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คํานํา 

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

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักงานศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ            
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน 
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได  
เพราะงานศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพเปนงานท่ีใชความละเอียดรอบคอบ ความถูกตอง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 สุดทายนี้  ขาพเจาขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหความรูและคําแนะนําดวยดีตลอดมา และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนอยางยิ่งท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ ข้ึนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือนรวมงานและ
ครอบครัวท่ีเปนกําลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี   

 
        นางสาวระพีพร   พุมอ่ิม 
          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 

 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 

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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สวนที่ 3  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 2. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับ
บริการท่ีตรงกับความตองการ 

3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานบริการสุขภาพสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนการ
ใหบริการและเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการดวย 

 
ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตการใหบริการสุขภาพแกนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดจัดหาเวชภัณฑยาเพ่ือใหบริการและใหเพียงพอแกความตองการ เพ่ือสนับสนุน
ใหนักศึกษาและบุคคลากรมีสุขภาพกายท่ีดี อันจะสงผลถึงสุขภาพจิตท่ีดีตามมา นําไปสูการเรียนและการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําจํากัดความ 

การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซ่ึงสุขภาวะอันสมบูรณ ท้ังทางรางกาย 
จิตใจ และสังคม อีกท้ังยังสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพ เชน ลดปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดมะเร็ง 
การขาดการออกกําลังกาย การขาดจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัย ทําใหเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมเปนพิษท่ีเปนสาเหตุท่ีทําลายสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญ หรือเนนใหการเพ่ิมในดาน
ปจจัยสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกายมากข้ึน รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือ
องคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึง
พอใจจากผลของการกระทํานั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครอง
เปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท้ังยังเกิดจากความเอ้ืออาทร      
มีน้ําใจ ไมตรี เปยมดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูลใหความสะดวกรวดเร็ว  ใหความเปนธรรมและ
ความเสมอภาค (ไพรพนา ,2544) 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

งานศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ มีหนาท่ีใหบริการสุขภาพแก นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลท่ัวไป 

1. อธิการบดี มีหนาท่ี อนุมัติ และพิจารณาลงนามคําสั่งใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามความ
รับผิดชอบ 
 2. คณบดีคณะครุศาสตร มีหนาท่ีมอบหมาย มอบหมายบุคลากรท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
 3. ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา มีหนาท่ี มอบหมาย 
 4. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ไดรับมอบหมาย มีหนาท่ีใหบริการสงเสริมและบริการสุขภาพแก
นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไป 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน  
ข้ันตอนการใหบริการศูนยสงเสริมสุขภาพแกนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไป 

ลําดั
บ 

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา  

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 

 
 
 
 

 
5 

นาที 
 

1.เม่ือมีผูเขามาใชบริการ 
ศูนยสงเสริมและบริการ
สุขภาพ เจาหนาท่ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับ
ระเบียบในการใชเครื่องออก
กําลังกาย และคา
บํารุงรักษาในการเขาใช
บริการ ตามประเภทของผู
เขาใชบริการ 
 2.ลงทะเบียนชําระคาบํารุง 
 

การ
ปฏิบัติงาน

ของ
บุคลากร 

สมุด
ลงทะเบียน

คูปอง 
บัตรเขาใช

บริการ
ผูรับบริการ 

นางสาวระพีพร 
พุมอ่ิม 

2 

 
  

15 
นาที 

 
 

1.อธิบายวิธีการใช 
เครื่องออกกําลังกายท่ีถูกวิธี 
 
2.ใหคําแนะนําการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพเบื้องตน 

การ
ปฏิบัติงาน

ของ
บุคลากร 

  นางสาวระพีพร 
พุมอ่ิม 

 
3 
 
 

 
      
 
 
                                                
 
 
 
    
 
 
 

ตาม
ความ
เหมา
ะสม 

 

1.ในกรณีท่ีรับบริการศูนย
สงเสริมบริการสุขภาพเกิด
ปญหาในการใชอุปกรณการ
ออกกําลังกายหรืออุปกรณ
เกิดปญหาเจาหนาท่ีจะเขา
ไปใหคําแนะนําและแกไข 
2.หากมีผูใชบริการเกิด
ปญหาในภาวะรางกายใน
การออกกําลังกาย เชน 
อาการบาดเจ็บ เปนลม 
เจาหนาท่ีจะทําการปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

