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คํานํา 

 คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้จัดทําตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553  ซ่ึงเปนเอกสาร
แสดงเสนทางการทํางานหลักตั้งแตเริ่มตนจนสุดกระบวนการ  โดยระบุข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ 
โดยคูมือปฏิบัติงานหลักมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยให
หนวยงานมีคูมือไวใชในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว 
ทําใหงานของหนวยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ 

วัตถุประสงคของการจัดทําคู มือปฏิบัติงานหลักงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ              
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือให
ผูปฏิบัติงานทราบข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใน
หนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได  เพราะงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเปนงานท่ีใช
ความละเอียดรอบคอบ ความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 สุดทายนี้  ขาพเจาขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหความรูและคําแนะนําดวยดีตลอดมา และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนอยางยิ่งท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ ข้ึนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือนรวมงานและ
ครอบครัวท่ีเปนกําลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี   

 

        นางสาวกัลยารัตน  มาลาศรี 
           ผูจัดทํา 
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สวนที่ 1   
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ตั้งอยูเขตหมูบาน วังยาง หมูท่ี 1  
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  มีเนื้อท่ี 421 ไร  58 ตารางวา 

1ปพุทธศักราช1 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร   
โดยสถาปนาข้ึน เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2516   

ปพุทธศักราช 2518  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะ
เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2519 เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
การศึกษา จํานวน 392 คน ซ่ึงนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
และจังหวัดตาก 

1ปพุทธศักราช 12527  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2527   
มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 

ปการศึกษา 2529  เปดรับนักศึกษา ภาคการศึกษาเพ่ือบุคลากรประจําการ เปนรุนแรก 
1ปพุทธศักราช1 2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง 36  แหงวา “สถาบันราชภัฏ”  เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 
1ปพุทธศักราช1 2538  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร 
ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2538 

ปการศึกษา 2541  เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา 2543  เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา 2544  จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพ้ืนท่ี 600 ไร ท่ีสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร  ขอใชพ้ืนท่ีของกรมปาไม  ตั้งอยูท่ี ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเปดรับ
นักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก 

ปการศึกษา 2545  เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา 2646  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา 
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1ปพุทธศักราช 2547  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี 9 มิถุนายน 2547  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 
จึงมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ 41 แหงท่ัวประเทศมี
สถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

1ปพุทธศักราช 2548  เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 

1ปพุทธศักราช 2550  เปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ปพุทธศักราช 2551  เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก โดยรับนักศึกษา
ท่ีเปนบุคลากรองคกรปกครองทองถ่ินจากจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปพุทธศักราช 2552  เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร         
การบริหารและพัฒนา (รุนแรก) 

ปพุทธศักราช 2557  เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา (รุนแรก)  

ปพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ            
มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ปจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีท้ังสิ้น 15 หนวยงาน ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และคณะพยาบาลศาสตร 
    
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย : 

วิสัยทัศน 20 ป (2561 – 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ใหทองถ่ินมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศน 5 ป (2561 – 2565) : มหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน 
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 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย : 
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพ

ใหเปนขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถ่ิน ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม โดยเนนท่ี
จิตสํานึกในการรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 
 คานิยมหลักของมหาวิทยาลัย :  

K – Knowledge : สรางสรรคความรูใหม 
P – Public Service and Productivity : ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี 
R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองคกร 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย : 
11. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
12. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการคิด การแกปญหา การสรางสรรค 

และการสื่อสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
14. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปรงใสดวย 

หลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอยางกาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน 
 เปาประสงคของมหาวิทยาลัย : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
แกชุมชนและทองถ่ิน ภายใตบริบทของทองถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสรางสรรคสังคม 
4. ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : 
1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล  

และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
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โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย 
การแบงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปนไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตาม

กฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน  10  หนวยงาน ประกอบดวย  
คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี  สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏําแพงเพชร จํานวน 5 
หนวยงาน  ประกอบดวย  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
บัณฑิตวิทยาลัย  สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และคณะพยาบาลศาสตร  ในป พ.ศ. 2562  
เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ซ่ึงโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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สวนที่ 2  
บริบทหนวยงาน 

 

