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ค าน า 
 

 คูํมือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2563 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัยและให๎ก าลังใจแกํนักศึกษาใหมํทุกคน เพื่อให๎
นักศึกษาใหมํได๎มีข๎อมูลพื้นฐานในการศึกษา และเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีในการเรียนรู๎ประสบการณ๑
ใหมํๆ การพบเพื่อนใหมํภายใต๎สภาพแวดล๎อมและสังคมใหมํ ซึ่งมีความแตกตํางไปจากการเป็น
นักเรียน ฉะนั้นจึงจ าเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ เพื่อให๎สามารถเรียนรู๎
วิทยาการจากศาสตร๑แขนงตํางๆ รวมถึงการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านอื่นๆ อันเป็นการเสริมสร๎างและ
พัฒนาประสบการณ๑ชีวิต ซึ่งจะพัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพในการแขํงขันและพัฒนาตนเองสูํการ
เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ส าหรับผู๎ประกอบการ อีกทั้งเพื่อให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงท้ังด๎านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 

 กองพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอยํางยิ่งวําคูํมือกิจกรรมนักศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน๑
แกํนักศึกษาใหมํทุกคน เพื่อน าไปปรับปรุง แตํงเติมสีสัน พัฒนาตนเอง จนเป็นนักศึกษาที่พึง
ประสงค๑ของมหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของสังคมและประเทศชาติสืบไป 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ตราประจ ามหาวิทยาลัย คือพระราชลัญจกรประจ าพระองค๑รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ 
ประกอบด๎วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักร
มีรัศมีเปลํงออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ช้ัน ตั้งอยูํบนพระ
ที่น่ังอัฐทิศ หมายความวํา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผํนดิน โดยที่วัน
พระบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณีได๎เสด็จประทับเหนือพระที่
นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด  ตราสัญลักษณ๑
ประจ าสถาบัน มี 5 สี คือ 
 

 

  
สีน้ าเงิน แทนคํา สถาบันพระมหากษัตริย๑ ผู๎ให๎ก าเนิดและ 

พระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” 
สีเขียว แทนคํา แหลํงที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง 38 แหํง 

ในแหลํงธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมที่สวยงาม 
สีทอง แทนคํา ความเจรญิรุํงเรืองทางภูมปิ๓ญญา  
 
สีส๎ม แทนคํา ความเจรญิรุํงเรืองของศิลปวัฒนธรรม  

ท๎องถิ่นที่ก๎าวไกลใน 38 สถาบัน  
สีขาว แทนคํา ความคิดอันบรสิุทธ์ิของนักปราชญ๑ 

แหํงพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
  สีแสด  เป็นสีแทนอิฐหรือศลิาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นก าแพง หมายถงึ ความมั่นคง 

สีขาว  เป็นสีแทนศาสนา หมายถงึความด ีคือ จริยธรรม คณุธรรม ป๓ญญาธรรม 
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 

พระพุทธวิธานปัญญาบดี  หมายถึง   ศูนย๑รวมแหํงความรู๎และวิทยาการ 
พระพุทธ   หมายถึง   พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะ  
วิธาน         หมายถึง   ความรู๎ ที่เป็นกฎเกณฑ๑ 
ปัญญา       หมายถึง   ความรู๎  
บดี            หมายถึง   ผู๎เป็นใหญํ 
 
“พระพุทธวิธานปัญญาบดี” พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ในปีพุทธศักราช 2527  ในสมัยผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ปรีชา เศรษฐีธร ด ารงต าแหนํง

อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  ได๎มีโครงการจัดสร๎างพระพุทธรูปประจ าสถาบันขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค๑ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. เพื่อเป็นศูนย๑รวมจิตใจของผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา 
2. เพื่อให๎บุคลากรทุกกลุํมของวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ในขณะนั้น) ได๎มีพระพุทธรูป

ไว๎กราบไหว๎ สักการะบูชา กํอนเข๎าท างานตามหน๎าที่ของแตํละคนในแตํละวัน ท าให๎การท างานมี
ความสุขุม รอบคอบ มากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให๎บุคลากรทุกกลุํมของวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ในขณะนั้น) ได๎แสดงออกถึง
ความรัก ความศรัทธาตํอสถาบันศาสนา ซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ๑ไปพร๎อมกับความจงรัก
ภัคดีตํอสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย๑  

“พระพุทธวิธานป๓ญญาบดี” เหตุที่ใช๎นามนี้ เพราะพระพุทธรูปองค๑นี้พระครูวิธาน วชิร
ศาสน๑ เจ๎าอาวาสวัดเสด็จ(ในขณะนั้น)มอบให๎ และคติพจน๑ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ใช๎ค าวํา 
“ครุ ป๓ญญานายโก โหติ”แปลความวํา “ครูคือผู๎น าแหํงป๓ญญา (ความรู๎) และให๎จัดค าวํา “วิธาน” 
จากพระราชทินนามของพระครูวิธานวชิรศาสน๑ ซึ่งแปลวํา ความรู๎ที่เป็นกฏเกณฑ๑ ตัดเอาค าวํา 
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“ป๓ญญา” ที่เป็นคติพจน๑ของวิทยาลัย แปลวํา ความรู๎หรือป๓ญญา สํวนค าวํา “บดี” หมายถึง 
ความเป็นใหญํสอดคล๎องกับความเป็นผู๎น า เป็นหัวหน๎า ตามคติพจน๑ของวิทยาลัย ที่น ามากลําว
แล๎วนั้น สํวนค าวํา “พระพุทธ” เป็นพระนามของของพระพุทธเจ๎าอยูํแล๎ว หมายถึง “ผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎
เบิกบานด๎วยธรรม” เมื่อน าค าและข๎อความทั้งหมดมารวมกัน จึงได๎พระนามวํา“พระพุทธวิธาน
ป๓ญญาบดี” หมายถึง พระพุทธรูปซึ่งเป็นศูนย๑รวมแหํงความรู๎ และวิทยาการตํางๆ หรือศูนย๑รวม
แหํงความรู๎และวิทยาการ 
  “พระพุทธวิธานป๓ญญาบดี” จึงมีสถานะเป็นท้ังสัญลักษณ๑ทางพระพุทธศาสนา และเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธ๑อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่เคารพกราบไหว๎ สักการะบูชา ของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสืบเนื่องมาจนถึงป๓จจุบัน 

 
 

 
 

ต้นสักทอง ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ต๎นไม๎ประจ ามหาวิทยาลัย คือ ต๎นสักทอง เป็นไม๎ที่ส าคัญที่สดุของประเทศไทย เพราะ

เป็นต๎นไม๎ที่มีคํา และมรีาคาสูงกวําไม๎ชนิดอื่น ไม๎สักทองเป็นไม๎ ท่ีมีเนื้อสวยงาม ทั้งลักษณะของสี
และลวดลายไม๎ เป็นไม๎ยืนต๎นท่ีมีอายุยาวนานนับร๎อยปี และเป็นไม๎ทีข่ึ้น ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

สักทอง เป็นสัญลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นไม๎ยืนต๎นที่มีรากแก๎วหยั่งลกึไปในดิน มีความมั่นคงหนักแนํนเปรียบได๎กับความ

รักสามคัคี กลมเกลียวในหมูํนักศึกษา 
2. เป็นไม๎ที่มลี าต๎นสูงใหญํ มีสสีันและลวดลายที่สวยงาม มีความงดงามเปรียบได๎กับ

ความยิ่งใหญํ และความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแหํงนี้ 
3. เป็นไม๎ที่มีราคาสูง เป็นท่ีต๎องการของประชาชน เปรียบได๎กับความมีคุณภาพของ

นักศึกษา 
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สาส์นจาก...อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํประจ าปีการศึกษา 2563 สูํรั้วแสด – ขาว 
ใต๎รํมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด๎วยความยินดียิ่ง การได๎มี
โอกาสศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาถือเป็นสํวนหนึ่งที่จะน าพาไปสูํความส าเร็จ

ของชีวิต ขอให๎นักศึกษาใหมํที่รักทุกคนใช๎โอกาสที่ส าคัญในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อยํางคุ๎มคําและเก็บเกี่ยวประสบการณ๑ให๎ได๎มากที่สุด เพื่อก๎าวไปสูํจุดหมายปลายทางที่มุํงหวังไว๎ 
“คนท่ีประสบความส าเร็จไมํใชํแคํเป็นนักฝ๓น แตํเขาเริ่มด๎วยการลงมือท าอยํางมีเปูาหมาย” 

การเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต๎องมีความขยัน อดทน มีวินัยตํอการเรียนรู๎ เพื่อให๎มี
ความรู๎และความสามารถที่หลากหลาย ต๎องพยายามค๎นพบตนเองให๎ได๎วําตนเองชอบหรือถนัด
อะไร และลงมือท า นักศึกษายุคใหมํจ าเป็นต๎องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เชํน ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
และคิดอยํางมีระบบ ทักษะการคิดอยํางสร๎างสรรค๑ ทักษะการวิเคราะห๑ป๓ญหา ทักษะระหวําง
บุคคลและการรํวมมือรํวมใจ ทักษะการเข๎าใจและรู๎ทิศทางของตนเอง ทักษะในการปรับตัว และ
ทักษะในฐานะสมาชิกของสังคม หากนักศึกษามีทักษะดังกลําวพร๎อม เช่ือมั่นวํานักศึกษาจะมี
ความสุขและประสบกับความส าเร็จในชีวิตอยํางแนํนอน นอกจากนี้นักศึกษาจะต๎องรู๎จัก
รับผิดชอบและแบํงเวลาให๎ถูกต๎อง ทั้งในเรื่องการเรียนและการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะได๎น าความรู๎ความสามารถที่ได๎รับจากการศึกษาเลําเรียน ท๎องถิ่น 
และประเทศชาติตํอไป 

ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และพระพุทธวิธาน
ป๓ญญาบดี ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธ๑ประจ ามหาวิทยาลัยของเรา ได๎โปรดดลบันดาลให๎นักศึกษาใหมํที่
รักทุกคน จงมีแตํความสุข ความเจริญ ประสบกับความส าเร็จในการเรียนและตามความฝ๓นของ
แตํละคนทุกประการ 

 
 

 
รองศาสตราจารย๑ ดร.สุวิทย๑ วงษ๑บุญมาก 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  สาส์นจาก...รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ 
              กิจการนักศึกษา 
 

 ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกคนเข๎าสูํรั้ว 
แสด - ขาว และมีความยินดีอยํางยิ่งกับสมาชิกใหมํในครอบครัว KPRU มหาวิทยาลัย