การ
ปฏิบัติงาน

ของ
บุคลากร 

 นางสาวระพีพร 
พุมอ่ิม 

4 
 

สิ้นสุด  
    

รูปภาพท่ี 1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

แนะนําใหคําปรึกษา 

แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ

ใชบริการศูนยสงเสริมและ

บริการสุขภาพ 

ใหความชวยเหลือ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ 
 1. การดูแลรักษาและบํารุงทําความสะอาด อุปกรณออกกําลังกายทุกชนิดในศูนยสงเสริมและบริการ
สุขภาพใหสะอาดเรียบรอยพรอมใชงาน 
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2.รับลงทะเบียนกอนเขาใชบริการโดยมีสมุดใหสมาชิกลงชื่อ ตามประเภทของสมาชิก ประกอบดวย 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ บุคคลท่ัวไป เพ่ือชําระคาบํารุงกอนเขาใชบริการ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ใหคําแนะนํา เก่ียวกับวิธีการใชเครื่องออกกําลังกายแตละชนิด เชน วิธีการวิ่งเครื่องวิ่งไฟฟา 
เครื่องปนจักรยาน   เครื่องเดินออกกําลังกายวงรี   เครื่องกรรเชียงบก    เครื่องฝกกลามเนื้อเอนกประสงคเปน
ตน 
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4. เม่ือมีนักศึกษาเขามาเรียนในศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ เจาหนาท่ีจะเปนผูชวยในการให
คําแนะนําในการใชเครื่องมือและอุปกรณการออกกําลังกายอยางถูกวิธี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เม่ือเครื่องมืออุปกรณออกกําลังกายเสียหายหรือชํารุด หรือตองมีการซอมแซม จะทําบันทึกเพ่ือ
นําชางมาทําการซอมแซมหรือจัดสงเครื่องออกกําลังกายเพ่ือไปซอมแซมท่ีศูนย 
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6. การจัดทําบันทึกตางๆและทําเรื่องจัดซ้ือจัดจาง 
 -  ทําบันทึกเรื่องขอความอนุเคราะหซ้ือเครื่องออกกําลังกาย  เชน ดัมเบล  คาน  
 บารเบล  มายกน้ําหนัก  
 -  ทําบันทึกขอความอนุเคราะหซ้ืออุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ โตะ เกาอ้ี น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายา
ฆาเชื้อ น้ํามันเอนกประสงค พัดลม เครื่องเสียง ลําโพง เปนตน 
 -  ทําบันทึกขอความอนุเคราะห ซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย เชน เปลี่ยนสลิง เปลี่ยนลกูปน เปลี่ยน
แผนยางลูวิ่งไฟฟา หุมเบาะท่ีชํารุด 
          -  จัดเก็บรายไดและทําบันทึกสงรายไดใหฝายการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยศูนยสงเสริมและ
บริการสุขภาพ สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สระวายน้ํา  
 
แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

บุคลากรผูปฏิบัติงานดานบริการและสงเสริมสุขภาพจะตองมีความรูความสามารถ ในหลักการให
คําปรึกษาแนะนําการออกกําลังกายเบื้องตน และยังตองศึกษา คนควา ขอมูลใหมๆ เก่ียวกับสุขภาพ และรวม
ไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือผูใชบริการเกิดอาการบาดเจ็บหรือเกิดปญหาในภาวะรางกาย การชี้แจง
รายละเอียดขอปฏิบัติหรือขอตกลงจะตองชี้แจงอยางละเอียดเพ่ือใหเกิดความเขาใชท่ีชัดเจนเพ่ือลดปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุการการออกกําลังกายและปญหาเครื่องมืออุปกรณออกกําลังกายชํารุด  

 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

งานสงเสริมและบริการสุขภาพเปนงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพท่ีดีแกผูรับบริการ ซ่ึงผู
บริการไดรับการอบรม และการศึกษาเก่ียวกับการใชเครืองออกกําลังกายและสงเสริมสุขภาพมาเปนอยางดี
รวมไปถึงประสบการณทํางานเปนเวลานาน จึงสามารถใหการดูแลสงเสริมสุขภาพท้ังทางดานรางกายและการ
ใหคําแนะนําไดเปนอยางดี เพ่ือการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ระบบติดตามประเมินผล 
 ผูปฏิบัติงานบริการสุขภาพจะตองมีการประเมินการทํางาน โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
 ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานใหดีมากยิ่งข้ึน 
 
เอกสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติงานจะตองมีเอกสารเพ่ือใชประกอบในการดําเนินงานคือ ตองมีการบันทึกลงใน
ทะเบียนผูรับบริการ เพ่ือเปนขอมูลการเขาใชบริการ และตองทําสรุปสถิติผูรับบริการเปนรายเดือน และ 
รายป  
 
