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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices  
ประเภทองค์กร  หน่วยงานด้านการศึกษา   
ชื่อเรื่องนำเสนอ กระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวดการจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   
โทรศัพท์ 053-943697 โทรสาร 053-943699  เว็บไซต์ www.oqdc.cmu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) 1. รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ   ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มือถือ 086-189-4700 อีเมล usanee.k@cmu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน 2. นางอภิญญา เทพสถิตย์ ตำแหน่ง พนักงานปฏบิัติงาน มือถือ 081-993-8711 อีเมล apinya.k@cmu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน 3. นางสาวธิดารัตน์ ดีวงศ์สาย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน มือถือ 081-777-2367 อีเมล thidarat.d@cmu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน 4. นางสาวชณัฐนันท์ คำทะแจ่ม ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน มือถือ 085-030-6463 อีเมล chanutnun.kha@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1) ผู้นำระดับสูงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ โดยกำหนดนโยบายในการนำเกณฑ์ 
TQA/EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
กำหนดเป็น 1 ในตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายผ่านแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยผู้นำ
ระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
2) นำแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร” เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้นำระดับสูง
จากทุกส่วนงานร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร และวางระบบในการติดตาม ประเมิน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ทุก
ส่วนงานเพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีรองอธิการบดีกำกับดูแลโดยตรง และบูรณาการ
การทำงานโดยประสานความร่วมมือกับทีมงานสนับสนุนของทุกส่วนงาน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “ร่วมด้วย ช่วยกัน” 
3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกส่วนงานทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย
จัดทำแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรแยกตามสายงาน (Work Process Improvement) เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง/ออกแบบกระบวนการทำงานใหม ่ๆ เพ่ือส่งมอบคุณค่าที่ดีข้ึนให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิผล : ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

จำนวนของบุคลากรทุกระดับที่ได้รับการเรียนรู้การใช้ TQA/EdPEx เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร (นับสะสมโดยไม่นับซ้ำ) 

896 1,124 1,613  

ร้อยละของผู้นำระดับสูงจากทุกส่วนงานที่ร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ ์TQA/EdPEx (นับสะสมโดยไม่นับซ้ำ) 

45.7 55.2* 55.2* 

ร้อยละของผู้นำระดับสูงจากทุกส่วนงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารตามเกณฑ ์TQA/EdPEx (นับสะสมโดยไม่นับซ้ำ) 

44.3 66.3 87.2 

จำนวนส่วนงานทีไ่ด้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA/EdPEx 
จาก สป.อว. และผ่านเกณฑ์ EdPEx200/300 และ/หรือได้รับรางวัล TQC 

6 10 12 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม Work Process 
Improvement ของศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร (คะแนนเต็ม 5) 

-  
(เริ่มจัดปี 62) 

4.64 4.72 

จำนวนระบบการทำงานในหมวด 1-6 ที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างเป็น 
ระบบและเริ่มมีประสิทธิผล 

10 16 22 

* เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID -19 ทำให้ไม่สามารถจัด workshop ตามแผนที่วางไว้ (เป็น WS ในการอบรมผู้ตรวจ
ประเมินซึ่งจำเป็นต้องจัดในลักษณะ onsite โดยมีแผนจัดปีละ 1 ครั้งในเดือนมิถุนายนของทุกปี) จึงทำให้มจีำนวนร้อยละ
สะสมปี 2563 เท่ากับปี 2562 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้  [ ] อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ [ ] อนุญาต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดย
ส่วนรวม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ดำเนินการโดยไม่มุ ่งหวังผลกำไร เป็น 1 ใน
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม 
ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการ
ฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม” 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก (World Class) หรือในระบบการศึกษาเรียกว่า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ว ิธีปฏิบัติที ่ดีระหว่างส่วนงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันในเชิงนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโดย “ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร”  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย : 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจ : 1) สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 2) สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัย-นวัตกรรม) 3) บริการวิชาการเพื่อตอบ
แทนบุญคุณแผ่นดิน 4) สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
ค่านิยม : E-CMU (E หมายถึง การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)  C หมายถึง การเชิดชูรับใช้สังคม (Community 
Engagement) M หมายถึง การยึดหลักธรรม (Morality) U หมายถึง รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว (Unity)) 
วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมด้วย ช่วยกัน 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : 
1) สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดนโยบายในการนำเกณฑ์ TQA/EdPEx มาใช้ทั่วทั้งองค์กรทั้งระดับมหาวิทยาลัย 

คณะ และส่วนงานเทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

2) ทบทวนโครงสร้างรวมถึงระบบและกลไกในการขับเคลื่อน TQA/EdPEx เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรในทุกด้าน จึงได้ปรับระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ โดยเพ่ิมกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร และจัดตั้ง 
“ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร” เป็นหน่วยงานรองรับโดยเฉพาะ และมอบหมายให้รองอธิการบดีกำกับดูแลโดยตรง ใช้
รูปแบบการบริหารจัดการแบบ flat organization มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ 3 คน โดยประสานและบูรณา
การการทำงานร่วมกับทีมงานสนับสนุนซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดหลักการทำงาน 
‘ร่วมด้วย ช่วยกัน’ ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

3) กำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objective) ด้านบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ ใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการที่สำคัญ มี
ตัวชี้วัดความสำเร็จและกำหนดผู้รับผิดชอบ (KPI Owner) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

4) สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู ่การปฏิบัติ โดยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการกระตุ้นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานตลอดทั้งปี  รวมถึงมีระบบในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทุกปี โดยสนับสนุนให้
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

5) กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพองค์กรของทุกส่วนงาน โดยผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (TQA/EdPEx Assessor) 
จะดำเนินการตรวจประเมินทุกส่วนงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ทุกส่วนงานเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

6) ปรับปรุงแนวทางในการเรียนรู้ระดับองค์กร โดยทบทวนกระบวนการและนำเสียงของบุคลากรที่ต้องการเรียนรู้การ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มาจัดทำแผนและหลักสูตรในการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากร 
โดยเริ่มจากกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของกระบวนการหลัก จัดเวที
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง work process improvement แยกตามสายงานต่างๆ เช่น บุคลากรสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษา การดูแลนักศึกษา การบริหารบุคคล การเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการทำงาน ค้นหาปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านร่วมกัน นำเสียงของลูกค้า ตลอดจนเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ประกอบการปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนการทำงานใหม ่เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีร่วมกันข้ามสายงาน ลดระยะเวลาในการลอง
ผิดลองถูก และสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีแผนในการ
ขยายผลไปยังกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนให้ครบทุกภารกิจ  
 จากความมุ่งมั่นของผู้นำระดับสูง รวมทั้งการสนับสนุนและผลักดันในเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นสิ่งทีช่่วยกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่ความสำเร็จ และคำนึงถึงมุมมองเชิงระบบในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการ
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการทำงานอย่าง
ต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้ผลลัพธ์การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 