แหํงนี้เป็นมหาวิทยาลัยของท๎องถิ่นและพร๎อมที่จะบํมเพาะนักศึกษาให๎มีคุณภาพ ทั้งทางด๎าน
วิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอนักศึกษา  สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ต๎องการให๎  “บัณฑิตมีจิตอาสา สร๎างสรรค๑ป๓ญญา พัฒนา
ท๎องถิ่น”  กลําวคือนักศึกษาจะต๎องเป็นตัวอยํางที่ดีของสังคมทั้งในด๎านรํางกายและจิตใจ มี
กิริยามารยาทสุภาพอํอนน๎อมวางตัวได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตํอหน๎าที่ มีความขยันหมั่นเพียร และมีความซื่อสัตย๑สุจริต พร๎อมที่จะเป็นผู๎ให๎และพร๎อม
ชํวยเหลือสังคมด๎วยความเต็มใจ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของมหาวิทยาลัยและเป็นพลดีที่เคารพ
ในกฎระเบียบและสังคม มีความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และพร๎อมท างานรํวมกับผู๎อื่น
อยํางตั้งใจ   

ท๎ายนี้ ขอให๎นักศึกษาพึงระลึกถึงค าวํา “ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึงคนของพระราชา ซึ่ง
ได๎รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ดังนั้นอยากให๎นักศึกษาได๎ท าหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด เพื่อประโยชน๑ตํอสังคม
ประเทศชาติ และให๎สมกับเป็นคนของพระราชา  นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ได๎ศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแหํงนี้ และขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกรวมถึงพระพุทธวิธานป๓ญญาบดี ซึ่ง
เป็นพระประจ ามหาวิทยาลัยแหํงนี้ จงโปรดดลบันดาลประสิทธิประสาทพรให๎นักศึกษาทุกคนมี
สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีความส าเร็จในการศึกษาเลําเรียน มีความเจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การ
งาน ตลอดจนปกปูองคุ๎มครองปูองภัยอันตรายอยําได๎เกิดแกํนักศึกษาทุกคนด๎วยเทอญ 

 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัชชัย พวกดี 

รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
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  สาส์นจาก...ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 กํอนอ่ืนเลยก็ต๎องขอยินดีต๎อนรับนักศึกษาใหมํ เฟรชช่ี 63 ทุกคน ถึงแม๎ 
            กระบวนการเป็นเฟรชช่ี หรือการเข๎ามาเป็นนักศึกษาใหมํจะมีความแปลก

ใหมํ ตามสถานการณ๑การแพรระบาดของโควิด-19 แตํถึงอยํางไรนักศึกษาก็เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เชํนกัน และเรียกตนเองวําเป็น “นักศึกษามหาวิทยาลัย” 
หรือ “นักศึกษาราชภัฏ” ได๎อยํางเต็มปาก ถือได๎วําก๎าวเข๎ามาใกล๎ความส าเร็จ การเข๎ามาเป็น
นักศึกษาในช้ันปีที่ 1 นี้ ถือเป็นชํวงแหํงการเปลี่ยนผํานจากการเป็นนักเรียนที่เคยอยูํในสายตา 
การดูแลของผู๎ปกครองอยํางใกล๎ชิด แตํวันนี้ นักศึกษาต๎องมาใช๎ชีวิต อีกกลุํมสังคมหนึ่ง ได๎พบเจอ
กับเพื่อนท่ีมาจากหลากหลายที่มา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได๎ศึกษาความแตกตํางของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา หรือวัฒนธรรมตํางๆ จากกลุํมเพื่อน อีกทั้งต๎องมีวินัยในตนเอง 
ทั้งเรื่องการเรียน การใช๎จําย การคบเพื่อน หรือการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเอง นักศึกษา
อาจต๎องปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมใหมํๆ แนํนอนวํามีความเป็นอิสระมากขึ้น ไมํมีใครมาคอย
ก าหนดกฎเกณฑ๑ แตํอยําลืมพาตัวเองให๎หํางไกลสิ่งเสื่อมเสียทั้งหลาย ไมํวําจะเป็ นยาเสพติด 
อบายมุข หรือสถานบันเทิง หรือแม๎แตํเกมในมือถือ เกมออนไลน๑ ซึ่งนักศึกษาต๎องมีวิจารณญาณ
ในการตัดสินใจกระท าทุกสิ่งทุกอยําง จะคิด จะท า อะไรก็ขอให๎คิดถึงคนที่อยูํข๎างหลัง ที่รอคอย
ความส าเร็จของเราอยูํ เพื่อน าไปสูํการจบการศึกษาอยํางสมบูรณ๑แบบ 

ในสํวนของกองพัฒนานักศึกษา มุํงเน๎นจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม มีศักยภาพในการแขํงขัน และมีบุคลิกภาพที่ดี ควบคูํไป
กับการพัฒนาทางด๎านวิชาการ พร๎อมที่จะปฏิบัติงานพัฒนาองค๑กรที่นักศึกษาได๎เข๎าไปปฏิบัติงาน
ตํอไป ซึ่งกิจกรรมเหลํานั้นได๎บรรจุและจัดไว๎ในแตํละระดับช้ัน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด๎านตํางๆ 
ไปอยํางเป็นข้ันตอน และเพื่อน าพานักศึกษา ไปสูํเปูาหมายในชีวิตของนักศึกษาตํอไป 

กองพัฒนานักศึกษาจัดสิ่งสนับสนุน ทั้งด๎านสวัสดิการ ทุนการศึกษา การสํงเสริมสุข
ภาวะ และป๓จจัยที่เอื้อตํอการพัฒนานักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนาตนเองสูํการเป็นบัณฑิตที่
ดีมีคุณภาพตํอไป ท๎ายนี้อาจารย๑อยากฝากข๎อคิดสั้นๆ ไว๎ให๎ระลึกอยูํเสมอ “จงรู๎สึกพิเศษ กับ
ความธรรมดา” สิ่งที่เราเป็นอยูํในทุกวันไมํเดือดร๎อน นั่นแหละคือความสุขท่ีแท๎จริง 

 
 
 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เลเกีย เขยีวด ี
รักษาการผู๎อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 



8 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

          สาส์นจาก...หัวหน้างานองค์การบริหารนักศึกษา 
 
  ขอแสดงความยินดีและยินดีต๎อนรับนักศึกษาทุกคนเข๎าสูํรั้วมหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏก าแพงเพชร (รุํนโควิด- 2019) ขอให๎นักศึกษาทุกคนท่ีมีโอกาสเข๎ามา        
            ศึกษาเรียนรู๎ในมหาวิทยาลัยแหํงนี้ใช๎โอกาสนี้ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในการ

พัฒนาตนเอง การศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ การค๎นหาตัวตนด๎วยความวิริยะ อุตสาหะ ปรับการ
เรียนเปลี่ยนการคิด มีจิตใจที่มุํงมั่นไมํยํอท๎อตํออุปสรรคทั้งปวง และมีความพร๎อมที่จะเผชิญกับ
ป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นในป๓จจุบันหรือในอนาคต ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไปมหาวิทยาลัยแหํงนี้จะ
เปรียบเสมือนบ๎านหลังที่สองของนักศึกษาทุกคน ที่จะบํมเพาะหลํอหลอมทุกคนให๎เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะที่สังคมต๎องการ แกรํงเหมือนก าแพงเพชร มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบตํอครอบครัวที่อยูํเบื้องหลังที่คอยสํงเสริม
สนับสนุน มีความรับผิดชอบตํอสังคมและประเทศชาติ หากนักศึกษาทํานใดมีป๓ญหาหรืออุปสรรค
ใดๆ ที่ เกินก าลังความสามารถขอจงอยําลืมวําเราคือ “ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร” ซึ่งมีคณาจารย๑ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะคอยให๎ค าปรึกษา ชํวยเหลือ 
สนับสนุนและน าพานักศึกษาไปสูํเปูาหมายที่หวังไว๎  

ขออวยพรให๎นักศึกษาทุกคน มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ พลังความคิด 
มีความมุํงมั่นในการศึกษาเลําเรียน การพัฒนาตนเอง และขอให๎ประสบความส าเร็จสมหวังทุก
ประการ 
 
 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหน๎างานองค๑การบริหารนักศึกษา 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    2516 สถาปนาวิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก า แ พ ง เ พ ช ร  เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให๎กรมการฝึกหัดครูจัดตั้ง

วิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยูํเขตหมูํบ๎านวังยาง หมูํที่ 
1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไรํ 58 ตารางวา 

    2518 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก 
ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุํนแรก 
โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน ซึ่ง
นักศึกษาได๎รับการคัดเลือกจากสภาต าบลตํางๆในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 

 

    2527 เร่ิมต้นเปิดหลักสูตรที่ไม่ใช่วิชาชีพครู 
ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให๎
วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่
ไมํใชํวิชาชีพครูได๎ 

 
 

    2529 ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา 
ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
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   2535-2538 พระราชทานนามวิทยาลัยครู 
เป็น สถาบันราชภัฏ 
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎ า  ฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แหํงวํา “สถาบัน
ราชภัฏ” เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ๑ 2535   

ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให๎วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีฐานะเป็น สถาบันราชภัฎ 
ก าแพงเพชร ตั้งแตํวันท่ี 25 มกราคม 2538 

    2541-2546 จัดต้ังศูนย์ขยายโอกาส
อุดมศึกษาแม่สอด 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2541 เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุํนแรก 

ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค พิเศษ ที่ อ.แมํสอด จ.ตาก ใช๎สถานที่โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเป็นศูนย๑การศึกษาเป็นรุํนแรก 
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย๑ขยายโอกาสอุดมศึกษาสูํท๎องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไรํ ของสถาบันที่ ต.
แมํปะ อ.แมํสอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุํนแรก 
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร๑การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนเป็นรุํนแรก 
ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช๎พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 มีผลให๎สถาบันราชภัฏอยูํในโครงสร๎างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    2547 เปลี่ยนจากสถาบัน เป็น มหาวิทยาลัย 
ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผล
บังคับ ตั้งแตํวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป็นต๎นไป ท าให๎
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สถาบันราชภัฏ 41 แหํง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระ
และเป็นนิติบุคคล เป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 
    2548-2557 เปิดหลักสูตรใหม่ๆ มากมาย 
ปี พุ ท ธศั ก ร าช  2548 เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร๑การพัฒนา ณ ศูนย๑อุดมศึกษาแมํสอด เป็นรุํนแรก 
ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 
ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรํวมมือกับกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุํนแรก โดย
รับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค๑กรปกครองท๎องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัด
สุโขทัย 
ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร๑การ
บริหารและพัฒนา รุํนแรก 
ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหาร
การศึกษา รุํนแรก 

 

    ปัจจุบัน ประกอบด้วย 15 หน่วยงาน 
ป๓จจุบัน  มหาวิทยาลั ยมีหนํ วยงานที่ ทั้ งสิ้ น  1 5 
หนํวยงาน ประกอบด๎วย คณะครุศาสตร๑  คณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ส านักสํงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมํสอด และ
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได๎ 
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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563................................................ 13 