ประวัติคณะครุศาสตร 
 คณะครุศาสตร เปนหนวยงานระดับคณะท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจ
หลักในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  
 คณะครุศาสตร เดิมมีชื่อวา “คณะวิชาครุศาสตร” เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแกไขเพ่ิมเติมปรับมาใช
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู      
มีหนาท่ีในการจัดการศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ คณะวิชาครุศาสตรจึงสามารถผลิตครู            
ในระดับปริญญาตรีได ในปพุทธศักราช 2528 ไดมีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร  
เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชา           
ครุศาสตร มาเปนคณะครุศาสตร จนถึงปจจุบัน ในปพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปน                
ชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู เริ่มใชในวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เปนตนมา                 
คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากนั้นในปพุทธศักราช 2538              
จึงมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
ทําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหาร           
จาก “หัวหนาคณะวิชา” มาเปนตําแหนง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตรมีท้ังหมด 8 ภาควิชา 
ไดแก ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการ   
แนะแนว ภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบ
และวิจัย และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหลงทรัพยากรการเรียนรู 2 ศูนย ไดแก                     
ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยเด็กปฐมวัย 
 ปการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาท่ีเคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ยายมาสังกัดคณะครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป               
คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายใหผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตร 5 ป) เปนรุนแรก  มีนักศึกษาในโครงการจํานวน 39 คน ไดแก โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี)  
นอกจากนี้  คณะครุศาสตร ยังไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในหนวยงานใหมีความเหมาะสม จึงไดมี
การจัดกลุมโปรแกรมวิชา เปน 3 กลุม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ 1) ภาควิชาการศึกษาพ้ืนฐานและเทคนิค
การศึกษา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชา 
การบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  2) ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร ประกอบดวย โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (กลุมดนตรี) และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม            
4) ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร  ประกอบดวย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา   
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  ปการศึกษา  2548  คณะครุศาสตร ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
และเปดศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือรับดูแลเด็กพิเศษและกลุมท่ีมีความบกพรอง ซ่ึงในระยะแรกมีเด็กพิเศษท่ี
อยูในความดูแล จํานวน 8 คน 
  ปการศึกษา  2549  ศูนยเด็กปฐมวัยเปลี่ยนเปนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรรับ
นักเรียนในระดับกอนอนุบาลและอนุบาล 1 และไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) เพ่ือใหมีความทันสมัย  และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
ประกอบดวย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป สาขาวิชาสังคมศึกษา 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลาย
สาขาวิชามากข้ึน 
 ปการศึกษา  2553  คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหม       
นํารอง โดยมีนักศึกษาท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนใน            
ปการศึกษา 2552 จํานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน 2 คน  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน  
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จํานวน 2 คน   
 ปการศึกษา  2554  คณะครุศาสตร  มีนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครู
พันธใหมนํารอง จํานวน 5 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน            
7 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน 3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  22  
คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จํานวน 6  คน  และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น 43 คน นอกจากนี้ ยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความรวมมือระหวาง
สํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ปการศึกษา  2555  คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) เม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2555 เพ่ือเปนการ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตาง ๆ ท่ียังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตรมีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการ ฯ นี้ ตองกําลังศึกษา
อยูในชั้นปท่ี 5 ปการศึกษา 2555 ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีไดรับทุนจํานวน 14 คน โดยเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว  
นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวยใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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 ปการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร  มีการดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปดรับนักศึกษา
รุนแรกในปการศึกษา 2556 จํานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร ยังมีการลงนามความ
รวมมือจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก รวมถึงหนวยงานตางประเทศ ไดแก  การทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) กับ College  Of  Education,  West Visayas  State  University,  Philippines  
บันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในการจัด
การศึกษาแกโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู          
ดานวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององคกร  กับคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการ          
เปดโลกเรียนรูเด็กและเยาวชน กับองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน 
 ปการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา จากเดิมในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 11 โปรแกรมวิชา แตเนื่องจากเกิดความซํ้าซอนในเรื่อง
การบริหารงาน ในปการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จึงไดยายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแทน  เพ่ือใหการบริหารงานท้ัง 2 คณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาครูท่ีมีความเขมแข็ง ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีสําคัญ ท่ีจะทําหนาท่ีในการผลิต  พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  ไดแก  
โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ    
 ปการศึกษา  2558  คณะครุศาสตรมีการพัฒนาทางดานการผลิตและพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
และเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน  ไดแก  การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU) เรื่องความรวมมือใน
กิจการลูกเสือกับท้ัง  9 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดกําแพงเพชร  เพ่ือบูรณาการและสราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนากิจการลูกเสือใหเจริญกาวหนา  และสนับสนุนองคความรูทางดาน
วิชาการแกโรงเรียนในฐานะเครือขายความรวมมือทางการศึกษาในชุมชน 
 ปการศึกษา  2559  คณะครุศาสตรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา  
เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และใหเกิดความทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตรมีการดําเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินของรัฐบาล  โดยการกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพของตนเอง เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสถาบันผลิตครูอ่ืน ๆ ได ซ่ึงในปการศึกษา 2559              
มีนักศึกษาท่ีสามารถสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินได จํานวน 29 คน ไดแก  
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาวิชา
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วิทยาศาสตรท่ัวไป จํานวน 5 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 4 คน 
สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 8  คน ซ่ึงนักศึกษาท้ัง 29 คน จะไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการครูในเขตพ้ืนท่ีตามภูมิลําเนาของนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2560  คณะครุศาสตรเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ประจําป  
2560  มีนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ 9 สาขาวิชา  รวมท้ังสิ้น 83 คน ไดแก นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป จํานวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 12 คน  
สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 18  
คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 15 คน  มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  
ปริญญาโท  ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รวมท้ังสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตร             
ท่ีจัดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้ง  (บางสวน)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก 
จํานวน 2 หลักสูตร มีแหลงสนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการ
ดําเนินงานเปนศูนย ประกอบดวย ศูนยศึกษาการพัฒนาครู  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ              
ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ  ศูนยนวัตกรรมและคอมพิวเตอร  และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร  
นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการวิชาการท่ีเนนการตอบสนองความตองการของสังคมและทองถ่ิน เชน การ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น  การเพ่ิมวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ   
 ปการศึกษา 2561 คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับใชในการพัฒนาการวิจัยโดยการบรูณาการการเรียน 
การสอนและการบริการวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชกระบวนการ  PLC  โดยมีการจัดสรร
งบประมาณลงสูโปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม  เพ่ือใหทุกโปรแกรมวิชาไดพัฒนางานวิจัยบูรณาการการเรียน
การสอนตามศาสตรของตนเอง  รวมไปถึงการพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํากิจกรรมรวมกับสถานศึกษา
และชุมชน และมีโครงการบริการวิชาการใหมีความหลากหลายและตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมาย ไดแก  โครงการพัฒนาครู (คูปองครู) ซ่ึงเปนโครงการท่ีรวมมือกับสํานักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.) ในการเปนหนวยพัฒนาครู  ดวยหลักสูตรพัฒนาครูท่ีหลากหลาย  
ปจจุบันมีหลักสูตรพัฒนาครูตามโครงการ ท้ังสิ้น 8 หลักสูตร และในปการศึกษา 2561 อัตราการไดงานทํา
ของบัณฑิตยังสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา และอัตราการสอบคัดเลือกเพ่ือเขารับการบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังบัณฑิตท่ีเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  และ
บัณฑิตท่ีสอบคัดเลือกในรอบท่ัวไปยังสูงข้ึนอีกดวย ปจจุบัน มีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน จําแนกเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 5 จํานวน 42 คน ชั้นปท่ี 4 จํานวน 70 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 
58 คน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 31 คน และชั้นปท่ี 1 จํานวน 17 คน รวมท้ังสิ้น 218 คนนอกเหนือจากผลลัพธ
ของการผลิตบัณฑิตครูท่ีดีข้ึน การไดรับงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ หองปฏิบัติการท่ีมีเครื่องมือ และสื่อ
การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ยังสงผลใหการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ข้ึนอีกดวย  
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 ปการศึกษา  2562  คณะครุศาสตร  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
ใหสอดคลองกับนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครู 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรท่ีปรับปรุง
และจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2562 จํานวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย,  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป,  สาขาวิชาคณิตศาสตร,  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,  สาขาวิชาสังคมศึกษา,  
สาขาวิชาพลศึกษา,  สาขาวิชาคอมพิวเตอร,  สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชาการประถมศึกษา  
นอกจากนี้คณะครุศาสตร  โดยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานกองทุน            
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)  ใหเปนสถาบันผลิตและพัฒนาโครงการครูรัก(ษ)ถ่ิน ประจําป  
2562 ซ่ึงโครงการดังกลาว คือการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ซ่ึงผูท่ีผานการคัดเลือกเขา
รวมโครงการ จะไดรับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปของการศึกษาในหลักสูตร และเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดรับการบรรจุแตงตั้งใหรับราชการครูในภูมิลําเนาของตนเอง ซ่ึงในปการศึกษา  2562            
มีนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ  จํานวน  28  คน 
 
 ปรัชญา   
 ครูดีสรางคน  คนดีสรางชาติ  ครุศาสตรสรางครูดี 
 วิสัยทัศน   
 คณะครุศาสตร  เปนผูนําในการประยุกตศาสตรพระราชามาใชในการผลิตและพัฒนา 
วิชาชีพครู  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีคุณภาพระดับสากล 
 พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ   
 2. พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3. ใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 
 4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู  ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถ่ิน 
 4. เพ่ือบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูท่ีเนนสมรรถนะสูงท้ังดานความรู  
และคุณธรรม 
 2. สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ 
 4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 5. เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 
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 เปาประสงค 
 1. ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ  
เขาถึง พัฒนา” 
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา  
“เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา” 
 3. ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลาย 
 4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 
 5. บริหารจัดการท่ีทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล 
 คานิยมหลัก  EDU   
 E : Efficiency  คือ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ชุมชนและสังคมพึงพอใจ 
 D : Democracy  คือ  การทํางานรวมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
 U : Unity  คือ  มีความรัก  ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร 
 อัตลักษณของคณะ   
 บัณฑิตมีจิตอาสา  สรางสรรคปญญา  พัฒนาทองถ่ิน  
 จุดเนนและจุดเดนของคณะ   
 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร 
 ออนนอม  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  อุทิศตนใหกับงาน  รอบรูวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชพี 
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โครงสรางองคกรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานพัฒนาหลกัสูตร 
-  การพัฒนาคณาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอน 
-  งานพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา/บคุลากร 
-  งานรับรองปริญญาทางการศึกษา 
-  งานการพัฒนาผลงานวิชาการและ
ตําแหนงทางวิชาการ 
-  งานใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
-  งานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
-  งานจัดการความรูดานการผลิตบณัฑิต 
-  งานฝกอบรมลูกเสือ 
-  รักษาการคณบดีลําดับที่  1 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานวจิัย 
-  งานบรกิารวิชาการ 
-  งานจดแจงลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 
-  งานจัดประชมุวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
-  งานวารสารวิชาการ 
-  งานจัดการความรูดานการวิจัย 
-  งานวเิทศสัมพันธ 
-  รกัษาการคณบดีลําดับที ่ 2 
-  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

-  งานกิจกรรมนักศึกษา 
-  งานศิลปวัฒนธรรม 
-  งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
-  งานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 
-  งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
-  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 
-  รักษาการคณบดีลําดับที่  3 
-  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

-  งานอาํนวยการประชุมบุคลากรและกรรมการ
ประจําคณะ 
-  งานบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 
-  งานอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดลอม 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาองคกร 
-  งานพัฒนาแผนกลยุทธและแผนพัฒนาอื่น ๆ          
ที่เกี่ยวของ 
-  งานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําป 
-  รักษาการคณบดีลําดับที่ 4 
-  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

-  งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ 
-  งานสํารวจภาวะการมีงานทํา 
-  งานสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
-  งานสรางศักยภาพและเตรียมความ
พรอมเพื่อการแขงขันแกศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน 
-  งานเลขานุการประชุมคณะ/
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  
และตรวจสอบรายงานการประชุม 
-  รักษาการคณบดีลําดับที่  5 
-  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 
คณบดีคณะครุศาสตร 

รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ 

อาจารยอรทัย  อนุรักษวัฒนะ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 

อาจารยเบญจวรรณ ชยัปลัด 

รองคณบดฝีายกิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ไตรรงค เปล่ียนแสง 

รองคณบดีฝายบริหารและบริการวชิาการ 
ผศ.ชูวิทย กมุทธภิไชย 

รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคณุภาพการศกึษา 

ผศ.อมรา  ศรแีกว 

-  งานบุคลากร 
-  งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
-  งานการเงิน/ครุภัณฑ 
-  งานศูนยศึกษาการพัฒนาครู 
-  งานโรงเรียนอนุบาลราชภฏั 
-  งานโรงเรียน ตชด. 
-  งานฝกอบรมวิทยฐานะ 
-  งาน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และบัณฑิตศึกษา 
-  งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
-  งานวารสารวิชาการ 
 

 

