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ค ำน ำ 

คู่มอืปฏบิตังิานหลกัเล่มนี้จดัท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการต าหนดต าแหน่ง และ
การ แต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่เป็น เอกสาร
แสดง เสน้ทางการท างานหลกัตัง้แต่เริม่ต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขัน้ตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
โดยคู่มอื ปฏบิตังิานหลกัมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการปฏบิตังิาน เพือ่ช่วยใหห้น่วยงานมคีู่มอืไวใ้ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน และ ช่วยให้ผู้ปฏบิตังิานใหม่สามารถศกึษางานได้อย่างรวดเรว็ ท าให้งานของหน่วยงานมี
ระบบและมปีระสทิธภิาพ มากขึน้จากคู่มอืปฏบิตังิานหลกัเล่มนี้ 

วตัถุประสงค์ของการจดัท าเพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มอืการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน และสร้าง มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ การบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กรอย่างมี
ประสทิธภิาพ เกดิผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลติผลหรอืการบรกิารที่มคีุณภาพ 
และบรรลุขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการ การ ท างานเป็นมอือาชพี และใชป้ระกอบการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของบุคลากร รวมทัง้แสดงหรอืเผยแพร่ ใหก้บับุคคลภายนอก หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ใหส้ามารถ
เขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการทีม่อียู่เพือ่ขอการรบั บรกิารทีต่รงกบัความต้องการ เป็นแนวทาง
ใหผู้ป้ฏบิตังิานในกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศและงานตดิตัง้ ระบบสารสนเทศบนคอมพวิเตอร์
แม่ข่าย สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการ ปฏบิตังิานของหน่วยงาน และ
ใช้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงานสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการ
ด าเนินงานของส านกัฯและสามารถปฏบิตังิานหมุนเวยีนแทนกนัได้ 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมาและ 
ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เป็นอย่างยิง่ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จดัท าคู่มือ
ปฏบิตังิาน หลกัเล่มนี้ขึน้มา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูอ้ านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศกึษา และเพื่อน
ร่วมงานทุกคน ทีเ่ป็นก าลงัใจใหคู้่มอืปฏบิตังิานหลกัเล่มนี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
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ส่วนท่ี ๑ บริบทมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เป็นสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อการพฒันาท้องถิน่ที่ เสรมิสร้าง
พลงัปัญญาของแผ่นดนิ ฟ้ืนฟูพลงัการเรยีนรู ้เชดิชูภูมปัิญญาทอ้งถิน่ สรา้งสรรค ์ศลิปวทิยา เพื่อความ
เจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มสี่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุล และยัง่ยนื โดยม ีวตัถุประสงค์ให้การศกึษา ส่งเสรมิ
วชิาการและวชิาชีพชัน้สูง ทําการสอน วจิยั ให้บรกิารทาง วชิาการแก่สังคม ปรบัปรุง ถ่ายทอดและ
พฒันาเทคโนโลยทีํานุบํารุง ศลิปะและวฒันธรรม ผลติ ครูและส่งเสรมิวทิยฐานะครู ประวตัมิหาวทิยาลยั
ราชภฏักําแพงเพชร 

มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เป็นสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ปีพุทธศกัราช ๒๕๒๖ มติคณะรฐัมนตรอีนุมตัิให้กรมการ ฝึกหดัครู
จดัตัง้วทิยาลยัครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาขึน้ เมื่อ ๒๙ กนัยายน ๒๕๓๖ ตัง้อยู่เขต หมู่บา้นวงัยาง หมู่
ที ่6 ตําบลนครชุม อําเภอเมอืง จงัหวดักําแพงเพชร มเีนื้อที ่๔๒๓ ไร่ ๕๔ ตารางวา 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๓๘ มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัวิทิยาลยัคร ูพุทธศกัราช ๒๕๓๘ ยกฐานะ
เป็นสถาบนัอุดมศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ปีการศกึษา ๒๕๓๙ เปิดรบันกัศกึษาภาคปกตริุ่นแรก โดยรบันกัศกึษาระดบั ป.กศ. จาํนวน ๓gr
๒ คน ซึง่นกัศกึษาไดร้บัการคดัเลอืกจากสภาตําบลต่าง ๆ ในเขตจงัหวดักําแพงเพชร และจงัหวดัตาก 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๒๗ มกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติวทิยาลยัครู (ฉบบัที่ ๒) พุทธศกัราช 
๒๕๒๗ มผีลใหว้ทิยาลยัครสูามารถผลติบณัฑติ สาขาวชิาชพีอื่น ทีไ่ม่ใช่วชิาชพีครู 