แนะน า...ผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
อธิการบดี 

 
รองศาสตราจารย๑ ดร.สุวิทย๑ วงษ๑บญุมาก 

 
รองอธิการบด ี

 

                                                      
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑รัตนา รกัการ          รองศาสตราจารย๑วิสิฐ ธัญญะวัน        ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัชชยั พวกด ี
 รองอธิการบดีฝุายบริหาร                    รองอธิการบดีฝุายวิชาการ            รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรม 

      และกจิการนกัศึกษา 
 

                                               
        รองศาสตราจารย๑ ดร.ปาจรีย๑ ผลประเสริฐ                  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
   รองอธิการบดีฝาุยวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา     รองอธิการบดีฝาุยวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 

 
คณบดี 

 

                                                 
 รองศาสตราจารย๑ ดร.ณัฐรดา วงษ๑นายะ  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ปรัชญา ชะอุมํผล    ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุชิน รอดก าเหนิด 
          คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย         คณบดีคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
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คณบดี 
 

                                                 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑นรุตม๑ บุตรพลอย    รองศาสตราจารย๑ ดร.วชริะ วิชชุวรนนัท๑  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑การนัต๑ เจรญิสุวรรณ 
    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             คณบดีคณะครุศาสตร๑                    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
 

 
ดร.น าพชิญ๑ ธรรมหิเวศน๑ 

รักษาการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร๑ 
 

ผู๎อ านวยการ 
 

                                                 
    ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑วนัสนันท๑ ศิริรัตนะ     ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ไพชยนต๑ สิริเสถียรวัฒนา   รองศาสตราจารย๑อรุณลักษณ๑ รัตนพันธุ๑ 
        ผู๎อ านวยการ ส านักงานมหาวิทยาลัย          ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการ              ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการ 
          ราชภัฏก าแพงเพชร แมํสอด                            และงานทะเบียน                           และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                                                   
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ขวญัดาว แจํมแจ๎ง     ดร.สุภาพร พงษ๑ภิญโญโอภาส 
 ผ๎ูอ านวยการส านกัศิลปะและวัฒนธรรม   ผู๎อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศกึษา ผู๎อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
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         ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ชาล ีตระกูล         นายภานุพงศ๑ สืบสิริ                  ดร.มะลวิัลย๑ รอดก าเนดิ 
           ผูอ๎ านวยการส านกับริการวิชาการ     ผู๎อ านวยการกองนโยบายและแผน        ผู๎อ านวยการกองกลาง 

 และจัดหารายได๎                          ส านักงานอธิการบด ี                   ส านักงานอธกิารบด ี
 
 

                                         
                       ผู๎ชํวยศาสตาจารย๑ ดร.เลเกีย เขียวดี                           นางสาวนฤมล สํงตําย 
                 รักษาการ ผู๎อ านวยการกองพฒันานกัศึกษา                         หัวหน๎างานการเงนิ 
 

 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วิษณุ บัวเทศ 
ประธานสภาคณาจารย๑และข๎าราชการ 
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัชชัย พวกดี 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เลเกีย เขียวดี 

รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
นางสาวปราณี แผนดี 

หัวหน๎ากลุํมงานกองพัฒนานักศึกษา 
 

 
นายณะราทิ น๎อยมํวง 

งานวางแผนและประกันคุณภาพ 
 

 
นายกิตติกร กล๎าแข็ง 

งานพัสดุ 
 
 

กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ 
 

 
นางสาวปราณี แผนดี 

งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ 
 

 
นายอัฉริยะ งามงอนคีรี 

งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ 
 

 
นางสาวกัญญารัตน๑ ค ามี 

งานการเงินและงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 

กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 

หัวหน๎ากลุํมงานกิจกรรมนักศึกษา 
 

 
นางสาวโสรยา วรนุช 
งานกิจการนักศึกษา 

 

 
นายกิตติศักด์ิ นิ่มลพ 

งานองค๑การบริหารนักศึกษา 
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กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
นายอนุวัฒน๑ แนไพร 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ๑ 

 

 
นางสาวโสรยา วรนุช 

งานธุรการ 

กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ 
 

 
นางสาวนารีรัตน๑ กนกสิงห๑ 

งานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 

 
นายวุฒิชัย อาจกล๎า 

งานทุนการศึกษาทั่วไป 

กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 

 
นายทนงศักด์ิ ก๐าค าต๏ะ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

 
 

อาจารย์ปฏิบตัิงานกิจกรรมนักศึกษา 
 

 
อาจารย๑ ดร.ศรวัส ศิร ิ

งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา 

 
อาจารย๑มนตรี หลินภู 
งานแนะแนวและให๎

ค าปรึกษา 
 

 
อาจารย๑เมธี มธุรส 

งานสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑เกรียงไกร 

กันตีมูล 
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
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Facebook Official ที่นักศึกษาทุกคนควรติดตามข่าวสาร 
 

 
Facebook : กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

https://www.facebook.com/std.kpru 
 

 
Facebook : กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

https://www.facebook.com/kpru.stud 
 

 
Facebook : องค๑การบริหารนักศกึษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

https://www.facebook.com/studentkpru 

https://www.facebook.com/studentkpru
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ตอนที่  2  

 
 
 

เตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
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เมื่อเปิดภาคเรียนใหมํ รุํนน๎องซึ่งเป็นนักศึกษาใหมํ คงจะตื่นเต๎นกับการได๎เข๎ ามาเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย สํวนรุํนพี่ก็คงเตรียมการต๎อนรับน๎องๆไว๎เป็นอยํางดี ถือเป็นชํวงฤดูกาล
แหํงความสดใส ดังค าที่เราเรียกน๎องๆใหมํวํา เฟรชช่ี (Freshy) ซึ่งก๎อหมายถึงความใหมํ สดช่ืน 
เปรียบเหมือนดอกไม๎ที่ก าลังเบํงบาน เข๎าสูํการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่งของชีวิตวัยรุํน 
จากวิถีชีวิตที่เคยเป็นนักเรียน เช๎าไปโรงเรียน เย็นกลับบ๎าน อยูํกับครอบครัว มาเป็นวิถีชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่อาจจะต๎องอยูํหอพัก ใช๎ชีวิตอยํางอิสระ ไมํมีคนมาคอยก ากับดูแล สิ่งที่
ส าคัญที่สุดคือ ต๎องมีความรับผิดชอบและต๎องศึกษาอยํางหนักขึ้นและมีการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบที่แตกตํางจากชีวิตในสถานะที่เป็นนักเรียนอยํางชัดเจน และการที่เราจะ
ประสบความส าเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัยได๎นั้น มีป๓จจัยหลายอยําง อาทิเชํน 

#เวลาเรียน ต๎องตั้งใจเรียน สํงงานทุกครั้ง เข๎าเรียนทุกครั้ง ติดตามงานจากเพื่อนและ
อาจารย๑อยํางสม่ าเสมอ 

#เพ่ือน  ถ๎าคบเพื่อนดีเราก็จะดีไปด๎วย เพื่อนดีน าพาไปสูํสิ่งดีๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูํกับตัว
นักศึกษาการเรียนในมหาวิทยาลัยต๎องชํวยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และท างานเป็นทีม เพื่อน าพาสูํ
ความส าเร็จรํวมกัน 

#งาน การเรียนจะมีทั้งงานเดี่ยว และงานกลุํม โดยเฉพาะงานกลุํม นักศึกษาต๎อง
ชํวยกันท างาน ไมํเกี่ยงงานกัน ต๎องรับผิดชอบตัวเอง และรู๎หน๎าท่ีวําเราต๎องท าอะไรบ๎าง ไมํปลํอย
งานให๎เพื่อนท าคนเดียว แบบนี้เพื่อนอาจไมํคบแนํนอน แล๎วเราจะอยูํอยํางโดดเดี่ยว 

#ความรับผิดชอบ นักศึกษาต๎องมีความรับผิดชอบ ตรงตํอเวลา ควรที่จะรู๎เวลาวําเวลา
ไหนควรเรียนเวลาไหนควรเที่ยว เลํน หรือพักผํอน 

#กิจกรรม กิจกรรมตํางๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา หรือ องค๑การบริหาร
นักศึกษาจัดกิจกรรมขึ้น ถือเป็นสํวนหน่ึงที่เราต๎องเข๎ารํวม ซึ่งในป๓จจุบันหนํวยงานผู๎ประกอบการ
ตํางๆ จะพิจารณาข๎อนี้ด๎วย หากนักศึกษาไมํเข๎ารํวมกิจกรรมใดๆ เลย มีผลให๎หนํวยงานเหลํานั้น
เลือกผู๎ที่จะเข๎าท างานโดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่ได๎ท ากิจกรรมระหวํางเรียนเข๎าท างานกํอนอยําง
แนํนอน เพราะเขาถือวํานักศึกษาไมํรํวมกิจกรรมจะไมํ มีสังคมไมํมีมนุษย๑สัมพันธ๑ ขาด
ประสบการณ๑ในชีวิตในการแก๎ไขป๓ญหา การรํวมกิจกรรมท าให๎นักศึกษาได๎รู๎จักเพื่อนใหมํ เรียนรู๎
สิ่งใหมํ และเสริมประสบการณ๑ตํางๆ ท่ีเป็นประโยชน๑อยํางมากมาย  

สรุปวํา การเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต๎องตั้งใจเรียนแตํไมํใชํเรียนอยํางเดียวแตํ
ต๎องรํวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด๎วย ต๎องท าทั้ง 2 อยํางควบคูํกันไป อยําลืมสิ่งส าคัญ
ที่สุดคือ “ความรับผิดชอบ” 
 
 



22 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
1. ต๎องมีความมุํงมั่นในการเรียนให๎จบตามที่ตนเอง พํอแมํ และผู๎ปกครองปรารถนา 
2. ต๎องดูแลตัวเอง รับผิดชอบตัวเอง 
3. ต๎องอดทน อดกลั้น อดออม 
    - อดทน ตํอความยากล าบากทางกายในการทุํมเท อดหลับอดนอน  ค๎นคว๎าหา

ความรู๎  อดทนตํอความเหน็ดเหนื่อยจากการท ากิจกรรม 
    - อดกลั้น ตํอสิ่งที่เย๎ายวนใจ อบายมุขตํางๆ หรือสิ่งอันจะชักพาเราไปสูํความเสื่อม

เสีย 
    - อดออม ในการใช๎จําย รู๎จักวางแผนการใช๎ และบริหารการเงินฝึกท าบัญชีใช๎จําย 
4. ต๎องมีต๎นแบบ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลไว๎ให๎เราก๎าวไปสูํความส าเร็จ 
5. ต๎องศึกษาค าสั่งสอนของศาสนาท่ีเรานับถือ 
6. ต๎องมีความกตัญ๒ูกตเวที 
 