ภาพท่ี 2 โครงสรางองคกรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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งานสํานักงานคณบดีคณะครศุาสตร 
 กลุมงานสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการและฝกประสบการณ
วิชาชีพครู งานวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานวางแผน งบประมาณ และพัฒนาองคกร งานอัตรากําลัง และตรวจสอบภายใน           
งานศูนยศึกษาการพัฒนาครู งานสงเสริมการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน งานฝกอบรมลูกเสือ  
งานวารสารวิชาการ งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ งานประจําศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ  
งานอํานวยการและเลขานุการ งานบริหารหลักสูตรและการสอนในระดับหลักสูตร /กลุมวิชาและโปรแกรม
วิชา ภายในองคกรและผูมาติดตอจากภายนอก ท่ีไดรับมอบหมายตามภารกิจตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ                  
คณะครุศาสตร ซ่ึงมีสวนสนับสนุนและผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ของคณะครุศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบของงานสํานักงานคณบดีคณะครศุาสตร 

งานวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 งานวิชาการ จัดทําแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร การรับรองปริญญาทางการศึกษาตอ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทําขอมูลออนไลนนักศึกษาเพ่ือข้ึนทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพครู              
จัดทําโครงการท่ีคณะฯ ดําเนินการรวมกับคุรุสภา และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดทําแบบสํารวจประสานโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เพ่ือขอขอมูลครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติพรอมออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในปการศึกษานั้น ๆ ท้ังในรายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหวางเรียน และ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดทําหนังสือราชการประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีเปนโรงเรียน
เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
จัดทํา มคอ.4 , มคอ.6 และบันทึกผลการเรียนนักศึกษาในระบบออนไลน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ดําเนินงานในดานการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา ใหความรูดานการวิจัยใหกับบุคลากร ให
คําปรึกษาและขอมูลขาวสารดานการวิจัยแกบุคลากร จัดเก็บขอมูลดานงานวิจัยของบุคลากร และติดตาม
ความกาวหนางานวิจัยของบุคลากร 
 การดําเนินงานดานงานบริการวิชาการ ดําเนินงานในดานการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมดาน
การบริการวิชาการ จัดเก็บขอมูลดานการบริการวิชาการ และประสานงานและใหขอมูลขาวสารดานการ
บริการวิชาการแกบุคลากร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับหนวยงาน
ระดับมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการ จัดประชุม ประสานงานกับหลักสูตร ประชุมเตรียมความพรอม  
ประสานงานคณะกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญ ทําคําสั่ง  
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 งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 งานกิจกรรมนักศึกษา สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สโมสรนักศึกษา เพ่ือในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหความชวยเหลือและ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการ
อนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยในวันสําคัญทางศาสนา พัฒนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนาพฤติกรรมท่ีดี เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนบุคคลท่ีสมบูรณ 
 งานสวัสดิการและทุนการศึกษา ใหบริการในการใหคําปรึกษาและใหการชวยเหลือแกนักศึกษาใน
ดานตางๆ ไดแก ดานการศึกษา ดานทุนการศึกษา ดานสวนตัว ดานอาชีพ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางเต็มความสามารถ และสําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได 
 งานวางแผน งบประมาณ และตรวจสอบภายใน 

ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป  ตามรายจายประจําของหนวยงาน ควบคุม
การใชจายเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  รวมถึงรวบรวมและจัดทําขอมูลตามตัวชี้วัดของ                  
คณะครุศาสตร  
 ดําเนินการจัดทํารายงานการวางระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน                  
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม      
ภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 

งานศูนยศึกษาการพัฒนาคร ู
 ดําเนินการดังนี้ 1) ดานการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาครู การปรับปรุงศูนยฯ  
การทําจดหมายขาว การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเอกสาร 2) ดานการพัฒนาครู-อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา การฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ                     
3) ดานการพัฒนานักศึกษา การฝกอบรม “คายแววครู” การพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานและสื่อ                
การสอน  การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพครู 4) ดานการพัฒนา
หลักสูตรและการฝกอบรม และ 5) ดานการประชาสัมพันธเผยแพร ดวยการจัดทําเว็บไซด 
 งานสงเสริมการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 ประสานงาน กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของงานสงเสริมการศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา             
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไปถึงการพัฒนาบริบทสภาพแวดลอมของโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  
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 งานฝกอบรมลูกเสือ 
 สนับสนุน ประสานงาน กํากับดูแล และอํานวยความสะดวกการดําเนินการในการจัดฝกอบรม
ลูกเสือใหนักศึกษา ไดมีความรูเก่ียวกับกิจการลูกเสืออยางถูกตอง เสริมสรางนักศึกษาใหเปนผูบังคับบัญชา
ลูกเสือท่ีมีสุขภาวะท่ีดีท้ังในดานแนวความคิด หลักการ ความรู ทักษะและประสบการณท่ีถูกตอง กาวเขาสู
การเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรฐานของสํานักงานคณะลูกเสือแหงชาติ และเพ่ือเตรียมความพรอมท่ี
นักศึกษาจะตองสอนกิจกรรมลูกเสือในการฝกประสบการณวิชาชีพครูในชั้นปท่ี 4 และ 5 ตอไป 

งานวารสารวิชาการ 
 ดําเนินงานในดานการรับแบบเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ ตรวจสอบ
ความถูกตองและสงบรรณาธิการพิจารณาเห็นชอบ/แกไข สงบทความใหเจาของเพ่ือแกไขบทความ ครั้งท่ี 1 
จัดทําหนังสือตอบรับการตีพิมพเผยแพร สงผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานพิจารณาเห็นชอบ/แกไข สงบทความให
เจาของเพ่ือแกไขบทความ ครั้งท่ี 2 ดําเนินงานสงบรรณาธิการพิจารณาวารสารประจําฉบับ และจัดรูปแบบ
เลมวารสารและสงโรงพิมพ 

งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  
 จัดระบบฐานขอมูลดานการศึกษาและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนระบบเดียวท่ีสามารถเชื่อมโยง           
และแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือการใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด พัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา สงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการของสํานักงานจัดวางระบบหรือรูปแบบการนําเสนอและการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและหลากหลาย หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

งานประจําศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ   
 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกและบริการใหคําแนะนําแกผูเขาใชบริการ และกํากับดูแล
รับผิดชอบ วัสดุ ครุภัณฑ กํากับดูแลรับผิดชอบการรับจายเงิน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ จัดทําบัญชี วัสดุ  
ครุภัณฑ ดูแลรักษาและปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือในการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและบริการ
สุขภาพทางดานการใหบริการแก นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไปใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค ใหบริการและประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

งานอํานวยการและเลขานุการ   
 กลุมงานการเงิน บัญชี พัสดุ  ดําเนินการในการขอเบิกพัสดุ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และ
ครุภัณฑ จัดทําทะเบียนคุมวัสดุสํานักงาน และทะเบียนคุมครุภัณฑ จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป และจัดทําเรื่องการขออนุมัติซอมแซมครุภัณฑภายในหนวยงาน  
 กลุมงานสารบรรณ  ดําเนินการ ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือ  ออกเลขหนังสือ พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห เพ่ือนําเสนอแฟมผูบริหาร พิมพหนังสือโตตอบภายใน –ภายนอกหนวยงาน คําสั่ง ประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ จัดเก็บหนังสือราชการ บันทึกขอใชพาหนะ อุปกรณ และบันทึกรายงานการประชุม  
 งานพาหนะ งานยืม-คืนอุปกรณ  ดําเนินงานในการขอใชบริการ พาหนะ ยืมอุปกรณ  จัดทํา
ทะเบียนคุม นําเสนอผูบริหาร   
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งานบันทึกการประชุม ดําเนินการบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุมและมติของ
ท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน เพ่ือจัดทํารายงานการประชุม 
 กลุมงานฐานขอมูล และสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ ปรับปรุงเว็บไซต ดําเนินการสนับสนุน           
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
ออกแบบ พัฒนาปรับปรุงและจัดการเว็บไซต และวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสารบนเครือขายเว็บไซต
ของคณะครุศาสตร แจงขาวสารประชาสัมพันธบน เว็บไซต อีเมล และ เครือขายทางสังคม ของ               
คณะครุศาสตร พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใชโปรแกรมประยุกต ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลดวย
ระบบประชุมทางไกล ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานบริหารหลักสูตรและการสอนในระดับหลักสูตร / กลุมวิชาและโปรแกรมวิชา 
 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอสอบ คณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู  ทําหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน 
 วางแผน ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการบริหารหลักสูตร เสนอ
แผนการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการศึกษา มอบหมายงานและประกาศใช นําไปใช ดําเนินการ 
กํากับติดตาม การประเมินผลหลักสูตร  การนําไปพัฒนาปรับปรุง 
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบงานสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานราง/งานพิมพ/งานจัดสง
หนังสือราชการ (บันทึกขอความ
ภายใน หนังสือราชการภายนอก 
คําสั่ง ประกาศ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย) 
- จัดสงหนังสือราชการทาง
ไปรษณีย และสง FAX  
- งานจัดเก็บ และสืบคนหนังสือ
ราชการ เอกสารประกอบการ
ประชุมตาง ๆ 
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