ปีการศกึษา ๒๕๒๔ เปิดรบันกัศกึษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา โปรดเกลา้
ฯ พระราชทานนามวทิยาลยัครูทัง้ ๓๖ แห่งว่า “สถาบนัราชภฏั” เมื่อวนัที่ ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ ปี
พุทธศกัราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ทรงลง พระปรมาภไิธย ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา ซึง่มผีลใหว้ทิยาลยัครกูําแพงเพชรมฐีานะเป็น สถาบนัราชภฏักําแพงเพชร ตัง้แต่วนัที ่
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เปิดรบันักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ภาคพเิศษ หลกัสูตรครุศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาเป็นรุ่นแรก 

ปีการศกึษา ๒๕๕๓ เปิดรบันกัศกึษา ภาค พเิศษ ที ่อ.แม่สอด จ.ตาก ใชส้ถานที ่โรงเรียนสรรพ
วทิยาคมเป็นศูนยก์ารศกึษาเป็นรุ่นแรก 
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ปีการศกึษา ๒๕๕๔ จดัตัง้ศูนยข์ยายโอกาสอุดมศกึษาสู่ทอ้งถิน่บนพืน้ที ่๖๐๐ ไร่ ของ สถาบนัที ่
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรบันกัศกึษาภาคปกตเิป็นรุ่นแรก 

ปีการศกึษา ๒๕๕๕ เปิดรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ หลกัสูตรศลิปศาสต รมหา
บณัฑติ สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารพฒันา และหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา หลกัสตูรและการ
สอนเป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ลงทรงพระ ปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา ใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.
๒๕๔๖ มผีลให้สถาบนัราชภฏัอยู่ในโครงสร้างเดียวกบัมหาวทิยาลยั ในสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๗ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงลงพระปรมาภไิธยใน พระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัราชภฏัวนัที ่๙ มถิุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกจิจานุเบกษา ในวนัที ่๒๔ มถิุนายน 
๒๕๔๙ จงึมผีลบงัคบั ตัง้แต่วนัที ่๒๕ มถิุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทําให ้สถาบนัราชภฏั ๔๓ แห่ง ทัว่
ประเทศ มสีถานภาพเป็น “มหาวทิยาลยัราชภฏั” มคีวาม เป็นอสิระและเป็นนิตบิุคคล เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด สํานักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๔๘ เปิดรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ หลกัสูตรครุศาสต รมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน และหลกัสูตร ศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารพฒันา ณ ศูนยอ์ุดมศกึษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ 
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น และหลกัสูตรวทิยาศาสตร มหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๓ เปิดรบันักศกึษา ภาคพเิศษ ตามโครงการความร่วมมอืกบักรม ส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาการจดัการการคลงั เป็น รุ่นแรก โดยรบั
นกัศกึษาทีเ่ป็นบุคลากรองคก์รปกครองทอ้งถิน่จากจงัหวดักําแพงเพชร จงัหวดั ตากและจงัหวดัสุโขทยั 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ เปิดรบันักศกึษาปรญิญาเอก หลกัสูตรดุษฎบีณัฑติสาขา ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารและพฒันา รุ่นแรก 

ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๗ เปิดรบันักศึกษาปรญิญาเอก หลกัสูตรดุษฎีบณัฑติสาขาการ บริหาร
การศกึษา รุ่นแรก 
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ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานที่ทัง้สิ้น ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุ ศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บณัฑติวทิยาลยั สํานักงานอธกิารบด ีสํานักส่งเสรมิ วชิาการและงานทะเบยีน สํานักวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและ วัฒนธรรม สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏั กําแพงเพชร แม่สอด และสํานักบรกิารวชิาการและจดัหา
รายได ้

อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

บณัฑติมจีติอาสา สรา้งสรรคปั์ญญา พฒันาทอ้งถิน่ 

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

การผลติ พฒันาคร ูและการพฒันาทอ้งถิน่ 

ปรชัญาของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร มุ่งเน้นใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ประชาชน สรา้ง ศกัยภาพ
ใหเ้ป็นขมุพลงัแห่งปัญญา พฒันาทอ้งถิน่ ผลติกําลงัคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถและม ีคุณธรรม โดยเน้น
ทีจ่ติสาํนึกในการรบัใชท้อ้งถิน่และประเทศชาต ิ