การเริ่มเข๎ามาใช๎ชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นั้น นักศึกษา
จะต๎องประสบกับสิ่งแปลกใหมํเป็นอยํางมากทั้งในด๎าน การเรียน การใช๎ชีวิตสํวนตัว การใช๎เวลา
วํางในชํวงวันหยุด นักศึกษาใหมํจ านวนมากจะต๎องพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัย หรือหอพัก
นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้จะสร๎างผลกระทบโดยตรงตํอนักศึกษาใหมํ กองพัฒนา
นักศึกษาได๎ตระหนักถึงความส าคัญข๎อนี้เป็นอยํางมาก เพราะนักศึกษาใหมํแตํละคนตํางมาจาก
สภาพครอบครัว มาจากโรงเรียนและมาจากสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน นักศึกษาใหมํที่เข๎ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ยังไมํคุ๎นเคยตํอสถานที่ บุคลากร ระเบียบข๎อบังคับ 
กฎเกณฑ๑ตํางๆ ระบบการศึกษาเลําเรียน กิจกรรมตํางๆ อีกทั้งเพื่อนนักศึกษาใหมํด๎วยกันเอง 
และอื่นๆ อีกมากมาย 
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นักศึกษาใหมํอาจจะต๎องใช๎ชีวิตในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ตลอดวัน หรือ อาจจะตลอดสัปดาห๑ ตลอดเดือน และตลอดภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มี
ภูมิล าเนาตํางจังหวัดไกลๆ ซึ่งจะต๎องรอจนกวําจะปิดภาคการศึกษาจึงจะมีโอกาสกลับบ๎านของ
ตน แนํนอนวํานักศึกษาใหมํจบการศึกษาจากโรงเรียนตํางๆ และต๎องพบปะกับผู๎คนทั้งที่รู๎จักเป็น
เพื่อนกันมากํอนและทั้งที่ไมํเคยเห็นหน๎ากันมากํอนเลย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ล๎วนจะต๎องเข๎า
มาเป็นสํวนหนึ่งของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกคนจะต๎องมีกิจกรรมรํวมกันทั้งกิจกรรม
ด๎านการเรียน การใช๎ชีวิตในหอพัก การมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้ล๎วนมีผลท า
ให๎นักศึกษาใหมํต๎องมีการปรับตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติให๎สามารถเข๎ากับชีวิต
ความเป็นอยูํใหมํ ซึ่งจะต๎องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาในการที่จะต๎องเผชิญกับ
ป๓ญหาใหมํในด๎านตํางๆ เพื่อการใช๎ชีวิตความเป็นอยูํในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได๎
อยํางมีความสุข 

 

 
ตามระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาจะต๎องศึกษาค๎นคว๎าการเรียนด๎วย

ตนเอง ซึ่งจะไมํเหมือนกับสมัยที่เรียนอยูํระดับมัธยม ท้ังนี้ก็มิได๎เรียนอยํางเดียวจนขาดการติดตํอ
กับโลกภายนอกหรือโลกแหํงการเรียนรู๎อื่นๆ ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให๎มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎รู๎จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ 
รํวมกันท ากิจกรรมเพื่อชํวยเหลือกันทางด๎านวิชาการ อันเป็นประโยชน๑ตํอการศึกษาของนักศึกษา 
โดยมีอาจารย๑คอยแนะน าและให๎ค าปรึกษา เพื่อให๎การด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต๎องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด๎านวิชาการ
แล๎ว มหาวิทยาลัยยังสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษารู๎จกัคิดและสรา๎งสรรค๑กิจกรรมเชิงจิตอาสา
ในแนวทางที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม อีกด๎วย ประสบการณ๑ตํางๆ ที่ได๎รับจากการท ากิจกรรม
นักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น และเป็นประโยชน๑ตํอการใช๎ชีวิตในอนาคตเป็นอยํางมาก เนื่องจาก
สังคมทุกวันนี้ไมํต๎องการเพียงแตํคนเกํงทางวิชาการเพียงอยํางเดียวแตํต๎องการคนที่มีความ
สมบูรณ๑ทั้งความรู๎ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งถือวําเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ๑ จึงเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปวํา ผลจากการเข๎ารํวมกิจกรรมท าให๎ได๎รับประโยชน๑ที่มีคุณคํามากมายหลาย
ประการ ได๎แกํ 
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1. โลกทัศน๑ของตนเองกว๎างมากขึ้น เมื่อเราได๎มีโอกาสท างานรํวมกับบุคคลอื่นจะท าให๎
เราได๎รับความคิดแปลกใหมํอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกัน การได๎ถกเถียงจากการ
ประชุม อันจะสํงผลให๎เราไมํเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกันท าให๎เราได๎
แงํคิดหลากหลายมุมมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสติป๓ญญาของเราไปในตัว 

2. การค๎นพบและรู๎จักตนเองมากขึ้น เมื่อเราได๎เข๎ารํวมกิจกรรมจะท าให๎เราได๎มีโอกาส
ประเมินตนเองไปในตัววําจุดเดํนจุดด๎อยของตัวเราเองนั้นมีอะไรบ๎าง บางคนจะทราบได๎เลยวํา 
จริง ๆ แล๎วตัวเองมีความถนัดอะไร ชอบอะไร เชํน บางคนอาจจะพบวําชอบท างานด๎านการ
วางแผน ด๎านทักษะการพูด ด๎านการติดตํอสื่อสารกับบุคคลอื่นฯลฯ แตํขณะเดียวกันเราก็อาจจะ
พบวํา ตัวเราเองอาจเป็นคนแข็งกระด๎างจนเกินไป เป็นคนคิดมากเข๎ากับใครๆ ได๎ยาก ซึ่งหากเรา
ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมอาจจะท าให๎เรารู๎จักตนเองช๎าเกินไป ท าให๎โอกาสการพัฒนาจุดด๎อยของเรา
พลอยช๎าตามไปด๎วย  

3. ความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคป๓จจุบัน เวลาถือวําเป็นสิ่งที่มีคําเป็นอยําง
มาก คนท่ีบริหารเวลาได๎เกํง ยํอมได๎รับสิ่งท่ีมีคําตํอตนเองมากกวําผู๎อื่น ทั้งที่ในแตํละวันเราทุกคน
มีเวลา 24 ช่ัวโมงเทํากัน การเข๎ารํวมด าเนินกิจกรรมจะท าให๎เรารู๎จักแบํงเวลาในแตํละกิจกรรม
ของตนเองอยํางเหมาะสม เชํน ต๎องมีเวลาให๎แกํตนเองในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมรํวม
หลักสูตร เรื่องสํวนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมที่ตนต๎องรับผิดชอบ การเข๎ารํวมกิจกรรม
จะชี้ให๎เห็นวํา ถ๎าต๎องท าหลายสิ่งหลายอยํางในเวลาเดียวกัน เราจะมีศักยภาพในการด าเนินการ
เพียงใด 

4. ความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อื่น ในการเข๎ารํวมกิจกรรมเราจะมีอิสระในการ
คิดและตัดสินใจด๎วยตัวของเราเองมากขึ้น แตํกระนั้นก็ตามในโลกของการท างานเราจ าเป็นต๎อง
ท างานรํวมกับผู๎อื่น ดังนั้น เราจ าเป็นต๎องปรับตนเองให๎เข๎ากันได๎กับบุคคลที่หลากหลายประเภท 
เพื่อให๎ผลการด าเนินงานท่ีเรารับผิดชอบเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ดังนั้นเมื่อต๎องท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นที่มีธรรมชาติและลักษณะที่หลากหลาย จะสะท๎อนให๎เห็นวําเราจะสามารถท างานกับใครๆ 
ได๎หรือไมํ ซึ่งการท ากิจกรรมจะเป็นโอกาสส าคัญที่ท าให๎เราได๎รู๎จักเรียนรู๎และเข๎าใจในความหมาย
ของความแตกตํางระหวํางบุคคลมากขึ้น คนที่มีความเข๎าใจธรรมชาติมนุษย๑มากเทําใดยํอม
ประสบป๓ญหาน๎อยในการท างาน ซึ่งกิจกรรมจะชํวยในประเด็นนี้ได๎มาก 

5. การมีพัฒนาการทางด๎านบุคลิกภาพ การเข๎ารํวมกิจกรรมจะสอนให๎เรารู๎จักที่จะ
ควบคุมอารมณ๑ของตนเอง รู๎จักการเป็นผู๎ฟ๓งที่ดี รู๎จักทักษะสังคม รู๎จักที่จะยอมรับความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น สิ่งเหลํานี้ล๎วนแตํชํวยปรับแตํงบุคลิกภาพของเราให๎ดูดีเสมอ 

6. การรู๎จักและเข๎าใจค าวํา บทบาท และรู๎จักการใช๎บทบาทที่เหมาะสม ในการเข๎ารํวม
กิจกรรมนั้น แตํละคนจะต๎องด ารงต าแหนํงในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในแตํละบทบาทจะมีหน๎าที่
และความรับผิดชอบแตกตํางกันไป บางคนมีบทบาทเป็นผู๎น ากลุํม บางคนมีบทบาทเป็นรอง
ประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เมื่อเราอยูํในบทบาทใดก็จะต๎องเรียนรู๎และเข๎าใจในบทบาทของ
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ตนเอง ณ เวลานั้น เชํน ในแตํละวันเราอาจจะมีบทบาทในฐานะนักศึกษา ฐานะผู๎น านักศึกษา 
ฐานะศิษย๑ของครู ฐานะลูกของพํอแมํ ดังน้ันถ๎าเราไมํเข๎าใจค าวํา บทบาท เราก็อาจจะด าเนินสิ่งที่
เรียกวํา ผิดบทบาท อันจะน ามาซึ่งความขัดแย๎งในภายหลัง เพราะฉะนั้นผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมจะ
ได๎รับประสบการณ๑ในสํวนนี้เป็นอยํางมาก การเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นท าให๎ได๎รับประสบการณ๑ที่มี
คุณคํามากมาย แตํบางครั้งก็มิได๎หมายความวําจะได๎รับประสบการณ๑ที่มีคุณคําแกํตนเองเสมอไป 
บางคนท ากิจกรรมจนเสียการเรียน เสียเพื่อน เสียคนที่รัก ฯลฯ เพราะไมํรู๎จักแบํงเวลา ไมํรู๎จัก
หน๎าที่หลักของความเป็นนักศึกษา คือ การเรียน บางคนก็แยกไมํออกวําการเรียนกับกิจกรรม
อะไรส าคัญกวํากัน บางคนก็เพลินกับการท ากิจกรรมจนท าให๎การเรียนเสียหาย ดังนั้น เมื่อต๎อง
เข๎ามาท ากิจกรรมเราจึงต๎องท าความเข๎าใจกับตนเองวํา ในฐานะนักศึกษาแล๎ว การเรียนต๎องถือวํา
มีความส าคัญมากท่ีสุด และกิจกรรมถือเป็นองค๑ประกอบอยํางหนึ่งที่ชํวยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ให๎นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ๑ได๎ 
 