- งานการดําเนินเก่ียวกับ
เบิกจายคาใชจายตาง ๆ  
- ประสานงานกับเจาของเรื่อง 
- ใหคําแนะนําในการจัดทํา
เอกสารประกอบการเบิกจาย  
การแกไขใหถูกตองครบถวน 
- ดําเนินการบันทึกขอมูลการ
เบิกจายในระบบบัญชี 3 มิติ 
GFMIS 
- บันทึกเอกสารเปนไฟลขอมูล
ในคอมพิวเตอร 
- ลงทะเบียนคุมการเบิกจาย
และนําเสนอผูบริหาร ตามลําดับ 
- สงเอกสารเบิกจายถึงการเงิน
มหาวิทยาลัยฯ 
 

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    
- ประชุมเฉพาะกิจตามภารกิจ 
ดําเนินการเก่ียวกับจัดประชุม     
ตามข้ันตอน ตางๆ ท่ีกําหนด                      
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม           
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
- จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ    
  ประกอบการประชุม 

     - จัดทํารายงานการประชุม 
- งานจัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุ    
   อุปกรณท่ีใชในการประชุม 
- งานอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
   ในการประชุม 
- การจัดเตรียมอาหารสําหรับการ 
   ประชุม 
- เบิกจายคาใชจายเก่ียวกับการ 
   ประชุม 

 

 

 

 

งานสํานักงานคณบดีคณะครศุาสตร 

งานธุรการและงานสารบรรณ งานเบิกจายงบประมาณ งานการประชุม 

ภาพท่ี 3 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบงานสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 
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สวนท่ี 3  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริการสนับนักศึกษาพิการไดมีแนวทางในการทํางานดาน 
การบริการในทุกๆ ดานใหกับนักศึกษาพิการ  
 2. เพ่ือไดทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบท่ีถูกตอง 
 3. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของผูจะไดรับมอบหมายภาระงานใหมในการปฏิบัติงานบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ 
   
ขอบเขตงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  
 1.  เปนผูประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงงานท่ีเก่ียวกับคน
พิการระดับจังหวัด สายงานท่ีเปนเหมือนคนกลางท่ีจะคอยท่ีขับเคลื่อนใหงานไดดําเนินอยางสะดวก เชน การ
ใหบริการ การติดตอประสานงาน การดําเนินงานตามโครงการ เปนตน 
 2. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพ่ือรักษาสิทธิและดํารงประโยชนใหแกนักศึกษาพิการ 
 

คําจํากัดความ 
 งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ คือ งานบริการสนับสนุนทางการศึกษาท่ีชวยใหนักศึกษา
พิการสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไดอยางเทาเทียมกับนักศึกษาท่ัวไป โดย 
ลดอุปสรรคซ่ึงจากัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุน เพ่ือชวยใหนักศึกษาพิการสามารถ
บรรลุเปาหมายทางการศึกษาไดซ่ึงบริการท่ีจัดใหจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแตละความพิการและ
ความตองการจําเปนของนักศึกษาแตละบุคคล 

