1 

 

*** 

 

 