แบบฟอรมท่ีใช 

1. สมุดลงทะเบียนผูรับบริการ (แยกเปนเลมตามประเภทของผูเขาใชบริการ) 
2. คูปองผูใชบริการ (แยกเปนสีเพ่ือใหงายแกเก็บคาบํารุงรักษา) 
        สีเขียว  = นักศึกษาชาย 
       สีเหลือง  = อาจารย/บุคลากร 
        สีชมพู = บุคคลท่ัวไป 
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การใชอุปกรณออกกําลังกาย 
 ภายในหองออกกําลังกาย  (Fitness  Center)  ณ  ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพนั้น  จะ
ประกอบดวยเครื่องออกกําลังกาย  และเครื่องฝกกลามเนื้อหลากหลายประเภท  โดยอุปกรณแตละชนิด  
จําเปนตองมีวิธีการใชงานท่ีถูกตอง  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถศึกษาไดดวยตนเองกอนการใชงาน  ซ่ึงวิธีการใช
งานของอุปกรณออกกําลังกาย  จะมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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เครื่องเดินวงรี (Elliptical cross 
Trainer) 

เปนอุปกรณออกกําลังกาย ท่ีสามารถ
กระชับสัดสวนไดท่ัวท้ังรางกาย แบบไรแรง

กระแทก และไมสงผลกระทบตอขอเขา  

   เครื่องเดินวงรี (Elliptical cross Trainer) จะมีการ Tracking 
เวลาในการออกกําลัง, ความเร็วในการเดิน, ระยะทางท้ังหมดท่ีกาว
เดิน, การเผาผลาญพลังงาน, RPM, SPM และการตรวจจับชีพจร 
วิธีการออกกําลังกายดวยเครื่องเดินวงรี   
   1. ใชมือท้ังสองขางจับบาร  วางเทาใหเขาท่ี 
   2. วอรมอัพรางกายใหกลามเนื้อยืดหยุน โดยการเดินบนเครื่อง
เดินวงรีไปเรื่อยๆ จนครบกําหนดเวลา ประมาณ 5 - 10 นาที  
   3. เพ่ิมระดับความเร็วในการเดินให SPM อยูในชวง 150 – 160 
ซ่ึงเปนชวงการเดินท่ีอัตราการเผาผลาญพลังงานในรางกายไดดีท่ีสุด 
ควรออกกําลังกายดวยเครื่องเดินวงรีอยางต่ําวันละ 30 นาที 
   4. สามารถทําการเลือกเดินไดท้ังดานหนา หรือเดินถอยหลังตาม
ถนัด โดยท่ีมือจะตองจับบารท้ังสองขาง เพ่ือทําการออกแรงดันออก
จากตัวและดึงเขาหาตัว 

เครื่องว่ิงไฟฟา (Treadmill) 
เปนอุปกรณออกกําลังกายท่ีนิยมใชกันมาก 
เนื่องจากมีความสะดวก และสามารถเผา
ผลาญแคลอรีไดดี หากเพียงแควิ่งตาม

โปรแกรม 

   เครื่องว่ิงไฟฟา (Treadmill) ประกอบดวย pulse sensors วัด   
ชีพจร, Console แสดงผลออกกําลังกาย และ safety key ปองกัน
อันตรายจากการวิ่ง 
วิธีการออกกําลังกายดวยเครื่องวิ่งไฟฟา 
   1. วอรมอัพรางกายกอนจะเริ่มวิ่งหรือเดินชาๆ ประมาณ 20 - 45 
นาทีประมาณ ดวยความเร็วระดับท่ี 4 - 5 และความชันท่ีระดับ 1 – 
3 เพ่ือยืดกลามเนื้อและลดอาการบาดเจ็บระหวางออกกําลังกาย 
และปรับระดับความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือปรับสมดุลอัตราการเตนของ
หัวใจ 
   2. ปรับความเร็วข้ึนไปท่ี 8 - 12 ตามลําดับ สวนใหญจะนิยมใช
เวลาวิ่งบนลูวิ่งไฟฟาอยูท่ี 
   3. กอนท่ีจะหยุดวิ่งควรปรับลดความเร็วและความชันลงอยูใน
ระดับท่ีพอเดินเร็วได อีก 5 - 10 นาที เพ่ือใหรางกายไดปรับอัตรา
การเตน     ของหัวใจและการสูบฉีดเลือด ท้ังยังชวยลดอาการ
เม่ือยลาของกลามเนื้อสวนขาหลังจากออกกําลังกายดวย 
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จักรยานปนนั่งตรง (Upright Bike) 
ลักษณะจะเหมือนข่ีจักรยานท่ัวไป เปนการ
นั่งตรงแลวปน ปรับระดับความหนักได ชวย
ออกกําลังบริหารสวนของขาไดเปนอยางดี 