 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
 1. พบนักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือลงทะเบียนแรกรับและสัมภาษณนักศึกษาท่ีมีความประสงค
ขอรับบริการจากศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ชี้แจงนโยบายและการใหบริการของศูนยสิทธิและหนาท่ี
ของแตละฝายและข้ันตอนการขอรับบริการจากศูนย DSS ใหนักศึกษาทราบ 
 2. สัมภาษณเบื้องตนเพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการจัดทําแผนการรับบริการเฉพาะบุคคล
สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง (Individualized Services Plan : ISP) และแจงเรื่องเอกสารเก่ียวกับความ
พิการท่ีนักศึกษาพิการตองนํามามอบใหศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) 
 3. ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับความพิการของนักศึกษา เพ่ือระบุประเภทความพิการและบริการ 
ท่ีเหมาะสม 
 4. จัดการประชุมคณะทํางานหรือคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําแผนการรับบริการเฉพาะบุคคล
สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง (Individualized Services Plan : ISP) พิจารณาการจัดบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสมและสมเหตุสมผลสําหรับนักศึกษาโดยมีนักศึกษาพิการรวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูล 
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แจงปญหาและความตองการรับบริการหรือการชวยเหลือและเจาหนาท่ีประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS) ทําหนาท่ีเลขานุการ 
 5. แจงผลการจัดทําแผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง
(Individualized Services Plan : ISP) ของคณะทํางาน ใหนักศึกษาพิการทราบในเรื่องการบริการ /  
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไดรับ ข้ันตอนการรับบริการ สิทธิและหนาท่ีของนักศึกษาพิการและผูท่ีเก่ียวของ 
 6. ทําจดหมายแจงแผนการจัดบริการ / สิ่งอํานวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผล (Letter of 
Reasonable Accommodation) ตามแผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง 
(Individualized Services Plan : ISP) ใหกับอาจารยผูสอนทุกตนภาคการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษานําไปมอบ
ใหอาจารยผูสอนและขอคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาและความตองการการอํานวยความสะดวกจากอาจารยผูสอน
ในภาคการศึกษานั้น 
 7. แจงใหนักศึกษากรอกแบบขอรับบริการและ / หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตามท่ีกําหนดใน
แผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง (Individualized Services Plan : ISP)  
(ท่ีเหนือจากการอํานายความสะดวกในชั้นเรียนจากอาจารยผูสอน) และยื่นตอศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 8. เจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มีหนาท่ีจัดบริการ และ/หรือติดตอ
ประสานงานอาจารย บุคลากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือใหนักศึกษา
ไดรับบริการ/หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ตามท่ีระบุในแผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสําหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพรอง (Individualized Services Plan : ISP) และตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 9. พบกับอาจารยผูสอนเพ่ือหารือในกรณีท่ีมีปญหาความยุงยากในการบริการหรืออํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษาพิการ 
 10. บันทึกผลการจัดบริการ ติดตามและประเมินผล การจัดบริการทุกภาคการศึกษาและ 
รายงานผูบริหารตามลําดับข้ัน  
 11. จัดทําฐานขอมูลนักศึกษาพิการและดําเนินงานของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
(DSS) 
 12. รักษาขอมูลดานความพิการของนักศึกษาท่ีมารับบริการใหเปนความลับ 
 13. ใหคําปรึกษาและเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอตนเองใหแกนักศึกษาพิการ เสริมสรางศักยภาพ
ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน รูสิทธิและหนาท่ีของตน 
 14. จัดการฝกอบรมหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับเรื่องการจัดบริการนักศึกษาพิการใหแกอาจารย
ผูสอนหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 15. พิทักษสิทธิใหนักศึกษาพิการ 
 16. ใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลของนักศึกษา ดูแลเก็บขอมูลของนักศึกษาพิการเปน
ความลับและจะเปดเผยไดก็แตเฉพาะกับคนท่ีมีความจําเปนตองทราบขอมูลเพ่ือการชวยเหลือและตองไดรับ
อนุญาตจากนักศึกษาพิการเปนลายลักษณอักษร 
 17. ใหคําแนะนําหรือติดตอประสานงานกับผูเก่ียวของและผูเชี่ยวชาญในเรื่องการจัด/ปรับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานการจัดสภาพแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
 18. จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน หองสอบหรือสถานท่ีสําหรับนักศึกษาพิการ 
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    - การจัดหองสอบเฉพาะสําหรับนักศึกษาพิการ เชน บกพรองทางการเห็นท่ีใชโปรแกรมอาน
จอภาพหรือเครื่องพิมพดีดเบรลลซ่ึงมีเสียงดัง อาจจัดสอบท่ีหองอ่ืนเพ่ือไมใหสงเสียงรบกวนนักศึกษา คนอ่ืนๆ 
    - การปรับเปลี่ยนตําแหนงท่ีนั่งสําหรับนักศึกษาท่ีบกพรองทางการเห็นเลือนรางใหนั่งในจุดท่ีไม
มีแสงกระทบกระดานหรือจุดท่ีเหมาะกับลักษณะการเห็นของนักศึกษาแตละคน 
    - การจัดโตะเรียนใหกับนักศึกษาท่ีใชเกาอ้ีลอเลื่อนสามารถนั่งเรียนและเขาออกไดสะดวก 
    - การปรับตําแหนงท่ีนั่งและจัดพ้ืนในการเคลื่อนท่ีสําหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทาง
รางกายท่ีตองการเคลื่อนไหวรางกายเปนระยะเพ่ือใหสามารถนั่งไดนานๆ หรือนักศึกษาท่ีตองใชเกาอ้ีรถเข็น 
(wheelchair) 
 19. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 - ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
 - บันทึกขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียน 
 - การแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 - การจัดท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ รวมท้ังการอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะและการ
เดินทาง 
 - การจัดหาหอพัก ท่ีพักอาศัยท่ีปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับความพิการ 
 - การลงทะเบียนแรกรับนักศึกษาพิการ เชน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  
ศูนยคอมพิวเตอร เปนตน 
 - การผลิตสื่อ เอกสาร ตํารา หนังสือเรียน ฯลฯ สําหรับนักศึกษาพิการ 
 20. สนับสนุนชวยเหลือ รวมแกปญหาใหกับอาจารยผูสอน บุคลากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการ 
 21. สนับสนุนชวยเหลือรวมแกปญหาและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาพิการในการรับบริการ /  
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเขาถึงการเรียนการทํากิจกรรมนักศึกษาและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 22. ดําเนินการดานอาสาสมัครและเพ่ือนสนิท (Buddy) ชวยเหลือนักศึกษาพิการ 
 23. พัฒนาตนเองในเรื่องความรูใหมๆ เก่ียวกับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
นักศึกษาพิการรวมท้ังความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งข้ึน 
 24. ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ใหนักศึกษา
และบุคลากรทุกคนไดรับทราบรวมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีจะชวยเสริมสรางความตระหนักรูการสรางความรู 
ความเขาใจและเจตคติท่ีดีเก่ียวกับความพิการและการอยูรวมกันใหกับชุมชน มหาวิทยาลัย 
 25. การจัดการเวลา 
    - การเพ่ิมเวลาในการอานขอสอบ การเพ่ิมเวลาในการทํางาน 
 26. สํารวจความตองการพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการศึกษาของนักศึกษาพิการ 
 27. รายงานผลการดําเนินงานตอ สกอ. และหนวยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของทุกปงบประมาณ เชน ผล
การดําเนินงาน จํานวนนักศึกษาพิการ สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ 
 28. บริการอานขอสอบ สอบยอย สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 29. ฝกทักษะการดํารงชีวิตใหกับนักศึกษาพิการทุกประเภท 
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 1.  เปนผูประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงงานท่ีเก่ียวกับคน
พิการระดับจังหวัด สายงานท่ีเปนเหมือนคนกลางท่ีจะคอยท่ีขับเคลื่อนใหงานไดดําเนินอยางสะดวก เชน การ
ใหบริการ การติดตอประสานงาน การดําเนินงานตามโครงการ เปนตน 
 2. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพ่ือรักษาสิทธิและดํารงประโยชนใหแกนักศึกษาพิการ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 การใหบริการและสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการการท่ีนักศึกษาพิการจะไดรับสิทธิในการรับ
บริการสนับสนุน ตองพิจารณาจากเอกสารท่ีนักศึกษายื่นเพ่ือขอรับบริการ หลังจากท่ีนักศึกษามีความประสงค
ท่ีจะเปดเผยขอมูลสวนตัวเก่ียวกับความพิการ จุดมุงหมายของการยื่นเอกสารเพ่ือขอรับบริการสนับสนุนเพ่ือให
นักศึกษาพิการมีความสะดวกในการศึกษาเลาเรียนและการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือประเมินผลกระทบของ
ความพิการตอนักศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการบริการไดอยางเหมาะสม 
 การขอรับบริการของนักศึกษาพิการ 
 นักศึกษาพิการท่ีมีสิทธิขอรับบริการ 
 ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ไดจัดบริการสนับสนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมี
ความพิการ ดังตอไปนี้ 
 1. นักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น 
 2. นักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางรางกายและความเคลื่อนไหว 
 3. อ่ืนๆ (ตามประเภทความพิการ) 
 ในกรณีท่ีผูรับบริการเปนอาจารย เจาหนาท่ี ผูปกครอง หรือบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยสามารถ
ขอรับบริการไดโดยตรง ท่ีหองสํานักงานศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ งานบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ : DSS อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
บทบาทหนาท่ีของนักศึกษาพิการในการขอรับบริการ 
 1. รายงานตัวและลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการกอนเปดภาคเรียน 
 2. จัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของกับการขอรับบริการ ไดแก  
  2.1 สําเนาสมุดทะเบียนคนพิการ   จํานวน  2  ฉบับ 
  2.2 สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง   จํานวน  2  ฉบับ 
  2.3 สําเนาทะเบียนบานนักศึกษา   จํานวน  2  ฉบับ 
  2.4 สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง  จํานวน  2  ฉบับ 
  2.5 สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา   จํานวน  2  ฉบับ 
  2.6 รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว     จํานวน  2  รูป 
  2.7 ใบรับรองคุณวุฒิ    จํานวน  2  ฉบับ 
  2.8 ใบรายงานผลการศึกษา   จํานวน  2  ฉบับ 
 3. พบอาจารยท่ีปรึกษา/เจาหนาท่ีฝายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพ่ือทําความเขาใจ และ
บอกถึงความตองการความชวยเหลือของแตละรายวิชา รวมถึงแนวทางการศึกษาและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 4. รายงานผลการใชรับบริการตอเจาหนาท่ีฝายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
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รายละเอียดข้ันตอนการขอรับบริการของนักศึกษาพิการ 
 1. กอนเปดภาคเรียนการศึกษาใหมทุกครั้ง นักศึกษาพิการท่ีตองการขอรับบริการสนับสนุนทาง
การศึกษาจะตองลงทะเบียนแรกรับท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
 2. เจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จะเปนผูทําการนัดเวลาและสัมภาษณเก่ียวกับ
ขอมูลประวัติของนักศึกษาพิการ บริการท่ีรองขอ และรายละเอียดของเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีนักศึกษาจะตอง
จัดสง 
 3. นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาค
เรียน) 
 4. ประชุมทีมงานศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพ่ือพิจารณาการบริการตามความตองการ
จําเปน และตามความเหมาะสมเปนรายกรณี 
 5. เจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพ่ือพิจารณาของทีมใหนักศึกษาพิการทราบ 
 6. นักศึกษาพิการท่ีตองใชบริการใหมากรอกแบบขอรับบริการสนับสนุน และยื่นตอศูนยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ โดยยื่นลวงหนาอยางนอย 3 วัน  
 7. เจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ประสานงานบุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินการ
จัดบริการสนับสนุนตามคํารองขอในแบบขอรับบริการ 
 8. นักศึกษาพิการแจงเจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ใหทราบถึงผลการใหบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ 

 
ปญหา และขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปญหา 

ปญหา  
การใหบริการและการชวยเหลือสําหรับนักศึกษาพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติกลักษณะ

นักศึกษาพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 
 - บุคคลออทิสติก คือ บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการทํางานของสมองบางสวนสงผล

ตอความบกพรองทางพัฒนาการดานภาษา ดานสังคมและปฏิสัมพันธ ทางสังคมและมีขอจํากัดดานพฤติกรรม
หรือมีความสนใจจํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นคนพบไดกอนอายุ  30 เดือน 
  - ไมสบตา ไมกลาแสดงออกตองกระตุนเตือนหรือใหแรงเสริมมีลักษณะเฉพาะ เชน นั่งยิ้ม  
คนเดียวเปนเวลานาน หัวเราะโดยไมมีสาเหตุ สะบัดมือ สายศีรษะ 

 - ไมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดไดและขาดทักษะการสรางปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน ตองอาศัยการชี้แนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปญหา 
 - ใหแรงเสริมอยางสมํ่าเสมอเม่ือนักศึกษาพิการสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีกําหนด ไวได 
 - การสอบ  : จะตองสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหมีการแยกสอบเพ่ือขยาย
เวลาในการสอบซ่ึงไมควรนานเกินไป 
 - การประสานงาน : ประสานงานกับเจาหนาท่ี DSS ท่ีใหบริการและชวยเหลือนักศึกษาพิการ 
เพ่ือหาแนวทางการชวยเหลือท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการใหเขาถึงระบบการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมกับนักศึกษาปกติ 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
ชื่อแผนก/กลุมงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  (STANDARD OPERATING PROCEDURE)  
ชื่อ  งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
หนวยงานท่ีจัดทํา  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร ผูรับผิดชอบ  นางสาวกัลยารัตน 
มาลาศรี วันจัดทํา   15  พฤษภาคม 2560  SOP. No. edu01 
มีผลบังคับใชเม่ือ............./.................../................. ปรับปรุงครั้งท่ี.................  
กําหนดการปรับปรุง............/.............../.............. หนาท่ี.................จาก........................... 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เจาหนาท่ีปฏิบัติการ หัวหนางาน 
   