ที่จริงการจะท าให๎ชีวิตมีความสุขได๎คงอยูํที่การท าตัวเองให๎เป็นคนที่รู๎จักพอใจกับสิ่งที่
ตนเองมี จะมี ก าลังมี หรือได๎มี แตํการจะให๎ได๎อยํางนั้นก็คงไมํพ๎นกับการเตรียมตัวเตรียมใจ 
ส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เกิดขึ้นแล๎ว หรือก าลังเกิดนั่นเอง ส าหรับนักศึกษาที่มีชีวิตพ๎นวัยเด็กและ
ก๎าวสูํความเป็นผู๎ใหญํเต็มตัว การจะให๎ชีวิตในวันนี้มีความสุขและส าเร็จไปพร๎อมกันคงจะต๎ อง
เริ่มต๎นตั้งแตํการรู๎จักแบํงเวลาให๎เป็นและท าให๎ได๎ 

 

เรื่องอยํางนี้ก็เป็นเรื่องยาก แตํด๎วยความยากเชํนนี้เองที่ท าให๎คนทุกคนไมํเหมือนกัน 
นักศึกษาเกํงไมํเทํากัน ทั้งที่ไมํได๎ฉลาดกวํากัน เวลาก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงตํอวันเทํากัน หลักงํายๆ อยําง
หนึ่งก็คือ การให๎ความสนใจกับทีละอยําง อยําท าอะไรพร๎อมๆ กันหลายอยํางจะท าให๎ไมํได๎ดีสัก
อยํางเดียว ที่เป็นดังนี้เพราะเกิดสมาธิกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได๎มากกวํา จากนั้นวางแผนเป็นวันที่ 
แบํงเป็นกลางวัน และกลางคืน เขียนสิ่งที่ต๎องท าลงปฏิทินสํวนตัว มีโทรศัพท๑มือถือก็บันทึก หรือ
แจ๎งเตือนได๎ อยําปลํอยให๎มีเวลาวํางที่สูญเปลาํ จะพักก็ไมํใชํจะท างานก็ไมํเชิง เป็นการปลํอยเวลา
ให๎ผํานไปอยํางนําเสียดาย ให๎วันหน่ึงๆ ผํานไปอยํางไร๎ความหมาย เมื่อท าสิ่งใดได๎ดีตามแผนการที่
ก าหนดไว๎ ก็ควรให๎รางวัลกับตัวเอง ซึ่งหมายถึงเปูาหมายส าคัญๆ ที่ท าให๎เรารู๎วําเราขยับไปสูํ
ความส าเร็จขั้นสูงท่ีเราต๎องการเข๎าไปทุกทีในขณะที่ไมํปลํอยให๎การท างานปราศจากก าหนดเวลา
หรือโดยไมํมีเวลาควบคุม ไมํต๎องถึงกับรัดตัว แตํไมํปลํอยให๎ลอยไปลอยมา และเตือนตนเองเสมอ 
วัดผลส าเร็จเสมอ และอยําลืมมีบอร๑ดส าหรับติดประกาศ การแจ๎งเตือนในโทรศัพท๑มือถือ  ข๎อ
เตือนใจหรืออะไรก็แล๎วแตํที่ท าให๎รู๎วําขณะนี้จะต๎องท าอะไร อะไรต๎องเสร็จ อะไรต๎องท าตํอไป  
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สองสิ่งที่ต๎องคิดจัดสรรเวลาคือเรียนและเลํน หมายถึงสิ่งที่เป็นนันทนาการที่เหมาะกับวัยนี้นั้นควร
ท าอยํางไร

จะเรียกวํานอกหลักสูตรหรือแม๎ในหลักสูตรก็ตาม ถ๎ามีอะไรที่ทุํมมากเกินไป ใช๎ทั้งเวลา
และยังทุํมใจไปมากกวําการเรียนหนังสือ ทุกอยํางควรต๎องเป็นไปอยํางพอดีไมํมากไมํน๎อย
จนเกินไป เมื่อการสอบยํางกรายเข๎ามาถ๎านักศึกษาเองไมํรู๎จักพักงานบางอยําง เห็นวําทุกอยําง
เหมือนกัน ท าอันไหนกํอนก็ได๎ ถ๎าคิดอยํางน้ีรับรองโอกาสจะสอบตกมีแนํ  

ใครๆ ก็รู๎วํากิจกรรมเป็นเรื่องดี เชํน เรื่องของกีฬา เรื่องของดนตรี หรือเรื่องของศิลปะ 
คอมพิวเตอร๑ สโมสร ชมรม หรือชุมนุม ก็ดีทั้งนั้น แตํต๎องรู๎จักหักห๎ามใจ เพราะหน๎าที่ส าคัญอยําง
แรกและอยํางสุดท๎ายของนักศึกษา คือ การเรียนให๎ส าเร็จ 

อีกอยําง การเลือกคบเพื่อนต๎องศึกษาให๎ดี  แตํอยํางไรก็ตามถ๎าได๎พบเพื่อนที่ไมํดีมีหวัง
พาไปเสียแนํนอน จงคํอยๆ สลัดเขาหรือสลัดเราออกมาเอง อยําจูงกันออกจากมหาวิทยาลัย เชํน 
เที่ยวคลับ เที่ยวบาร๑ กินเหล๎า เมายา เที่ยวผู๎หญิง มั่วผู๎ชาย ชอบงานปาร๑ตี้ ติดเกมส๑ออนไลน๑ 
อยํางนี้ควรสลัดทิ้ง ถ๎าช๎าอาจกลับตัวไมํทัน 

 

มีข๎อแนะน าจากเพจ Eduzones (The Education Community) เรื่องที่นักศึกษาปี
หนึ่งควรใสใจ ดังนี ้

1. วางแผนการเรียน 
   ในสํวนของงานที่นักศึกษาปีหนึ่งต๎องท านั้น ต๎องมีมากแนํนอน ควรหาเวลาท า

การบ๎าน และท าความเข๎าใจกับการเรียนให๎ได๎อยํางน๎อยวันละสองถึงสามช่ัวโมงถ๎าสามารถวาง
แผนการเรียนได๎แตํเนิ่นๆ ก็ยํอมจะท าให๎เรียนสนุกและใช๎ประโยชน๑ของเวลาอยํางมีประสิทธิภาพ 
ในชํวงแรกๆ ของปีหนึง่นั้นก็นําตื่นเต๎นดีอยูํหรอกเพราะเจอเพื่อนใหมํๆ สถานท่ีแปลกๆ แตํควรได๎
ตระหนักแตํแรกเชํนกันวําเราไมํได๎เข๎ามาเที่ยวพักผํอน ควรที่จะได๎มีแผนจัดการเรื่องการเรียน 
และยึดปฏิบัติตั้งแตํแรก 

2. เปิดใจเรียนวิชาแปลกๆ นอกคณะ 
   มหาวิทยาลัยนั้นไมํใชํเพียงแตํมาเรียนในสาขาวิชาที่เราเลือก แตํยังนําจะได๎ทดลอง

เรียนรู๎อะไร อยํางอื่นที่ไมํใชํเพื่ออาชีพ ดังนั้นไมํควรต๎องกลัวหรือวิตกที่จะต๎องเรียนวิชาแปลกๆ ที่
ไมํเคยมีพื้นความรู๎หรือความเข๎าใจมากํอนต๎องถือวําการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นคือ โอกาสที่จะ
ขยายฐานความรู๎หรือความสนใจไปสูํโลกกว๎าง นักศึกษาที่เรียนจบได๎ปริญญาไปแล๎วไมํเคยลืมเลย
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วําวิชาพิเศษๆ รวมถึงการอบรมพัฒนาตํางๆ ได๎สอนให๎ได๎ความคิดดีๆ ใหมํๆ ไปประยุกต๑ใช๎
ประกอบอาชีพได๎เชํนกัน 

3. เรียนวิชาที่บังคับให้เรียนก่อนเลือกวิชาเอก 
   แม๎อาจจะยังไมํถึงก าหนดเวลาให๎เรียนวิชาเอก แตํนักศึกษาที่รู๎ความต๎องการของ

ตัวเองแนํชัดแล๎วก็ควรที่จะค๎นคว๎าหาความรู๎ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก และในบางวิชาอาจก าหนด
ไว๎วําถ๎าเลือกวิชาเอกนั้นๆแล๎วต๎องมีวิชาอื่นที่ต๎องเรียนให๎ครบ ดังนั้นจึงต๎องจัดกระบวนการเรียนรู๎
ให๎สอดคล๎องกัน 

4. ศึกษาให้ทราบว่าต้องเรียนกี่หน่วยกิต จึงจะได้ปริญญา 
   นี่ก็เป็นธรรมดา แตํเป็นเรื่องเผลอตัวไปได๎เหมือนกัน จึงต๎องรู๎วําต๎องเรียนอะไรบ๎าง มี

วิชาบังคับอะไรที่ได๎เรียนไปแล๎ว เหลืออีกกี่วิชาที่ยังไมํได๎เรียน หรือเรียนไมํครบ วิชาบังคับเป็น
มาตรฐานภาษาอังกฤษ มาตรฐานคอมพิวเตอร๑ แล๎วถ๎าไมํมีการเปิดสอนในภาคเรียนสุดท๎ายที่จะ
จบนั้นก็ท าให๎เป็นเรื่องใหญํได๎เหมือนกัน 

5. หาเวลาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาบ้าง 
   การศึกษาจากคูํมือนักศึกษาหรือระเบียบการตํางๆ ของมหาวิทยาลัย บางทีก็ไมํ

สามารถตอบค าถามที่คาใจของนักศึกษาได๎ทุกเรื่องเสมอไป ดังนั้นการปรึกษาหารือกับอาจารย๑ที่
ปรึกษาจึงเป็นสิ่งที่ดีกวํา ไมํควรปลํอยให๎ป๓ญหาค๎างนานเกินไป และพึงระลึกเสมอวําอาจารย๑ที่
ปรึกษาคือผู๎ที่จะชํวยดูแลให๎เราจบการศึกษาอยํางสมบูรณ๑  ยิ่งกวํานั้นยังอาจได๎รับค าแนะน า
เพิ่มเติมถึงเรื่องวิธีการเรียนบางวิชาหรือวิธีการเรียนกับอาจารย๑บางทํานเสียด๎วยซ้ าไป 

6. หาโอกาสพบปะสนทนากับอาจารย์ผู้สอนตามโอกาสอันควร 
   การแวะเยี่ยมเยือนอาจารย๑ผู๎สอนโดยใช๎ก าหนดเวลาที่อาจารย๑แจ๎งไว๎วําจะอยูํที่ห๎อง

