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คํานํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) น้ี จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) เริ่มต้ังแต่ 
ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการดําเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน การจัดทําโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
ประจําปีงบประมาณ การจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทาง ปฏิทินการ
ดําเนินงาน และประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ของ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรม
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ให้สามารถนํากระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx)ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าท่ีความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคู่มือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 
 
 
 
 
             คณะผู้จัดทํา 
      ธันวาคม 2561  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ    
  1.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
 1.2 เพ่ือประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) เริ่มต้ังแต่ 
ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการดําเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน การจัดทําโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 
(EdPEx) ประจําปีงบประมาณ การจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมเพ่ือช้ีแจง
แนวทาง ปฏิทินการดําเนินงาน และประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์ 
   
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ท้ังในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซ่ึงถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ด้วย 
 การพัฒนาระบบ (EdPEx) หมายถึง กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของเกณฑ์  Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ท่ี เป็นต้นแบบของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซ่ึง EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria 
for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ” 
 เกณฑ์ EdPEx หมายถึง กรอบที่ทําให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบ
เช่ือมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและย่ังยืน จากจุดเน้นท่ีเป็นเรื่องหลัก
ของสถาบันของเราจริงๆ 
 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้เรียน ผู้รับบริการ* และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซ่ึงรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ี
ได้รับผลกระทบจากพันธกิจของสถาบัน 
   การรับฟัง/การเรียนรู้ และกลยุทธ์ทางการศึกษา ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการ เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายอย่าง ท่ีมีผลต่อความ
คาดหวัง  ความภักดี  และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดังน้ัน จึงมึความจําเป็นท่ี
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

จะต้องรับฟังและเรียนรอ้ฎย่างต่อเน่ือง ในการดําเนินการเพ่ือใหก้าวเรียนรู้และรับฟังมีประสิทธิผลน้ัน 
จําเป็นต้องมีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์โดยรวมของสถาบัน 
 การใช้ข้อมลูและสารสนเทศทมี่ปีระสิทธผล จะชว่ยใหส้ถาบนักําหนดเป้าประสงค์ ที่ท้าทาย 
และส่งเสรมิการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดในเรื่องท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อกลยทุธเฎชิงแข่งขันของสถาบัน 
 ตัววัดของการนํากลยุทธไปสู่การปฏิบัติ เน่ืองจากสถาบันจํานวนมากจะมีปัญหา ในการ
กําหนดตัววัดที่เหมาะสม การวัดความก้าวหน้าของความสําเร็จตามกลยุทธ์จึงเป็นเร่ือง ท่ีท้าทายอย่าง
ย่ิงอีกเรื่องหน่ึง ท้ังน้ี ตัววัดความก้าวหน้าดังกล่าว ควรเริ่มด้วยการระบุผลลัพธ์ ท่ีบ่งบอกได้ถึง
ผลสําเร็จของเป้าหมายสุดท้ายท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และใช้ เป้าหมายสุดท้ายดังกล่าว
มากําหนดตัววัดในระหว่างทางให้ชัดเจน 
 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
อธิการบดีและรองอธิการบดี 1. พิจารณาวางแผน กํากับ ส่ังการ แก้ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา

ระบบ (EdPEx) ให้เป็นไปด้วยดี 
2. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ (EdPEx) และนําผลมาใช้ใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 1. พิจารณาวางแผน กํากับ ส่ังการ แก้ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา
ระบบ (EdPEx) ให้เป็นไปด้วยดี 
2. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ (EdPEx) และนําผลมาใช้ใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

ผู้อํานวยการและ 
รองผู้อํานวยการสํานักฯ 
 

1. กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบ (EdPEx) รวมท้ังแผนการดําเนินการ
พัฒนาระบบ (EdPEx) ของสํานักฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุน และให้
คําปรึกษา แนะนําระดับหน่วยงานให้เป็นไปด้วยดี 
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะการ
พัฒนาระบบ (EdPEx) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนพิจารณา 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการดําเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
2. จัดทําโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
ประจําปีงบประมาณ และจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงาน ติดตาม ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทาง ปฏิทินการดําเนินงาน 
และประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์ 
4. รายงานผลกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 
(EdPEx)ต่อผู้อํานวยการ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : อธิการบดี/รองอธิการบดี และ 
กองนโยบายและแผน 

ความถูกต้องของแผนงานเป็นไปตามยุทศาสตร์ ตัวชี
วัด ท่ีกําหนด 

ผู้รับบริการ : บุคลากรสํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ คุณภาพการบริหารจัดการตามนโยบายการพัฒนา
ระบบ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ  
และบุคลากรสํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

ได้แผนงานการพัฒนาระบบ (EdPEx) ตามยุทศาสตร์ 
ตัวชีวัด  

คู่ความร่วมมือ :  -  - 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
   1. เกณฑ์  Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2558-

2561  
 

6. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

ข้อกําหนดที่สําคัญ 

ที่มาของข้อกําหนดที่สําคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

กําหนดยุทศาสตร์ นโยบาย 
ระเบียบ ตัวชีวัดกระบวนการพัฒนา
ระบบ (EdPEx) 