 
 

 
 

- เม่ือนักศึกษาพิการมาสมัคร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 
 

 

- สัมภาษณนักศึกษาพิการท่ีเขามา
ขอรับบริการ ประกอบดวย เรื่อง 
สภาพความพิการ บริการท่ี
ตองการไดรับ และอธิบายถึง
เอกสารท่ี นศ.ตองจัดสง 
- นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

-บันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรเปน

ฐานขอมูล 

- ประชุมทีมงานศูนยบริการ

สนับสนุนนักศึกษาพิการ นักศึกษา

พิการท่ีตองใชบริการใหมากรอก

แบบขอรับบริการสนับสนุน  

- เจาหนาท่ีศูนยบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการ ประสานงาน

บุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินการ

จัดบริการสนับสนุนตามคํารองขอ

ในแบบขอรับบริการ 

- นักศึกษาพิการแจงเจาหนา ท่ี
ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ ใหทราบถึงผลการใหบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ 
 

- เสนอหัวหนางานเพ่ือพิจารณา
และเห็นชอบ 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) 

 
        ประสานงานกับฝายทะเบียน 

 

     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง
หนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอก 
- สกอ.  
- กองพัฒนานักศึกษา 
- หนวยงานในคณะตางๆ 

ติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอน 
- ช้ีแจงขอมูลและประวัติของนักศึกษาพิการ 
- การชวยเหลือทางวิชาการ 
- การขอใหความชวยเหลือนักศึกษาในช้ันเรียน 
- การสอบของนักศึกษา 

 

สัมภาษณ 
 

ลงทะเบียนแรก 

นศ.จัดสงเอกสาร 
 

คัดกรอง 
 

ประเภทความพิการและ

ลักษณะความพิการ 
 - สภาพความพิการ 

- บริการที่ตองการ 

- เอกสารที่นศ.ตองจัดสง 

เก็บเอกสารเขาแฟม 
 

ประชุมเพ่ือวางแผนการ

ชวยเหลือเฉพาะ 
 

ประชุมช้ีแจงเพ่ือพิจารณาชวยเหลืออยางเหมาะสมกับ

ความตองการของนักศึกษา 
 

แจงผลใหนักศึกษาพิการ 
 

นักศึกษา / อาจารย กรอก / ยื่นแบบฟอรม ขอรับบริการ (ลวงหนา 3 วัน) 

* ดานวิชาการ ไดแก สอนเสริม Note taker อานขอสอบ 

* ดานสื่ออํานวยความสะดวก เชน เคร่ืองอัดเสียง แวนขาย CCTV Tablet และอ่ืนๆ  
 

เจาหนาที่ ดําเนินการจัดบริการ 

ตามที่นักศึกษาพิการแจงในแบบฟอรมการขอรับบริการ 
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แบบแสดงความจํานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงความจํานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ 

ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๕๘ 
 

(โปรดกรอกขอความดวยลายมือบรรจง) 
 

ประวัติสวนตัว 

๑.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว           

     (ภาษาอังกฤษ)           

๒.  นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน         

     คณะ   สาขา     ช้ันป     

     ปการศึกษาท่ีเขาศึกษา  เริ่มรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯตั้งแตภาคเรียนท่ี ปการศึกษา  
     ระดับการศึกษา         อนุปริญญา        ปริญญาตรี  จํานวนปของหลักสูตรท่ีศึกษา                                    ป 
๓.  เกิดวันท่ี    เดือน      พ.ศ    อายุ                        ป 
๔.  บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี                                                        
     สัญชาต ิ     ศาสนา       
๕.  บัตรประจําตัวคนพิการ เลขท่ี    ประเภทความพิการ      

      วันออกบัตร     วันหมดอาย ุ           สถานท่ีออกบัตร    

๖. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด      

    โทรศัพท   โทรศัพทมือถือ   E-mail     

๗.  ภูมลิําเนา            
                  

๘.   บิดาช่ือ                                   นามสกุล                  อาย ุ                 ป 
      อาชีพ      รายไดเดือนละ                      บาท 

      ท่ีอยูปจจุบัน                      
             โทรศัพท                    

๙.   มารดาช่ือ                             นามสกุล                           อายุ            ป                
      อาชีพ      รายไดเดือนละ                                 บาท 

      ท่ีอยูปจจุบัน                       
                                     โทรศัพท                           
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๑๐.  ฐานะการสมรสของบิดามารดา 

            อยูดวยกัน                            หยาราง                                แยกกันอยู     
            มารดาถึงแกกรรม               บิดาถึงแกกรรม                    บิดาและมารดาถึงแกกรรม 

            มารดาแตงงานใหม             บิดาแตงงานใหม                  บิดาและมารดาแตงงานใหม    
๑๑.   ผูปกครองช่ือ    นามสกุล    อายุ             ป   
        เก่ียวของเปน    อาชีพ         รายไดเดือนละ                               บาท 

        ท่ีอยูปจจุบัน                           
              โทรศัพท                        
๑๒.    จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา               คน  จํานวนพ่ีนองท่ีกําลังศึกษาอยู                                       
คน 

๑๓.    นิสิต/นักศึกษา  ไดกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม 
  กูยืม  เปนเงินจํานวน           บาท/ป 
               ไมไดกูยืม  เพราะ            
 

   ขาพเจาไดแนบสําเนาบัตรประจาํตัวคนพิการมาดวย และขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

                                                              (ลงช่ือ)     ผูแสดงความจํานง 
                                                                                (     ) 
                                                                             วันท่ี        เดือน    พ.ศ.   
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แบบฟอรมขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอรมขอรับบริการ 

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disabillity Support Service : DSS)    
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
 

วัน/เดือน/ป................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................................... 

ชื่อเลน................................................................................................................................................. 

สาขาวิชา.................................................................คณะ.................................................................... 

เขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปการศึกษา................................................................. 

เกิดวันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. .............เชื้อชาติ.................สัญชาติ………….....................ศาสนา
............................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพทนักศึกษา...................................................................................................................... 
ประเภทความบกพรอง.............................................ลักษณะความบกพรอง....................................... 

ขอรับบริการสนับสนุนจากฝายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
        1. ดานบริการวิชาการ 

............ บริการลามภาษามือ 

............ บริการสอนเสริม 

............ บริการอานขอสอบ 

............ บริการจดคําบรรยาย 

............ อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................... 
 

 2. งานกิจการนักศึกษาพิการ และงานอาชีพ 

............ บริการสอนอาชีพ  

............ งานทุนการศึกษา 

............ งานแนะแนว และบริการใหคําปรึกษา 

............ อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................... 
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3. งานเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก 

............ งานหองอานหนังสือเสียง 

............ บริการแปลงไฟลPDF เปน Microsoft word 

............ บริการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง 

............ บริการจัดทําเอกสารขยายขนาดตัวอักษร 

............ บริการบันทึก และสําเนาเทปเสียงการเรียนการสอน 

............ บริการจัดรูปแบบเอกสาร 

............ บริการจัดทํา PowerPoint โดยพิมพมาเรียบรอยแลว 

............ บริการอานหนังสือ อัดเสียง  

............ บริการไมเทาขาว 

............ บริการสเลท 

............ บริการสไตลัส 

............ อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................... 
4.  งานวิจัย 
............ บริการสืบคนงานวิจัย 

............ บริการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย 

............ อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................... 
5. งานอักษรเบรลล 
............ งานแปล พิมพอักษรเบรลล 
............ บริการผลิตเอกสารเบรลล 
............ อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................... 
   

รายละเอียดเพ่ิมเติม     
สถานท่ีท่ีจะขอรับบริการ  (  ) งาน DSS   (  ) อ่ืนๆ ระบุ..................................................................... 
วัน/เดือน/ป  ขอรับบริการ..........................................................เวลา................................................. 
จํานวนท่ีขอรับบริการ (  ) บริการสิ่งของ  จํานวน .......  ชิ้น  (  ) บริการอ่ืน ๆ  จํานวน............บริการ   
รายละเอียดบริการท่ีขอรับ ระบุ.......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
กําหนด  (   )  คืน  /    (   )  สิ้นสุดการใหบริการ  วัน/เดือน/ป.......................................................  
 
 

                 ลงชื่อ.......................................................................... 

                                                 (..............................…………..........................) 

                                                                               นักศึกษาพิการ 

                                                    วัน/เดือน/ปท่ีสมัคร…………………..............………....… 
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ผลการประชุมเพ่ือพิจารณาการใหบริการ 

(    )    อนุมัติทุกรายการ 

(    )    อนุมัติบางรายการ  

รายการท่ีอนุมัติ ไดแก 
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................... 
รายการท่ีไมอนุมัติ ไดแก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
 (   )  ไมอนุมัติทุกรายการ    เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................. 
 