ท างาน จะท าให๎นักศึกษาได๎รู๎จักมักคุ๎นกับอาจารย๑เพิ่มมากขึ้นยิ่งกวํานั้นยังเป็นโอกาสที่ท าให๎
อาจารย๑รู๎จักตัวนักศึกษามากข้ึนด๎วย 

7. หาเวลาเข้าสังคมไว้บ้าง 
   การคบเพื่อนและการเข๎าสังคม นับเป็นสิ่งส าคัญของชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นการเข๎าสังคมเพื่อพบเพื่อนใหมํจึงละเลยไมํได๎เชํนกัน ถ๎ายังไมํคํอยกล๎าพอ ครั้งแรกอาจชวน
เพื่อนเกําที่มักคุ๎นอยูํแล๎วไปด๎วย พยายามเข๎ารํวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมใหมํๆ เชํน 
ชมรม ชุมนุม จะท าให๎เราได๎พบเพื่อนตํางสาขาวิชา หรือตํางคณะด๎วย 

8. เข้าเป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสรเพ่ือการมีส่วนร่วม 
   มีชมรม สโมสร หรือคํายอาสา ที่เป็นที่ชุมนุมของเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย มีรุํนพี่รุํน

น๎องคณะเดียวกันก็มี หรืออาจเป็นเพื่อนตํางคณะเข๎ามารํวมก็มี ดังนั้นขออยําได๎มองข๎ามหรือเห็น
เป็นสิ่งไมํส าคัญ จะเอาแตํเรียนอยํางเดียวก็คงไมํได๎เรื่องแนํ ลองเลือกชมรมหรือชุมนุมที่เราสนใจ
ด ูบางทีอาจจะพบสิ่งแปลกใหมํและถูกใจอยํางไมํคาดคิด 

9. ลองส ารวจดูว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
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     กิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีมากมายหลายรูปแบบ อาจได๎พบสิ่งที่ตนเองอยากท ามา
นานไมํวําจะเป็นงานอดิเรกหรือสิ่งท่ีเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตก็ตาม อาจเป็นเรื่องกีฬา ดนตรี หรือ
นันทนาการอื่นใด ก็นําจะได๎ประโยชน๑มากกวําการ กลับไปนอนเลํนมือถือ ดูทีวีคนเดียว หรือเดิน
ห๎างอยํางเดียว 

10. ลองส ารวจรอบมหาวิทยาลัยให้รู้ว่าอะไรอยู่ท่ีไหนและมีบริการอื่นใด 
     บางทีมหาวิทยาลัยมีอะไรที่ให๎บริการมากกวําที่ตนเองคิด การเดินแวะเวียนเยี่ยม

ชมอาคารสถานท่ีหรือสิ่งแวดล๎อม อาจพบสิ่งที่ควรรู๎มากมายที่อยูํรายรอบรั้วมหาวิทยาลัย อยําง
น๎อยก็ควรรู๎วําจะหาหนังสืออําน ห๎องสมุดอยูํตรงไหน หรือ จะไปออกก าลังกาย มีห๎องฟิตเนส 
หรือมีสระวํายน้ าไหม เป็นต๎น 

11. เปิดหูเปิดตากับความเป็นไปในมหาวิทยาลัย 
     มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในมหาวิทยาลยัภายใต๎เวลาที่จ ากัด บางอยํางมีเพียงแคํ 1 

ช่ัวโมง หรือ 1 วัน หรือ 2-3 วัน กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นก็ดี ชมรม ชุมนุม สโมสร หรือ
แม๎กระทั่งชุมชนที่เข๎ามาจัดงานเผยแพรํความรู๎หรือเสนอขายสินค๎า ฯลฯ นักศึกษาอาจเกิด
ประโยชน๑และประสบการณ๑ที่ดี 

12. ส ารวจสิ่งอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 
     ไมํจ าเป็นที่ต๎องรู๎แคํในมหาวิทยาลัย สิ่งภายนอกที่ล๎อมรอบอยูํด๎านนอกก็มี

ความส าคัญควรแกํการรู๎ การเห็นของนักศึกษา ร๎านถํายเอกสาร ร๎านถํายรูป ร๎านเครื่องเขียน 
ร๎านขายยา ร๎านตัดผม เสริมสวย ร๎านหมูกระทะ ฯลฯ สถานที่ตํางๆ เหลํานี้จ าเป็นที่นักศึกษา
จะต๎องส ารวจหรือต๎องใช๎บริการ 

13. รู้ตัวและเตือนตนถึงสถานที่ไม่ควรไป หรือที่ท่ีมีอันตราย 
     รอบๆมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่ใกล๎ๆ อาจมีสถานที่ไมํน๎อยที่ไมํเหมาะไมํควร ยิ่ง 

นักศึกษาหญิงยิ่งอันตราย ในยุคป๓จจุบันที่มียาบ๎า ยาไอซ๑ หรือยาเสพติดให๎โทษตํางาๆระบาด 
รวมทั้งโรคเอดส๑ และการขํมขืน การท าร๎ายรํางกาย ฯลฯ นักศึกษาต๎องอยูํในความไมํประมาท จึง
เป็นหนทางการหลีกเลี่ยงอันตรายได๎ระดับหนึ่ง 

14. ศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     บางครั้งความจ าเป็นด๎านการเงินอาจเกิดขึ้น อยํางน๎อยทราบหนทางที่จะผํอนหนัก

เป็นเบาได๎ แหลํงทุนตํางๆในมหาวิทยาลัย ทั้งทุนตํอเนื่อง ทุนไมํตํอเนื่อง หรือทุนฉุกเฉิน ซึ่งจะมี
การประกาศแจ๎งเมื่อมีทุนเข๎ามา นักศึกษาต๎องคอยติดตามขําวสาร ทางเว็บไซต๑ หรือ ทางเพจของ 
กองพัฒนานักศึกษา กองทุน กยศ. หรือ องค๑การบริหารนักศึกษาอ ยํางสม่ าเสมอ 

15. วางแผนการเงินตลอดภาคการศึกษา 
     วางแผนการใช๎เงินที่มีอยูํหรือได๎รับจากพํอแมํผู๎ปกครอง ไมํใช๎เงินเกินตัว ประหยัด

ทุกเมื่อ ทุกโอกาส เมื่อเปิดบัญชีธนาคารแล๎ว ต๎องหมั่นตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและหาก
จ าเป็นต๎องใช๎เงินเพิ่มต๎องแจ๎งพํอแมํผู๎ปกครองทราบลํวงหน๎าเพื่อไมํให๎ทํานต๎องกังวลจนอาจต๎อง
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เรํงรีบไปกู๎ยืมเงินผู๎อื่นมาให ๎ควรท าบัญชีตั้งคําใช๎จํายประจ าเดือน และส ารวจการใช๎จํายจริงที่อาจ
ไมํเหมาะสมหรืออาจจํายเกิน 

16. วางแผนเร่ืองที่พักหรือพาหนะที่จะใช้ในการเดินทาง 
     นักศึกษาจ าเป็นต๎องเปรียบเทียบสิ่งที่ปฏิบัติในแตํละชํวงเวลา คําที่พัก (หากไมํได๎

พักกับพํอแมํ) คําใช๎จํายในการเดินทาง ฯลฯ วิธีการไหนที่สามารถจะได๎สิ่งที่ดีกวํา ประหยัดกวํา 
หากรู๎จักน าสิ่งที่ผํานไปในอดีตมาเปรียบเทียบและวางแผนลํวงหน๎า  การใช๎รถบางครั้งอาจมี
สลับกันใช๎รถกับเพื่อน ทางเดียวกันไปด๎วยกัน เป็นต๎น 

17. เอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนในสาขาวิชา 
     นักศึกษาทุกคนมีพื้นฐานครอบครัวที่แตกตํางกัน บางคนมาจากฐานะร่ ารวย บาง

คนขาดแคลน การที่เราเอาใจใสํเพื่อนสอบถาม เดินทางมาเรียนอยํางไร บางคนอาจไมํมี
ยานพาหนะ เราก็ควรยื่นความปรารถนาดีตํอเพื่อนด๎วยการไปรับไปสํง หรือชํวยเหลือด๎านการเงิน
เมื่อเพื่อนขาดแคลน สิ่งนี้จะชํวยท าให๎เพื่อนรักเรามากขึ้น 

18. ส ารวจช่องทางฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงเป้าหมาย 
     เมื่อเรียนไปได๎ระยะหนึ่งนักศึกษาก็ควรคิดถึงชํองทางการฝึกงาน ฝึกที่ไหนดี ฝึก

เมื่อไร เมื่อฝึกที่น่ันแล๎วมีโอกาสท างานท่ีนั่นในเมื่อเรียนจบหรือไมํ ต๎องสร๎างสัมพันธภาพกับที่นั่น
อยํางไรจึงจะได๎ทั้งคะแนนและโอกาสในอนาคต 

19. จัดเวลาให้เหมาะสมทั้งเรียนและเล่น 
     ก็อยํางท่ีรู๎กันดีอยูํแล๎ววําถ๎าเอาแตํเรียนอยํางเดียวไมํรํวมกิจกรรม ก็คงไมํใชํชีวิตที่มี

ความสุขนักในมหาวิทยาลัย และถ๎าเอาแตํเลํนไมสํนใจเรยีน ก็ไมํทราบเหมือนกันวําจะเข๎ามาเรียน
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน๑อันใด ทั้งสองสํวนควรมีสัดสํวนท่ีพอเหมาะ อาจไมํเป็นครึ่งตํอครึ่ง จะ
เป็นเทําใดคงขึ้นอยูํกับแตํละบุคคล 

20. วางแผนถึงชีวิตข้างหน้าเมื่อเรียนจบ 
     ควรคิดและวางแผนเปูาหมายลํวงหน๎าถึงอาชีพการงานในอนาคต วําจะท าอะไรถึง

จะเหมาะกับตัวเอง และจะต๎องศึกษาเลําเรียนอยํางไรให๎ไปถึงเปูาหมายที่วางไว๎ ถ๎าจะต๎องสอบ
เข๎ารับราชการ หรือ สอบบรรจุก็ควรหาหนังสือ หรือ ต าราที่เป็นคูํมือมาอํานไว๎แตํเนิ่นๆ เพราะไป
เรํงอํานตอนจบแล๎วจะช๎าไมํทันการ 

 