√    เกณฑ์ Education 
Criteria for 
Performance 
Excellence (EdPEx) 
2558-2561  

ดําเนินการวางแผน วิเคราะห์ และ
จัดทําแผนกระบวนการพัฒนา
ระบบ (EdPEx) 

 √   

รายงานผลการประเมิน
กระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

 √   

ตรวจสอบ และติดตามผลการ
ประเมินกระบวนการพัฒนาระบบ 
(EdPEx) 

  √  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)  
       7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพการพัฒนาระบบ (EdPEx) 
1. จัดทําโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจําปีงบประมาณ   
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

 
 
2. จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

 
 
3. จัดทํานโยบายการดําเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

 
 
4. จัดทําแนวทางและปฏิทินการดําเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)   
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

 
5. จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทาง ปฏิทินการดําเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

6. ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

7. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

8. จัดทําแผนพัฒนาองค์กร ประจําปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

9. เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

10. ติดตามผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดําเนินงานตามเกณฑ์ (EdPEx) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

11. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ (EdPEx)  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

12. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามการดําเนินงานตามเกณฑ์ (EdPEx) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

13. ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

7.2 วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

งานการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

คําจํากัดความ: 
หมายถึง กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige 
National Quality Award: MBNQA ท่ีเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA) ซ่ึง EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ
“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ” 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
นาที ช่ัวโมง วัน 

จัดทําโครงการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) ประจําปี
งบประมาณ  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

45 3 5 กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- ตัวอย่างการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 
(EdPEx) ของหน่วยงานต่างๆ 
- (ร่าง) โครงการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 
(EdPEx) ประจําปีงบประมาณ 

จัดทําคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

15 1 1 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- รายช่ือผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อเป็นคณะกรรมการ 
- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

จัดทํานโยบายการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

30 1 4 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ผู้อํานวยการเพ่ือลง
นามในนโยบายการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 
(EdPEx) 

จัดทําแนวทางและปฏิทินการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)   
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

30 4 6 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- ข้อมูลแนวทางและปฏิทินการ
ดําเนินงาน 
- (ร่าง) ปฏิทิน 

จัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทาง 
ปฏิทินการดําเนินงาน และ
เกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงาน  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 
 

0 0 16 กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- เอกสารการประชุม 
- รายงานประชุม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

นาที ช่ัวโมง วัน 
ทบทวนโครงร่างองค์กร 
(Organization Profile)  
(หน่วยนับ : ครั้ง 2 ครั้งต่อปี) 

45 2 14 
กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- เอกสารการประชุม 
- รายงานประชุม 

ทบทวนระบบงานและ
กระบวนการสร้างคุณค่า/
สมรรถนะ กระบวนการ
สนับสนุนท่ีสําคัญ รวมท้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

30 0 14 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- เอกสารการประชุม 
- รายงานประชุม 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

45 0 16 
กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- เอกสารการประชุม 
- รายงานประชุม 

จัดทําแผนพัฒนาองค์กร 
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 45 6 3 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- แผนพัฒนาองค์กร 

เสนอแผนพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

15 4 3 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- วาระท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
- เอกสารประกอบการประชุม 

ติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร และการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์  
EdPEx  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

45 6 15 กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- 

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  
(หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อปี) 

50 3 11 
กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- 

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ตรวจติดตามการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx   
 (หน่วยนับ : ครั้ง 1 ครั้งต่อ
ปี) 

0 6 3 

กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- 

ประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)  

15 4 5 
กฤษณา อารีย์ ฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

- แบบประเมินกระบวนการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์ 

หน่วยนับ : คร้ัง 1 ครั้งต่อปี     บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 
รวม 50 2 168   
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7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-GEN–PQA-01 แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน 
FM-GEN–PQA-02 แบบฟอร์มผังกระบวนการปฏิบัติ 
FM-GEN–PQA-03 แบบฟอร์มสร้างคุณค่า สมรรถนะ 
FM-GEN–PQA-04 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1. เกณฑ์  Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2558-
2561  

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (≥ 80.00) 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) น้ัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับ 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการ / รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ

2. ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการ / รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการ / รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการ / รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

5. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง มีนาคม, กันยายน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ผู้อํานวยการ / รอง
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับ 

กระบวนการ งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการ / รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
แผนงาน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการให้ระบุเดือนท่ีดําเนินการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

FM-GEN–PQA-01 แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

FM-GEN–PQA-02 แบบฟอร์มผังกระบวนการปฏิบัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

FM-GEN–PQA-03 แบบฟอร์มสร้างคุณค่า สมรรถนะ
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

FM-GEN–PQA-04 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงาน

  

  



 
48

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 
คณะผู้จัดทํา 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ (EdPEx) 
 

1.  นางสาวกฤษณา อารีย์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน  
     งบประมาณ และประกันคุณภาพ  
     (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
2.  นางสาวณัฐวลัญช์ วังนิล     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
3.  นางสาวสุพัฒตรา ซัง     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
4.  นายวรภพ  ม่วงมงคล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
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