   จักรยานปนนั่งตรง (Upright Bike) หนาจอแสดงผลคาความเร็ว 
ระยะทาง, เวลา, pulse sensors, การเผาผลาญแคลอรี, กราฟ
แสดงโปรแกรมการใชงาน และโปรแกรมวัดความฟตของหัวใจ 
วิธีการออกกําลังกายดวยจักรยานปนนั่งตรง  
   1. ยืดกลามเนื้อ (stretching) ตามปกติ และวอรมอัพดวยการเริ่ม
ปนเบาๆ ประมาณ 5 - 10 นาที  
   2. เพ่ิมระดับท่ีความเร็ว 60 รอบตอนาที (1 รอบตอวินาที) 
ประมาณ 10 นาที จากนั้นเริ่มปรับใหชันมากข้ึน และปนตอไปอีก 
10 นาที สลับกลับไปท่ีแบบธรรมดาอีก 10 นาที  
   3. ปรับระดับความเร็วในการปนลง โดยคอยๆปนใหชาลงๆ อีก
ประมาณ 5 นาที 

จักรยานแบบเอนปน (Recumbent 
bike) 

 

   จักรยานแบบเอนปน (Recumbent bike) เปนแบบนั่งเอนปน มี
พนักพิง มีความปลอดภัยสูง เหมาะสําหรับผูท่ีมีปญหาดานกลามเนื้อ
, กระดูกขา รวมไปถึงผูสูงอายุหรือคนท่ีน้ําหนักมาก เพราะเปนการ
นั่งปน ทําใหไมเกิดแรงกระแทกใดๆ หรือปนเพ่ือฟนฟูกลามเนื้อ
สําหรับผูท่ีมีปญหาดานขาโดยเฉพาะ 
วิธีการออกกําลังกายดวยจักรยานแบบเอนปน (Recumbent bike) 
  1. ยืดกลามเนื้อ (stretching) ตามปกติ และวอรมอัพดวยการเริ่ม
ปนเบาๆ ประมาณ 5 - 10 นาที  
   2. เพ่ิมระดับท่ีความเร็ว 60 รอบตอนาที (1 รอบตอวินาที) 
ประมาณ 10 นาที จากนั้นเริ่มปรับใหชันมากข้ึน และปนตอไปอีก 
10 นาที สลับกลับไปท่ีแบบธรรมดาอีก 10 นาที  
   3. ปรับระดับความเร็วในการปนลง โดยคอยๆปนใหชาลงๆ อีก
ประมาณ 5 นาที   
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จักรยานสปนไบค (Spin Bike) 
ลักษณะการขับข่ีท่ีสามารถปรับไดท้ังแฮนด
จับและเบาะนั่ง ทําใหเพ่ิมอัตราในการปนได

มากท้ังแบบนั่งปน, หมอบปน, ยืนปน  

   จักรยานสปนไบค (Spin Bike) เหมาะกับการเบิรน สามารถปน
ดวยความเร็วท่ีมากไดตามท่ีเราตองการ ตาม Fitness สวนใหญจะ
ใชปนเปน Group เรียกกันวา Spinning Class หรือ RPM Class 
ซ่ึงจะมีเทรนเนอรมาคอยสอน เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดในการใชงาน 
วิธีการออกกําลังกายดวยจักรยานสปนไบค 
   1. ยืดกลามเนื้อ (stretching) ตามปกติ และวอรมอัพดวยการเริ่ม
ปนเบาๆ 5 นาที เรงความเร็วข้ึนเรื่อยๆ จนเม่ือถึงนาทีท่ี 5 ใหอัตรา
การเตนของหัวใจอยูท่ี 60% – 70%  
   2. เพ่ิมระดับความเร็วใหอัตราการเตนของหัวใจอยูท่ี 80% – 
90% โดยปนประมาณ 20 วินาที 
   3. เม่ือครบ 20 วินาที ผอนความเร็วลงมา แลวปนตามอัตราปกติ
อีก 1 นาที และวนกลับไปทําตาม ขอ 1 – 2 อีกครั้ง จนครบ 15 
นาที 
   4. คูลดาวนระดับความเร็วของการปนลงมา โดยคอยๆปนใหชา
ลงๆ อีกประมาณ 5 นาที 
   การวอรมอัพ และคูลดาวนเพ่ือไมใหรางกายบาดเจ็บและควร
คอยๆเพ่ิงระยะเวลาและความแรงในการปน 

เครื่องกรรเชียงบก 
(Magnetic Rowing Machine) 

เครื่องกรรเชียงบกเปนเครื่องออกกําลังกาย
สําหรับการกระชับกลามเนื้อ ทําใหรางกาย
ทุกสวนไดออกกําลังในชวงเวลาสั้นและเผา