 
                                                              ลงชื่อ................................................................. 

                                                                                      ( นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี ) 
                                                         นักวชิาการ ประจําศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

                                                            วัน/เดือน/ป………………………………… 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ................................................................. 

                                                                                          ( ผศ.พัทธนันท วงษวิชยุตม )  

                                                                                    หัวหนางานการศึกษาพิเศษ 
                                                                             วัน/เดือน/ป………………………………… 
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แบบฟอรมผลการรับบริการของนักศึกษาพิการ 

 
 

ผลการรับบริการของนักศึกษาพิการ 
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disabillity Support Service : DSS) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
วัน/เดือน/ป........................................ 
 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
ชื่อเลน..................................................................................................................................... 
สาขาวิชา...............................................................................คณะ.......................................... 
เขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปการศึกษา..................................................... 
เกิดวันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. .............เชื้อชาติ.............สัญชาติ....................... 
ศาสนา.................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพทนักศึกษา........................................................................................................... 
ประเภทความบกพรอง............................................ลักษณะความบกพรอง............................. 
 
นักศึกษาขอรับบริการสนับสนุนจากฝายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
        1. ดานบริการวิชาการ 
............บริการลามภาษามือ 
............บริการสอนเสริม 
............บริการอานขอสอบ 
............บริการจดคําบรรยาย 
............อ่ืน ๆ  ระบุ......................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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  2. งานกิจการนักศึกษาพิการ และงานอาชีพ 
.......บริการสอนอาชีพ  
........งานทุนการศึกษา 
........งานแนะแนว และบริการใหคําปรึกษา 
............อ่ืน ๆ  ระบุ......................................................................................... 
....................................................................................................................  
  
3. งานเทคโนโลยี ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
.......งานหองอานหนังสือเสียง 
.......บริการแปลงไฟลPDF เปน Microsoft word 
.......บริการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง 
.......บริการจัดทําเอกสารขยายขนาดตัวอักษร 
.......บริการบันทึก และสําเนาเทปเสียงการเรียนการสอน 
.......บริการจัดรูปแบบเอกสาร 
...... บริการจัดทํา PowerPoint โดยพิมพมาเรียบรอยแลว 
.......บริการอานหนังสือ อัดเสียง  
.......บริการไมเทาขาว 
.......บริการสเลท 
.......บริการสไตลัส 
............อ่ืน ๆ  ระบุ 
 
4.  งานวิจัย 
…...บริการสืบคนงานวิจัย 
…...บริการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย 
............อ่ืน ๆ  ระบุ......................................................................................... 
  ....................................................................................................................  
5. งานอักษรเบรลล 
......งานแปล พิมพอักษรเบรลล 
......บริการผลิตเอกสารเบรลล 
............อ่ืน ๆ  ระบุ......................................................................................... 
  ....................................................................................................................  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม     
 สถานท่ีท่ีจะขอรับบริการ  (  ) งาน DSS   (  ) อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 
วัน/เดือน/ป  ขอรับบริการ..........................................................เวลา...................................... 
จํานวนท่ีขอรับบริการ (  ) บริการสิ่งของ  จํานวน .......  ชิ้น  (  ) บริการอ่ืน ๆ   
จํานวน............บริการ   
รายละเอียดบริการท่ีขอรับ ระบุ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................. 
กําหนด  (   )  คืน  /    (   )  สิ้นสุดการใหบริการ  วัน/เดือน/ป
...............................................................................................................................................    
 
ผลการรับบริการ 
  (  )  ไดรับความพึงพอใจในการใหบริการ         
  (  )  ไมไดรับความพึงพอใจในการใหบริการและควรปรับปรุงการใหบริการ 
 
อ่ืน ๆ ระบุ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................. 
 
                    ลงชื่อ.......................................................................... 
                                                            (.......................................…………..........................) 
                                                                              นักศึกษาพิการ 
                                                          วัน/เดือน/ปท่ีสมัคร…………………………………………… 
 
                                                         ลงชื่อ............................................................... 
                                                                (นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี)                                  
                                                      นักวิชาการ ประจําศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
                                                      วัน/เดือน/ป…………………………………................ 
 
                                                         ลงชื่อ................................................................. 

                                                                       ( ผศ.พัทธนันท วงษวิชยุตม )  

                                                                หัวหนางานการศึกษาพิเศษ 
                                                       วัน/เดือน/ป………………………………… 

 
 



33 

 

ขอมูลประวัติ 

 
 

ขอมูลประวัตินักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษ (พิการ) 
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ    

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
1.  ขอมูลดานสวนตัว 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
ชื่อเลน..................................................................................................................................... 
สาขาวิชา...............................................................................คณะ.......................................... 
เขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปการศึกษา..................................................... 
เกิดวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. .............เชื้อชาติ.............สัญชาติ............ศาสนา............. 
เบอรโทรศัพทนักศึกษา............................................................................................................ 
บิดาชื่อ………………………………...นามสกุล…………………………………………………… 
มารดาชื่อชื่อ…………………………...นามสกุล……...…………………………………………… 
ผูปกครองชื่อ…………………………..นามสกุล……...…………………………………………… 
เบอรโทรศัพทผูปกครอง......................................................................................................... 
ท่ีอยูตามภูมิลําเนา.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
โทรศัพท.................................................................................................................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
โทรศัพท.................................................................................................................................. 
การจดทะเบียนคนพิการ    ไมจด   ยังไมจด   จดแลว  
ทะเบียนเลขท่ี.......................................................................................................................... 
ประเภทความบกพรอง.........................................ลักษณะความบกพรอง................................ 
ปจจุบันพักอยูกับ       บิดาและมารดา   บิดา          มารดา     อ่ืนๆ 
(ระบุ)...................................................................................................................................... 
ลักษณะของท่ีอยู       บานสวนตัว       บานเชา     หอพัก      หองเชา    
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 

 

  รูปถาย 
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นักศึกษาเดินทางมามหาวิทยาลัยโดย    รถประจําทาง     เดิน    อ่ืนๆ(ระบุ).................................
ใชระยะเวลาเดินทาง...............นาที 
นักศึกษาไดรับคาใชจายจาก......................เปนเงิน......................บาท/วัน, เดือน      อ่ืนๆ 
(ระบุ)...................................................................................................................................... 
  คาพาหนะเดินทางไป-กลับ...........บาท/วัน    คาอาหารเชา-กลางวัน............บาท/วัน 
  อ่ืนๆ............................................................................................................................... 
เพ่ือนในมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาสนิทมากท่ีสุด  
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................เปนนักศึกษา
สาขาวิชา....................................คณะ.............................................................. 
เบอรโทรศัพท....................................................................................................................... 
เพ่ือนท่ีอยูใกลเคียงหรือรูจักบานของนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล................................................ 
เปนนักศึกษาสาขาวิชา.................................................คณะ.................................................เบอรโทรศัพท
....................................................................................................................... 
2.  ขอมูลดานครอบครัว 
ผูทําหนาท่ีเปนผูปกครอง  คือ   บิดา   มารดา   ผูอ่ืนซ่ึงเก่ียวของกันเปน.................. 
ท่ีอยูผูปกครอง...............................................................................โทรศัพท............................ 
ปจจุบันบิดามารดา   อยูดวยกัน   หยาราง  แยกกันอยูเพราะ.................................. 
  บิดาถึงแกกรรม     มารดาถึงแกกรรม     อ่ืนๆ  ระบุ............................................. 
ภาระหนี้สินของครอบครัว             มี                      ไมมี 
ครอบครัวของนักศึกษามีสมาชิกท้ังหมด.............คน   ประกอบดวย......................................... 
นักศึกษามีพ่ีนองรวมบิดาเดียวกัน................คน ตางบิดา.....................คน ตางมารดา.........คน 
โดยมีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกันเรียงลําดับดังนี้  (รวมตัวนักศึกษาดวย) 

 
ชื่อ -นามสกุล 

อา
ยุ 
(ป) 

 
การศึกษา 

อาชีพ/ 
ตําแหนง 

รายได/ 
เดือน 

สถานศึกษา 
หรือท่ีทํางาน 

 
สถานภาพ 

       
       
       
       

 
3.  ขอมูลดานการศึกษา 
 3.1  ระดับผลการเรียน 
ในปการศึกษาท่ี 1 /……………………….. 
ภาคเรียนท่ี 1…………………..….ภาคเรียนท่ี 2………………….……... 
ในปการศึกษาท่ี 2 /……………………….. 
ภาคเรียนท่ี 1…………………..….ภาคเรียนท่ี 2………………….……... 
ในปการศึกษาท่ี 3 /……………………….. 
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ภาคเรียนท่ี 1…………………..….ภาคเรียนท่ี 2………………….……... 
ในปการศึกษาท่ี 4 /……………………….. 
ภาคเรียนท่ี 1…………………..….ภาคเรียนท่ี 2………………….……... 
ในปการศึกษาท่ี 5 /………………………..    (เฉพาะหลักสูตร 5 ป) 
ภาคเรียนท่ี 1…………………..….ภาคเรียนท่ี 2………………….……... 
 