1. เข๎าเรียนตามตารางเรียนอยํางสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. ท างานตามตารางที่ก าหนดไว๎ทุกวันอยํางสม่ าเสมอ เรียนไมํเข๎าใจให๎ถามอาจารย๑ 
3. ท างานในสถานท่ีที่ก าหนดอยํางสม่ าเสมอ 
4. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนหลังจากฟ๓งค าบรรยายในช้ันเรียนแล๎วทุกครั้ง 
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5. ท างานท่ีได๎รับมอบหมายในวิชาเรียนทันที อยําปลํอยให๎งานค๎างอยูํจนนาทีสุดท๎าย 
6. ฝึกสมาธ ิหาโอกาสเข๎าไปท าบุญที่วัดบ๎าง 
7. ไมํใช๎การสอบเป็นแรงจูงใจในการเรียน 
8. อํานหนังสือกํอนเข๎าช้ันเรียนตามสมควร 
9. เข๎าฟ๓งการบรรยาย การสัมมนาอยูํเสมอ 
10. ไมํละเลยวิชาที่ยากกวําวิชาอื่น 
11. ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมจากห๎องสมุดและอินเตอร๑เน็ตอยํางสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
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ตอนที่  3 

 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

Student Activity Center (SAC) 
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นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแล๎ว มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดให๎นักศึกษาทุก
คนรํวมกิจกรรมตํางๆ เพื่อฝึกฝนพัฒนาการเรียนรู๎ ทักษะ และคุณธรรมจากประสบการณ๑ตรง 
โดยมีหนํวยงานท่ีดูแลคือ กองพัฒนานักศึกษา 

 
กองพัฒนานักศึกษา มีหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบและให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษา ในการท า

กิจกรรมขององค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และหอพัก รวมทั้งประสานงานกับ
คณะในการจัดกิจกรรมระหวํางคณะ และกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมทั่วไป ที่นักศึกษาทุกคน
ควรรู๎ 

 
การรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให๎ไปรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่หอประชุมทีป๓งกร
รัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ าเภอแมํริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
ซึ่งเป็นการรับพระราชทานปริญญาบัตรของภาคเหนือ เรียกวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํม
ภาคเหนือ 8 แหํง ประกอบด๎วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค๑ โดยมีก าหนดให๎เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหวํางเดือนกันยายน-ตุลาคม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการด๎านหอพัก
นักศึกษา และเห็นวําบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีสํวนส าคัญในการชํวยให๎นักศึกษาสามารถปรับ
วิถีชีวิต และวิธีการแสวงหาความรู๎ให๎เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากหอพักเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะชํวยพัฒนานักศึกษาให๎มีการพัฒนาอยํางเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ในด๎านการเรียนรู๎ และรู๎จักปรับตัวในการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขซึ่งหอพักเป็นทั้งที่
พักอาศัยและที่เรียนเพราะเป็นสถานท่ีที่นักศึกษาได๎ใช๎เวลาอยูํในแตํละวันเป็นสัดสํวน นอกจากนี้
หอพักยังเป็นสถานที่เสริมสร๎างความเจริญงอกงามทางสติป๓ญญา พัฒนาความเป็นผู๎น าความ
รับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีวินัย ความสามัคคี ประการส าคัญคือให๎นักศึกษาได๎ประหยัด
คําใช๎จําย เนื่องจากมีราคาคําเชําที่ถูก และปลอดภัย  อัตราคําเชํา ดังนี ้

 
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 1) หอพักอินทนิล  จ านวน  4,000  บาทตํอคนตํอปีการศึกษา 
 2) หอพักปาริชาติ  จ านวน  4,000  บาทตํอคนตํอปีการศึกษา 
 3) หอพักไตรตรึงษ๑  จ านวน  4,000  บาทตํอคนตํอปีการศึกษา 
 4) หอพักอัมพวัน    จ านวน  4,000  บาทตํอคนตํอปีการศึกษา 
 5) หอพักพุทธรักษา กรณีที่พักห๎องเดี่ยวอัตรา  6,000  บาทตํอคนตํอปี

การศึกษากรณีที่พักห๎องคูํอัตรา  5,000  บาทตํอคนตํอปีการศึกษา 
 6) หอพักขจีรัตน๑    อัตรา  2,000 บาทตํอคนตํอเดือน (เหมารวมคําไฟฟูา) 
 
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 1) หอพักชํอเอื้อง กรณีที่พักห๎องเดี่ยวอัตรา  6,800  บาทตํอคนตํอภาค

เรียน กรณีที่พักห๎องคูํอัตรา  3,400  บาทตํอคนตํอภาคเรียน 
 2) หอพักเฟื่องฟูา กรณีที่พักห๎องเดี่ยวอัตรา  6,800  บาทตํอคนตํอภาค

เรียน กรณีที่พักห๎องคูํอัตรา  3,400  บาทตํอคนตํอภาคเรียน 
 3) หอพักกาสะลองค า  กรณีที่พักห๎องเดี่ยวอัตรา  6,800  บาทตํอคนตํอภาค

เรียน กรณีที่พักห๎องคูํอัตรา  3,400  บาทตํอคนตํอภาคเรียน 
 4) หอพักพวงผกา กรณีที่พักห๎องเดี่ยวอัตรา  6,800  บาทตํอคนตํอภาค

เรียน กรณีที่พักห๎องคูํอัตรา  3,400  บาทตํอคนตํอภาคเรียน 
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การเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 
1) คําประกันความเสียหาย  จ านวน  500  บาทตํอคน ยกเว๎นนักศึกษา

โครงการครูรักษ๑ถิ่นไมํต๎องช าระคําประกันความเสียหาย 
2) คําไฟฟูา  ในอัตราหนํวยละ 4 บาท คิดตามจ านวนของมิเตอร๑ที่ติดตั้งไว๎

ส าหรับแตํละห๎องพัก  ยกเว๎นนักศึกษาโครงการครูรักษ๑ถิ่นไมํต๎องช าระคําไฟฟูา 
สวัสดิการภายในหอพัก มีดังน้ี 
    1) ตู๎เสื้อผ๎า 
   2) โต๏ะท างาน 
    3) เตียงนอน พร๎อมที่นอน 
    4) พัดลม 
    5) มีอาจารย๑และแมํบ๎านคอยดูแลความเรียบร๎อยและอ านวยความสะดวก 
 

จัดบริการด๎านให๎ค าปรึกษา เพื่อดูแลให๎นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข๎มแข็ง ให๎ความ
ชํวยเหลือ และแก๎ไขป๓ญหา เพื่อให๎นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุข และส าเร็จการศึกษาได๎ตาม
ต๎องการ โดยมีอาจารย๑ที่ปรึกษาด๎านจิตวิทยาโดยตรง ให๎บริการแกํนักศึกษา นอกจากนี้ยังให๎
ค าปรึกษาด๎านอื่นๆ ดังนี ้

1. บริการตอบป๓ญหาทางสายดํวนทางโทรศัพท๑ นักศึกษาสามารถโทรเข๎ามาสอบถามได๎ 
2. บริการข๎อสนเทศตํางๆ ด๎านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษา ฯลฯ อาชีพอิสระ เป็นทาง 

เลือกหนึ่งที่ส าคัญซึ่งท าให๎นักศึกษามีงานท า มีรายได๎ และบรรเทาป๓ญหาการวํางงาน เป็นธุรกิจที่
มีอิสระในการก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตนเอง กองพัฒนานักศึกษาตระหนักในเรื่องนี้
เป็นอยํางมาก จึงได๎จัดโครงการอบรมอาชีพอิสระ พร๎อมฝึกปฏิบัติ ให๎แกํนักศึกษาที่สนใจ เป็น
ประจ าทุกปี โปรดติดตามได๎ทางเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่สนับสนุนคําเลําเรียนคําใช๎จํายที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคําครองชีพแกํนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ โดยไมํคิดดอกเบี้ยหรอื
ประโยชน๑อื่นใดระหวํางศึกษาอยูํ มุํงหวังวําผู๎กู๎ยืมเงินกองทุนฯจะสามารถเลําเรียนได๎ส าเร็จตาม
หลักสูตร และมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม โดยมีจิตส านึกในการช าระคืนกองทุนฯ เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล๎ว ในอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 บาทตํอปี 
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วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan กยศ. 
ระบบ e-Studentloan 
1. ลงทะเบียน เข๎าไปเว็บไซต๑ของกองทุนฯ www. Studentloan.or.th เพื่อ

ลงทะเบียนขอรับรหัสผําน โดยใช๎เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็น username และก าหนด
รหัสผําน ในการเข๎าระบบ e-Studentloan  

2. ยื่นแบบค าขอกู๎ กรอกแบบฟอร๑มแบบค าขอกู๎ยืมในระบบ e-Studentloan พร๎อม
พิมพ๑แบบค าขอก๎ูออกจากระบบ 1 ฉบับแนบเอกสารประกอบ (ตามระเบียบการกู๎ยืม)  

3. มหาวิทยาลัยเป็นผู๎คัดเลอืกนักศึกษาท่ีสมควรไดร๎ับทุนก๎ูยืมฯ หลังจากนั้นจะประกาศ
ผลการคัดเลือกที่เว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา และติดบอร๑ด เพื่อประชาสัมพันธ๑ตํอไป  

4. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ให๎แกํนักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือกเป็นผู๎กู๎ยืมเงิน 
กองทุนฯ  

5. ท าสัญญา นักศึกษาท่ีได๎รับคัดเลือกเข๎าบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan และ
พิมพ๑สัญญา จ านวน 2 ชุด พร๎อมน าส าเนาสมุดคูํฝากเงินออมทรัพย๑ของผู๎กู๎ ส าเนาบัตรประชาชน
ผู๎กู๎และผู๎ค้ าประกัน ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎กู๎และผูค๎้ าประกัน และน าผู๎ค้ าประกันท าสัญญากู๎ยืม
ตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด (ท าสัญญาเฉพาะครั้งแรกที่เข๎าศึกษา)  

6. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู๎ยืม ถ๎าสัญญาถูกต๎องและเอกสารประกอบครบถ๎วน
แล๎ว ให๎ยืนยันผลการตรวจสอบผํานทางระบบ e-Studentloan  

7. ผู๎กู๎ยืมบันทึกจ านวนเงินคําเลําเรียน และคําใช๎จํายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บจริงผํานระบบ  

8. สถานศึกษาท าเอกสารแบบยืนยันคําเลําเรียนคําใชํจํายเกี่ยวเนื่อง และคําครองชีพ
โดยให๎นักศึกษาและสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบลงทะเบียนฯ กํอนน าสํงสัญญาและใบ
ลงทะเบียนให๎ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

9. รับเงินกู๎ยืม ผู๎กู๎ยืมจะได๎รับเงินในแตํละเดือนเมื่อธนาคารตรวจเอกสารสัญญาเงินกู๎
เรียบร๎อยแล๎ว ผู๎กู๎เงินจึงจะได๎รับเงิน ดังนี้  

     9.1 คําเลําเรยีนและคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จํายเข๎าบัญชีของ
สถานศึกษา 