ผลาญแคลอรีเพ่ิมมากข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   ระหวางการออกกําลังกายดวยเครื่องกรรเชียงบก รางกายทุกสวน
จะเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องและทําใหหัวใจสูบฉีดเลือดเร็วยิ่งข้ึน
เพ่ือใหทันตอความตองการออกซิเจนท่ีเพ่ิมข้ึนของรางกาย 
วิธีการออกกําลังกายดวยเครื่องกรรเชียงบก 

   1. งอเขาพรอมจัดคางใหอยูใน
แนวตั้งและรักษาแผนหลังและแขนให
เหยียดตรง 
 
 

   2. กดขาลงและลําตัวจะเริ่มงางกลับ 
    
3. เอียงหลังเล็กนอย ขาราบ ดึงมือจับ

เขาหาลําตัว 
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เครื่องฝกกลามเนื้อขา 
(Leg Press Machine) 

 

    เครื่องฝกกลามเนื้อขา จะชวยเรื่องของการสรางความฟต และ
ชวยใหกลามเนื้อตนขากระชับไดเปนอยางดี    
วิธีการออกกําลังกายดวยเครื่องฝกกลามเนื้อขา 
   1. นอนลงบนเบาะ วางเทาขางท้ังสองขางลงบนแปนถีบดวยความ
กวางประมาณหัวไหล วางเทาต่ํา จากนั้นถีบตัวออกไป เปนทา
เตรียมฝกทา Machine Leg Press  
   2. คอยๆคลายกลามเนื้อหนาขาออก ลดลําตัวลงมาใหหนาขาเขา
ใกลกับลําตัวใหมากท่ีสุด พรอมกับสูดลมหายใจเขาจนสุด 
   3. ออกแรงเกร็งกลามเนื้อหนาขา เพ่ือถีบลําตัวออกไป จนขา
เหยียดจนเกือบตึง แตไมล็อกขอเขา เพ่ือกลับสูทาเตรียม พรอมกับ
ปลอยลมหายใจออกจนสุด นับเปน 1 ครั้ง 
ระหวางการฝกดวยทา Machine Leg Press พยายามใหหัวแนบติด
เบาะไวตลอดการฝกเพ่ือรักษาแนวของกระดูกสันหลังใหเปนแนว
ตรง 

เครื่องฝกกลามเนื้ออก 
(Seated chest press) 

 

   เครื่องออกกําลังกายบริหารกลามเนื้ออก สามารถบริหารกลาม
หนาอกสวนกลาง บริหารกลามเนื้อไหล ไบเซ็ป และไทรเซ็ป 
(กลามเนื้อแขนดานหลัง) การบริหารกลามอกดวยเครื่องฝก
กลามเนื้ออกนี้ จําเปนตองปฏิบัติตามทาท่ีถูกตอง เพ่ือประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ และความปลอดภัยของกลามเนื้อสวนนั้นๆ เพราะถา
หากทําผิดแมแตสวนเล็กๆ ของรางกายอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บข้ึน
ได 
วิธีการออกกําลังกายดวยเครื่องฝกกลามเนื้ออก 
   1. นั่งลงบนเครื่อง แขนและดามจับอยูในแนวเดียวกัน ขอมือตอง
ตรงกับแขนและอยูในระดับอก เขา แขงและเทาอยูแนวเดียวกับ
หัวไหลดังภาพ ไมอากวาง เพ่ือรักษากระดูกสันหลัง หลังและไหล
ตองติดกับเบาะ 
   2. ออกแรงดันดามจับออกไป แตอยาใหสุดแขนจนศอกล็อค แลว
ดึงกลับชาๆ ประมาณ 3 เซต เซตละ 10-15 ครั้ง โดยทายังตองคง
เหมือนทาเริ่ม นั่นก็คือหลัง-ไหลตรงติดเบาะ ขอมือไมงอ เขา-ขาอยู
แนวเดียวกับไหล 
   * ควรหายใจออก ขณะออกแรงดัน และหายใจเขาขณะดึงกลับ 
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เครื่องฝกกลามเนื้อตนขาดานหลัง 
(Lying leg curl)  

 