3.2  เจตคติตอวิชาเรียน 
  วิชาท่ีชอบเรียน  
1)............................................................................... 2)...................................................................... 
3)..............................................................................  4)......................................................................   
  
  วิชาท่ีไมถนัด  
1)............................................................................... 2)...................................................................... 
3)..............................................................................  4)......................................................................   
  
  วิชาท่ีเรียนไดดี  
1)............................................................................... 2)...................................................................... 
3)..............................................................................  4)...................................................................... 
 3.3 ความสามารถอ่ืนๆ 
  ความสามารถท่ีมี   
1)............................................................................... 2)...................................................................... 
3)..............................................................................  4)...................................................................... 
  ผลงานดีเดน    
1)............................................................................... 2)...................................................................... 
3)..............................................................................  4)...................................................................... 
 
3.4 รางวัล / ทุนการศึกษา 
ปการศึกษา รางวัล ทุนการศึกษา 
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3.5 ขอมูลดานการศึกษา 
   ไมเคยไดรับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
   เคยไดรับการศึกษา  /  บริการทางการศึกษา  (ระดับชั้นกอนประถมศึกษา) 
  ศูนยการศึกษาพิเศษ ............................................................................. 
ระดับ ...............................................................พ.ศ. ................................... 
  โรงเรียนเฉพาะความพิการ...................................................................... 
ระดับ ...............................................................พ.ศ. .................................... 
  โรงเรียนเรียนรวม.................................................................................. 
ระดับ ...............................……………………………….พ.ศ. …………………................... 
  การศึกษาดานอาชีพ............................................................................... 
ระดับ ...............................................................พ.ศ. .................................... 
  การศึกษานอกระบบ.............................................................................. 
ระดับ ................................................................พ.ศ. ................................... 
  การศึกษาตามอัธยาศัย.......................................................................... 
ระดับ .................................................................พ.ศ. .................................. 
  อ่ืน ๆ...................................................................................................... 
ระดับ ..................................................................พ.ศ. ................................. 
 
   เคยไดรับการศึกษา  /  บริการทางการศึกษา  (ระดับชั้นประถมศึกษา) 
  ศูนยการศึกษาพิเศษ ............................................................................. 
ระดับ .............................................................พ.ศ. ...................................... 
  โรงเรียนเฉพาะความพิการ...................................................................... 
ระดับ .............................................................พ.ศ. ...................................... 
  โรงเรียนเรียนรวม................................................................................... 
ระดับ ..........................………………………………….พ.ศ. …………………..................... 
  การศึกษาดานอาชีพ.............................................................................. 
ระดับ ......................................................... พ.ศ. ......................................... 
  การศึกษานอกระบบ.............................................................................. 
ระดับ .............................................................พ.ศ. ...................................... 
  การศึกษาตามอัธยาศัย.......................................................................... 
ระดับ ............................................................พ.ศ. ....................................... 
  อ่ืน ๆ .................................................................................................... 
ระดับ ............................................................พ.ศ. ....................................... 
   เคยไดรับการศึกษา  /  บริการทางการศึกษา  (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 
  ศูนยการศึกษาพิเศษ ............................................................................. 
ระดับ .............................................................พ.ศ. ...................................... 
  โรงเรียนเฉพาะความพิการ...................................................................... 
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ระดับ .............................................................พ.ศ. ...................................... 
  โรงเรียนเรียนรวม................................................................................... 
ระดับ ..........................………………………………….พ.ศ. …………………..................... 
  การศึกษาดานอาชีพ.............................................................................. 
ระดับ ......................................................... พ.ศ. ......................................... 
  การศึกษานอกระบบ............................................................................. 
ระดับ .............................................................พ.ศ. ...................................... 
  การศึกษาตามอัธยาศัย.......................................................................... 
ระดับ ............................................................พ.ศ. ....................................... 
  อ่ืน ๆ ................................................................................................... 
ระดับ ............................................................พ.ศ. ....................................... 
 
4.  ขอมูลดานสุขภาพ 
นักศึกษามีเลือดหมู..................มีตําหนิท่ีเห็นชัดเจนคือ................................สีผิว..................... 
โรคประจําตัวท่ีเปน....................................วิธีแกไขเม่ือเกิดอาการคือ...................................... 
โรคภูมิแพท่ีเปนคือ........................แพยา.............................ยาท่ีใชประจํา.............................. 
นักศึกษามีสายตา   ปกติ   สายตาสั้น   สายตาเอียง         
  อ่ืนๆ  ระบุ................................................................................. 
นักศึกษาสวมแวนตา   ใช    ไมใช 
นักศึกษาเคยปวยหนักหรือเคยประสบอุบัติเหตุข้ันรายแรงถึงข้ันเขาโรงพยาบาล  
 ดังนี้.........................................................................................เม่ือ พ.ศ. .............................. 
 
     ลงชื่อ.......................................................................... 
             (...................................…………..........................) 
       นักศึกษา 
     วัน/เดือน/ปท่ีสมัคร…………………………………………… 
 
     ลงชื่อ................................................................. 
      (นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี) 
     นักวิชาการ ประจําศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
                            วัน/เดือน/ป………………………………… 
 
     ลงชื่อ................................................................................................ 

                                                                    ( ผศ.พัทธนันท วงษวิชยุตม )  

                                                             หวัหนางานการศึกษาพิเศษ 
                                                       วัน/เดือน/ป………………………………… 
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ขอมูลทางการศึกษา 

  
ขอมูลทางดานประวัติทางดานการศึกษา 

คําช้ีแจง  

 ขอมูลทางดานประวัติทางดานการศึกษาฉบับนี้เปนขอมูลทางการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีความตองการ
พิเศษ (พิการ) เปนรายบุคคลตลอดระยะเวลาการศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงขอมูลฉบับนี้
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของ ผูเรียน อันจะทําใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย
ของผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ อันจะนําไปสูแนวทางการแกไขปญหา และการใหความชวยเหลือแกผูเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ (พิการ) ตลอดจนเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
ในระดับอุดมศึกษาของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 
ขอมูลสวนตัว 
ชื่อนักศึกษา ……………………………………..…… นามสกุล …………….….………..…………. ชื่อเลน………….….. 
โปรแกรมวิชา ……………………………………..…….…….. คณะ…………………………………….……………..………. 
รหัสประจําตัวนักศึกษา………………..…………………….….. ระดับ………………………………………………………. 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน………………….……………………………………………….………………………………. 
วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทความพิการ ………………………………………………………………………..…………….. 
ลักษณะความพิการ ………………………………………………………………………………………. 
เบอรโทรศัพท ………………….…………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงชื่อ…………………………….……………………                                                                                
                                           (……………….………………..………………..) 
                                     นักศึกษาผูเขารับบริการ 
                             ลงวันท่ี………..…………….……………………. 
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ขอมูลทางการศึกษา 

รายวิชาท่ีศึกษาในปการศึกษาท่ี    ชั้นป  …………………………  
ภาคเรียนท่ี ………….   /   25…………. 
รายวิชาท่ี
ศึกษา………………………………………………..……………………………....................………………………………………… 
รหัสวิชา………………………………………………….………………..หนวยกิต
...................……………………………………………….. 
อาจารยผูสอน......................................................................................................................................... 
ความสามารถในการเรียนรูในรายวิชานี้ 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…….…..………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………
……………….................................... 
จุดดอย/ขอบกพรองในการเรียนวิชานี ้
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…….…..………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………
……………….................................... 
แนวทางการใหความชวยเหลือในการเรียนวิชานี้ 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…….…..………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………
……………….................................... 
ระดับผลการเรียนรายวิชาดังกลาวขางตน    ……………………………..………….. 
ระดับผลการเรียนรวมภาคเรียนท่ี ……..   /   25………….         เกรดเฉลี่ย   …………..………….. 
           
 
ลงชื่อ.................................................................           ลงชื่อ............................................................. 
           (นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี)                                  (ผศ.พัทธนันท วงษวิชยุตม) 
นักวิชาการประจําศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ               หัวหนางานการศึกษาพิเศษ      
วัน/เดือน/ป…………………………………............                       วัน/เดือน/ป…………………….............…………… 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี 
วันเดือนปเกิด  23  กันยายน  2530 
สถานท่ีเกิด  บานเลขท่ี 96 หมู 10 ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีอยู   บานเลขท่ี 96 หมู 10 ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
สถานท่ีทํางาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   กําแพงเพชร  
   69  หมูท่ี 1  ตําบลนครชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตร ีสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   กําแพงเพชร 
   ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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