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการของทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็อย่างยัง่ยนื 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

๑. สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่  
๒. ผลติและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
๓. ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถในการคดิ การแก้ปัญหา การ สรา้งสรรค์

และ การสือ่สาร ดว้ยหลกัคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดบัชาตแิละสากล 
๔. บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ทนัสมยั โปร่งใสด้วยหลกั ธรร

มาภบิาล มกีารพฒันาอย่างกา้วหน้า ต่อเนื่องและยัง่ยนื 

เป้าประสงคข์องมหาวิทยาลยั 

๑. เพิม่ขดีความสามารถ สรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั และลดความเหลื่อมล้ําทาง สงัคม 
แก่ชุมชนและทอ้งถิน่ ภายใตบ้รบิทของทอ้งถิน่โดยการบูรณาการพนัธกจิสมัพนัธ ์เพือ่เป็นที่
พึง่ของทอ้งถิน่ 
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๒. บณัฑติคร ูครแูละบุคลากรทางการศกึษามคีุณภาพ และมสีมรรถนะตามมาตรฐาน  
๓. บณัฑติมคีุณภาพทีส่รา้งสรรคส์งัคม  
๔. ระบบบรหิารจดัการทีท่นัสมยัตามหลกัธรรมาภบิาล และเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 

๑. การพฒันาทอ้งถิน่ดว้ยพนัธกจิสมัพนัธม์หาวทิยาลยักบัสงัคมทอ้งถิน่ดว้ยศาสตร ์พระราชา 
๒. การยกระดบัมาตรฐานการผลติและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
๓. การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพสรา้งสรรคส์งัคม 
๔. การพฒันาระบบบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยั ไดม้าตรฐาน มธีรรมาภบิาลและ เป็น

องคก์รแห่งนวตักรรม 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 2 บริบทหน่วยงาน 
 

ค าขวญัองคก์ร 
น ำองคก์รสู่ควำมกำ้วหน้ำ            น ำคุณภำพกำรศกึษำสู่ควำมกำ้วไกล 

ใส่ใจมุ่งสู่มำตรำฐำนสำกล           พฒันำผลงำนสู่มำตรำฐำนคณุภำพองคก์ร 
 
ประวติังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศึกษา  

มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแเพงเพชร ตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่25 กมุภำพนัธ ์2552จำกมตสิภำมหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร ครัง้ที ่2/2552 เป็นส่วนรำชกำรภำยในมฐีำนะเทยีบเท่ำคณะ  

ต่อมำไดป้รบัโครงสรำ้งหน่วยงำนใหม่ ในปี 2564 และไดเ้ปลีย่นชื่อใหม่เป็น "งำนมำตรฐำนและประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ" เมื่อวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2564 เป็นส่วนงำนรำชกำรภำยในและปรบัฐำนะหน่วยงำน ให้
เทยีบเท่ำกบั ฝ่ำย/งำน  โดยสงักดัส ำนักงำนอธกิำรบด ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร   
 
พนัธกิจหลกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศึกษา  

1. กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ  
2. กำรบรกิำรวชิำกำร 

 
ปรชัญา 

งำนมำตรฐำนและประกนัคุณภำพกำรศกึษำมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำองคก์รใหม้คีุณภำพตำม
มำตรฐำน เพื่อรบัใชท้อ้งถิน่และประเทศชำต ิ
 
วิสยัทศัน์ 

งำนมำตรฐำนและประกนัคุณภำพกำรศกึษำ เป็นหน่วยงำนทีข่บัเคลื่อนคุณภำพทัว่ทัง้องคก์รดว้ยเกณฑ ์
EdPEx และมคีะแนนประเมนิตำมเกณฑ ์EdPEx มำกกว่ำ 350 คะแนน ภำยในปี 2558 
 
วฒันธรรมองคก์ร 

เรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งนวตักรรมและพฒันำระบบมำตรฐำนและประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
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โครงสร้างงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
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มาตราฐานสำหรบัวิธีการปฏิบตัิ (STARNDARD OPERATING PROCEDURE)  สำหรับการพัฒนาและใช้งานระบบ CHEQA3D Online System   
หน่วยงานที่จัดทำ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีธศิีษฏ์ กระตา่ยทอง  วันทีจ่ัดทำ  กรกฏาคม 2562  SOP No...........  /มีผลบังคับใช้........../........./........ ปรับปรุงล่าสุด ......./......./........ 
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ส่วนท่ี 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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