   เครื่องฝกกลามเนื้อตนขาดานหลัง (Lying leg curl) เปนเครื่องท่ี
ชวยในเรื่องของการบริหารกลามเนื้อขา    
วิธีการออกกําลังกายดวยเครื่องฝกกลามเนื้อตนขาดานหลัง 
   1. เริ่มตนจากการสูดลมหายใจเขาจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็ง
กลามเนื้อหลังขา เพ่ือยกขาทอนปลายพับเขาหาตนขาใหมากท่ีสุด 
พรอมกับปลอยลมหายใจออกจนสุด 
   2. คอยๆ คลายกลามเนื้อหลังขาออก ลดปลายเทาลง เพ่ือกลับสู
ทาเตรียมพรอมกับสูดลมหายใจเขาจนสุด นับเปน 1 ครั้ง ทํา 12 – 
15 ครั้งตอเซต 
* สิ่งท่ีตองระวังเปนพิเศษ คือหลัง ลําคอ และศีรษะตรงในแนว
เดียวกัน อยากมหนา หนาทองราบติดกับเบาะ และอยาใหหลังดัน
เครื่องหรือแขนยันแฮนดเพ่ือออกแรงขายกข้ึน เพราะเปนการเสีย
โฟกัสของทา 

มาซิทอัพบริหารหนาทอง (Situp 
Bench) 

   มาซิทอัพบริหารหนาทอง (Situp Bench) ใชบริหารกลามเนื้อ
หนาทองเหมาะท้ังชายและหญิง สามารถปรับระดับความชันได 
เหมาะสําหรับบริหารกลามเนื้อสวนกลางลําตัวท้ังหมดไดอยาง
สมบูรณ 
วิธีการออกกําลังกายดวยมาซิทอัพบริหารหนาทอง 
   1. นอนราบลงกับเบาะ ประสานมือไวท่ีทายทอย หรือขางหู 
   2. ยกหลังข้ึน พรอมกับเกร็งหนาทองไวตลอดเวลา เม่ือถึงจังหวะ
ข้ึนสุดแลว ใหลดตัวลงชาๆโดยท่ียังเกร็งหนาทองอยู ทํา 12 – 15 
ครั้งตอเซต 
 

เกาอ้ีบริหารเอวและหลัง 
(Roman chair) 

   เกาอ้ีบริหารเอวและหลัง (Roman chair) ชวยในการออกกําลัง
กายและความแข็งแรง สําหรับดานหลังสวนลาง, กลามเนื้อ gluteal, 
เอ็นรอยหวาย และ abdominals 
   Roman Chair สามารถทําใหกลามเนื้อหลังบาดเจ็บไดงาย เพราะ
กระดูกสันหลังมีการโคงงอมากระหวางฝกทาดังกลาว แลวหากปรับ
ระดับท่ีวางขาไมพอดี ก็อาจทําใหมีอาการเจ็บปวดท่ีกลามเนื้อหลังได 
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มายกดัมเบล 

   มายกดัมเบล เหมาะสําหรับการฝกทา Dumbbell Bench Press 
จะชวยบริหารกลามเนื้ออก (Chest)  กลามเนื้อไหล (Shoulders) 
และกลามเนื้อแขน (Triceps) ใหแข็งแรง  
วิธีการออกกําลังกายดวยมายกดัมเบล 
   เริ่มจากนอนราบลงบนมานั่งออกกําลังกาย และวางเทาติดพ้ืนไว 
ยกมือจับเพ่ือยกดัมเบลไวท่ีระดับอกพรอมดันข้ึนใหสุด คอยๆ 
ดึงดัมเบลลงขางอกและดันกลับข้ึนสลับกันจนครบเซ็ต 

มายกบารเบล 
 

  มายกบารเบล เหมาะสําหรับการสรางกลามเนื้ออก (Chest) 
กลามเนื้ออ่ืนๆ คือ กลามเนื้อไหล (Shoulders), กลามเนื้อแขน 
(Triceps) 
วิธีการออกกําลังกายดวยมายกบารเบล 
   นอนลงบนมานั่งออกกําลังกาย สองมือจับบารเบล (Barbell) โดย
ระยะหางระหวางมือท้ังสองขางควรกวางกวาชวงไหล  แลวยกบาร
เบลข้ึนถือ  เปนทาเตรียมพรอม เริ่มบริหารโดยลดแขนลงกอนจะ
กลับสูทาเตรียมพรอมแลวเริ่มบริหารซํ้าจนครบเซ็ต 
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ลูกบอลน้ําหนัก (Medicine Ball) 

   ลูกบอลน้ําหนัก (Medicine Ball) ใชสําหรับฝกการเคลื่อนไหว
อยางวองไวและฝกความแข็งแกรงของรางกาย 
วิธีการออกกําลังกายดวยลูกบอลน้ําหนัก (Medicine Ball) 
   - ทา Russian ชวยเสริมกลามเนื้อทอง เริ่มดวยการนั่งลงกับพ้ืน 
เหยียดขา ชันเขา จับลูกบอลใหม่ันและยกข้ึนในระดับสายตา เหยียด
แขนตรง เอนหลังเล็กนอย เริ่มเคลื่อนไหวดวยการเอ๊ียวตัวไป
ทางซาย ลดระดับลูกบอลลงต่ําจนเกือบแตะพ้ืนพรอมกับหายใจออก 
แลวจึงหมุนตัวกลับท่ีเดิมแลวหายใจเขา แลวเปลี่ยนเอ๊ียวตัวไป
ทางขวา ทําครบสองขางจึงนับเปน 1 ครั้ง 
   - ทา  Twist and Throw ชวยเสริมกลามเนื้อหลักของท้ังรางกาย 
เริ่มตนตั้งทาเหมือนกับทา Russian หลังจากนั้นจึงเริ่มเคลื่อนไหว
ดวยการบิดตัวไปทางดานซายกอน และเม่ือบิดตัวไปทางขวาจึงโยน
ลูกบอลออกไปใหเดงกับกําแพง แลวจึงรับกลับมาหรือสงใหกับคนท่ี
รอรับอยูซ่ึงจะสงกลับหาเราได แลวจึงเอ้ียวตัวกลับไปทางซาย
ตามเดิม นับเปน 1 ครั้ง ทําทานี้ใหได 6-8 ครั้ง แลวจึงเปลี่ยนไปบิด
ตัวทางขวาและโยนบอลไปทางซายบาง 

ลูกบอลโยคะ (Yoka ball) 

   ลูกบอลโยคะ (Yoka ball) ชวยใหกลามเนื้อเกิดความยืดหยุน 
(Flexibility) ฝกการทรงตัว สรางความสมดุลของรางกาย  
นอกจากนี้ยังชวยฟนฟูรางกายผูปวยหลังการผาตัดกระดูก หรือปวด
หลัง  
วิธีการออกกําลังกายดวยลูกบอลโยคะ (Yoka ball) 
   - ทา Swiss Ball Pike บริหารกลามทอง เริ่มตนดวยมือสองขาง
ยันพ้ืนไวโดยระยะหางของฝามือหางกันประมาณไหล และกลิ้งบอล
ใหอยูประมาณแขงศีรษะถึงขอเทาตึงตรง ยกสะโพกสูงสุดเทาท่ีจะ
ทําได *หามงอเขา ทําคางไว 3 วินาที แลวลดสะโพกลง จากนั้นกลับ
สูทาเริ่มตน  
   - ทา Swiss Ball Crunch บริหารกลามเนื้อหนาทอง เริ่มจาก
เลื่อนตัวจนลูกบอลอยูระหวางเอวและสะโพก เอนตัวไปดานหลัง
พรอมกับประสานมือท้ังสองขางไวท่ีทายทอย คอยืดตรงตลอด 
หายใจออกพรอมกับยกรางกายสวนบนข้ึนประมาณ 45 องศา แลว
จึงเอนตัวกลับสูทาเริ่มตน  
   - ทา Swiss Ball Dumbbell Fly บริหารกลามเนื้ออก เริ่มตน
จากเอนหลังพิงบนบอลโยคะ แลวงอเขาท้ัง 2 ขางใหตั้งฉาก 90 
องศา เทาวางราบกับพ้ืน มือจับดัมเบล และเหยียดแขนใหตึง 
จากนั้นกางแขนออกดานขางใหฝามือหงายข้ึน  บริหารทาเดิมซํ้าจน
ครบเซ็ต  
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ชุดบารเบล ดัมเบล (Barbell Dumbell) 

   ชุดบารเบล ดัมเบล (Barbell Dumbell) ชวยในเรื่องของการ
บริหารกลามแขน ชวยใหกลามแขนฟต กระชับ นอกจากนี้ยังเปนตัว
ชวยในเรื่องของการบริหารกลามเนื้อในสวนอ่ืนๆ โดยใชบารเบลเปน
ตัวชวยอีกดวย 
การออกกําลังกายดวยบารเบล (Barbell)  
   - ทา Barbell Curl คือการบริหารกลามแขนสวนหนา เริ่มตนดวย
ยืนเทาหางกันประมาณไหล มือจับแกนบารเบล ใหฝามือหงายออก 
แขนเหยียดตรง จากนั้นเริ่มบริหารโดยงอขอศอกเขาหาตัวจนบาร
เบลอยูระดับอกแลวจึงลดแขนลงเพ่ือบริหารซํ้าทาเดิมจนครบเซ็ต 
   - ทา Finger Curl บริหารกลามแขน โดยนั่งบนมานั่งออกกําลัง
กาย เทาแยกหางกันกวางเทาหัวไหล งอขอศอกท้ังสองขางไวตรง
กลางระหวางขาท้ัง 2 ขาง จับแกนบารเบล และเริ่มบริหารโดยใช
ขอมือและปลายนิ้วในการเลื่อนบารเบล ใหอยูท่ีปลายนิ้วและเลื่อน
กลับ เพ่ือเริ่มตนทําทาเดิมจนครบเซ็ต  
   - ทา Elevated Back Lunge สําหรับออกกําลังกลามหลัง เริ่มตน
ตากการยืนบนบล็อกหรือแผนน้ําหนัก และยกบารเบลไวท่ีหลัง
สวนบน ใหอยูระดับต่ํากวาคอเล็กนอย จากนั้นกาวขาขางใดขางหนึ่ง
ถอยหลัง งอเขาขางท่ีอยูขางหนาใหตั้งฉาก สวนขาหลังยอลงเขาแตะ
พ้ืน จากนั้นดึงเทากลับสูตําแหนงเดิมกอนเริ่มบริหารซํ้า ทานี้จะชวย
บริหารกลามเนื้อกน, กลามเนื้อขาดานหนา และขาดานหลังให
แข็งแรง 
การออกกําลังกายดวยดัมเบล (Dumbell)  
   - ทา Seated One-Arm Dumbell Palm-up Wrist Curl การ
บริหารกลามแขน โดยนั่งบนมานั่งออกกําลังกาย เขางอ 90 องศา 
มือขางใดขางหนึ่งจับดัมเบล วางแขนบนขา ใชฝามือหงายข้ึน เริ่ม
บริหารกลามแขนโดยบิดขอมือข้ึน-ลง ทําจนครบเซ็ตแลวจึงสลับขาง  
   - ทา Seated One-Arm Dumbell Palm-down Wrist Curl 
ทําเชนเดียวกับทา Palm-up แตใหฝามือคว่ําลง  
   -  ทา Palm-up Dumbell Wrist Curl Over A Bench เริ่มตน
จากการจับดัมเบล วางแขนพาดกับเบาะของมานั่งออกกําลังกายโดย
หงายฝามือข้ึน ผูเลนบิดขอมือใหดัมเบล หมุนเขาหาตัว โดยแขนยัง
แนบกับเบาะเหมือนเดิม แลวทําซํ้าทาเดิมจนครบเซ็ต 
   - ทา Palm-Down Dumbell Wrist Curl Over A Bench ทํา
เชนเดียวกับทา Palm-up แตใหฝามือท้ังสองขางคว่ําลง บิดขอมือ
ข้ึนใหดัมเบลหมุนข้ึน-ลง  
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   - ทา Dumbell Lying Pronation เริ่มจากนอนตะแคงบนมานั่ง
ออกกําลังกาย มือขางท่ีแนบเบาะจับดัมเบล และงอขอศอก 90 
องศา หมุนแขนใหฝามือพลิกสลบไปอีกดานหนึ่ง ทําจนครบเซ็ต *ทา
นี้ตองพยายามรักษาระดับองศาของขอศอกใหคงอยูท่ี 90 องศา 
ตลอดการเคลื่อนไหว 
   - ทา Alternating Deltoid Raise บริหารกลามหัวไหล เริ่มจากผู
เลนถือดัมเบลไวในมือสองขาง ท้ิงแขนขางลําตัว เทาหางกัน
ประมาณชวงไหล งอแขนเล็กนอย จากนั้นยกดัมเบลข้ึนไปขางหนา 
ทําคางไวกอนจะลดแขนลง แลวตามดวยสเต็ปท่ี 2 คือกางแขน
ออกไปดานขางท้ัง 2 ขาง แลวลดแขนลงเพ่ือทําซํ้าทาเดิมจนครบ
เซ็ต 
   - ทา Standing Dumbell Upright Row บริหารกลามไหลและ
บา เริ่มจากมือถือดัมเบลท้ังสองขาง ยืนเทาหางประมษณชวงไหล 
หนาอกยืดตรง จากนั้นยกดัมเบลข้ึนจนถึงอก พับขอศอกและยกข้ึน
ในลักษณะเฉียงข้ึน คอยๆลดแขนลงแลวเริ่มทําซํ้าทาเดิมจนครบเซ็ต 

 
ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแกไข 
 คูมือการปฏิบัติงานสงเสริมและบริการสุขภาพ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ปญหา/ความเส่ียงสําคัญ
ท่ีพบไดในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/ลดความ
เส่ียง 

1  
 

การใหบริการแกผูใชบริการ 

1.สถานท่ีไมเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 
2.ความตองการและความ
หลากหลายของเครื่องมือ
และอุปกรณออกกําลังกาย 
 

1.ขยายสถานท่ีใหเพียงพอตอ
ความตองการ 
2.จัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอตอ
ผูใชบริการ 
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คูปองคาบํารุงรักษาสําหรับผูเขาใชบริการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย/บุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลท่ัวไป 
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ระเบียบการใชศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ 
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