     9.2 คําครองชีพ จํายเข๎าบัญชีออมทรัพย๑ของผู๎กู๎ยืม 
10. เตรียมชุดเอกสารเรียงตามล าดับที่ก าหนด เพื่อสํงให๎งานทุนการศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา ดังนี ้
      10.1 หนังสือรับรองรายได๎ของครอบครัวผู๎กู๎ยืม (กยศ.102) 1 ฉบับ 
      10.2 ส าเนาบัตรข๎าราชการผู๎รับรองรายได๎ของครอบครัว 1 ฉบับ 
      10.3 ส าเนาทะเบียนบ๎าน และ ส าเนาบัตรประชาชน ผู๎ขอกู๎ 1 ฉบับ 
      10.4 ส าเนาทะเบียนบ๎าน และ ส าเนาบัตรประชาชน บิดาผู๎ขอกู๎ 1 ฉบับ 



36 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

      10.5 ส าเนาทะเบียนบ๎าน และ ส าเนาบัตรประชาชน มารดาผู๎ขอกู๎ 1 ฉบับ 
      10.6 ส าเนาทะเบียนบ๎าน และ ส าเนาบัตรประชาชน ผู๎ปกครองผู๎ขอกู๎ (ถ๎ามี) 1 

ฉบับ (เฉพาะกรณีที่ผู๎ขอกู๎ไมํได๎อยูํในการปกครองของบิดา-มารดา) 
      10.7 ส าเนาสัญญาการกู๎ยืมจากสถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู๎กู๎รายเกํา) 
      10.8 ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบ รบ.) จากสถานศึกษาเดิม 1 ฉบับ 
      10.9 เอกสารเพิ่มเติม (ถ๎ามี) ได๎แกํ 
             1) ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล กรณี ผู๎ขอกู๎ บิดา มารดา หรือ ผู๎ปกครอง 
             2) ใบหยํา กรณี บิดา-มารดา หยําร๎างกัน 
             3) ใบมรณะบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแกํกรรม 
      10.10 แบบค าขอกู๎” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ที่ผู๎ขอกู๎ด าเนินการไว๎พิมพ๑จาก 

ระบบ e-Studentloan 1 ฉบับ 
11. เข๎ารํวมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
12. ต๎องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํน๎อยกวํา 2.00 ตลอดปีการศึกษา (ส าหรับนักศึกษา

สถานศึกษาเดิม) คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํน๎อยกวํา 1.80 ตลอดปีการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาย๎าย
สถานศึกษา) 

13. ผู๎กู๎ยืมต๎องเข๎ารํวมโครงการจิตอาสาไมํน๎อยกวํา 36 ช่ัวโมงตํอหนึ่งปีการศึกษา ให๎
เก็บช่ัวโมงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยต๎องเก็บช่ัวโมงในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 18 ชม. 
และนอกมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 18 ชม. (กิจกรรมไมํเป็นกิจกรรมในหลักสูตร) 

14. โหลดคูํมือการท ากิจกรรมทางเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา เมื่อด าเนินการได๎ครบ
ตามก าหนดแล๎ว ให๎น าคูํมือฯสํงมาพร๎อมกับสัญญากู๎เงิน ที่กองพัฒนานักศึกษา (สอบถามได๎ที่กอง
พัฒนานักศึกษา) 

หมายเหตุ : หากคณะกรรมการพิจารณาให๎ก๎ูยืมตรวจสอบพบภายหลังวํานักศึกษาขาด
คุณสมบัติผู๎มีสิทธิ์กู๎ หรือให๎ ข๎อมูลไมํถูกต๎องตามความเป็นจริง หรือ ไมํได๎ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให๎กู๎ยืมเงินปีการศึกษาทันที 
 
หลักเกณฑ์การช าระหนี้เงินกู้  

เมื่อผู๎กู๎ยืมเงินส าเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือวําผู๎กู๎ยืมเป็นผู๎ครบ
ก าหนดช าระหนี้ ผู๎กู๎ยืมเงินมีหน๎าที่ต๎องช าระเงินกู๎ยืมคืนให๎กับกองทุนฯ ตามวิธีการที่ก าหนดไว๎ใน
สัญญา หรือ ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯกํอนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี โดยผู๎กู๎ยืม
จะต๎องเสียดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอป ีและจะต๎องช าระหนี้ให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี  

 
หลักเกณฑ์การช าระหนี้ กยศ. 
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1. ผู๎กู๎ยืมเงินต๎องช าระเงินกู๎ยืม พร๎อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน๑อื่นใดร๎อยละ 1 ตํอปี 
โดยต๎องคืนให๎กองทุนให๎เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแตํวันที่ต๎องเริ่มช าระหนี้ 

2. ให๎ผู๎กู๎ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลา
ปลอดหนี้ โดยให๎ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต๎นในอัตราร๎อยละ 1.5 ของวงเงินท่ีได๎กู๎ยืม 

3. การช าระหนี้งวดตํอๆไปให๎ผู๎กู๎ยืมเงินช าระเงินต๎นคืน ตามอัตราผํอนช าระที่กองทุน
ก าหนด พร๎อมด๎วยดอกเบี้ยหรือประโยชน๑อื่นใด ในอัตราร๎อยละ 1 ตํอปีของเงินต๎นที่คง
ค๎าง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกปี 

4. หากผู๎กู๎ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู๎กู๎ยืมเงินจะต๎องช าระคําปรับ หรือคําธรรมเนียม
จัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 

5. ผู๎กู๎ยืมเงินที่มีความประสงค๑จะขอช าระหนี้คืนกํอนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ 
หรือกํอนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได๎โดยไมเํสียดอกเบี้ยหรือประโยชน๑อ่ืนใด 
 
การขอผ่อนผันช าระหนี้  

ผู๎กู๎ยืมต๎องด าเนินการติดตํอกับธนาคารเพื่อขอผํอนผันช าระหนี้ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันที่ครบ
ก าหนดช าระหนี้แตํละงวด และหากพ๎นวันที่ครบก าหนดช าระแล๎ว (วันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี) 
ถือวําผู๎กู๎ค๎างช าระหนี้จะต๎องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกวําจะได๎รับอนุมัติผํอนผันช าระหนี้ 
จึงระงับการติดตาม และถือเป็นหนี้ปกติตํอไป 

หมายเหตุ 
(ก) ให๎ผู๎กู๎ยืมเงินไปติดตํอแสดงตนขอช าระหนี้และเลือกวิธีการผํอนช าระเป็นรายปี หรือ

รายเดือนกับผู๎บริหารและจัดการเงินให๎กู๎ยืมได๎ทุกสาขา กํอนท่ีจะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 
(ข) กรณีผู๎กู๎ยืมเงินยังอยูํในระหวํางการศึกษา แตํไมํได๎กู๎ยืมในปีการศึกษาใด ต๎องแจ๎ง

สถานภาพการศึกษาตํอผู๎บริหารและจัดการเงินให๎กู๎ยืมโดยให๎น าใบรับรองจากสถานศึกษา และ
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนพร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ของผู๎กู๎ไปแสดงทุกปีจนกวําจะส าเร็จ
การศึกษา 
 
ก าหนดการคิดอัตราของชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 18 ช่ัวโมง  
 1. เข๎ารํวมชํวงเช๎า  ตั้งแตํเวลา 08.00 - 12.00 น. คิดเป็น 2 ช่ัวโมง 
 2. เข๎ารํวมชํวงบําย ตั้งแตํเวลา 12.00 - 16.00 น. คิดเป็น 2 ช่ัวโมง 
 3. เข๎ารํวมชํวงค่ า  ตั้งแตํเวลา 16.00 - 22.00 น. คิดเป็น 2 ช่ัวโมง 
 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 18 ช่ัวโมง (กองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลยั
ก าหนด)  
 1. เข๎ารํวมชํวงเช๎า  ตั้งแตํเวลา 08.00 - 12.00 น. คิดเป็น 2 ช่ัวโมง 
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 2. เข๎ารํวมชํวงบําย ตั้งแตํเวลา 12.00 - 16.00 น. คิดเป็น 2 ช่ัวโมง 
 3. เข๎ารํวมชํวงค่ า  ตั้งแตํเวลา 16.00 - 22.00 น. คิดเป็น 2 ช่ัวโมง 
 โดยนักศึกษาต๎องกรอกแบบบันทกึกิจกรรมการเข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรมจิตอาสา ทุก
ครั้งท่ีท ากิจกรรม โดยถ๎าเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จะต๎องสงํให๎ผู๎ดูแลกิจกรรมลงลายมือ
ช่ือภายใน 7 วัน (7 วันท าการไมํนบัเสาร๑-อาทิตย๑) ถ๎าเกินก าหนดถือวําตัดสิทธ์ิ 

หมายเหตุ...นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในช้ันปีท่ี 4 - 5 ใหผ๎ูป๎ระกอบการ/
ผู๎บริหารที่มีอ านาจ ก าหนดกิจกรรมจิตอาสา จ านวน 18 ช่ัวโมง โดยใช๎เกณฑ๑การนับแบบ
เดียวกับระบบจิตอาสาปกต ิ

 
คุณสมบัติผู้กู้ดังนี ้ 
1. เป็นผู๎มีสญัชาตไิทย 
2. เป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย๑ หมายความวํา บิดามารดามีรายได๎รวมกันแล๎วต๎องไมเํกิน 360,000 
บาท/ป ี
3. เป็นผู๎ที่มีผลการเรียนดี ผํานเกณฑ๑การวดัและประเมินผลของสถาบันการศึกษา  
- ผู๎กู๎รายเกําย๎ายสถานศึกษา (จากมัธยม ตํอ ปี 1) เกรดเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 1.50  
- ผู๎กู๎รายใหมํทีไ่มํเคยกู๎เลย (จากมธัยม ตํอ ปี 1) เกรดเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 1.50  
4. เป็นผู๎มีความประพฤตดิ ี
5. ไมํเคยเป็นผูส๎ าเร็จปรญิญาตรีในสาขาใด ๆ มากํอน 
6. ไมํเป็นผู๎ที่ท างานในระหวํางเรยีน 
7. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผูไ๎ด๎รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก เว๎นแตํเป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ต๎องมีอายุในขณะที่ขอก๎ูโดยเมือ่นับนวมกับระยะเวลาปลดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผํอนช าระ
อีก 15 ปี รวมกันแล๎วต๎องไมํเกิน 60 ปี 
9. ท าประโยชน๑ตํอสังคม/สาธารณะ/จิตอาสา 
- ผู๎กู๎รายเกําย๎ายสถานศึกษา (จากมัธยม ตํอ ปี 1) ต๎องมีชั่วโมงจิตอาสาอยํางน๎อย 18-36 ช่ัวโมง 
- ผู๎กู๎รายใหมํทีไ่มํเคยกู๎เลย (จากมธัยม ตํอ ปี 1) ไมํต๎องมีชั่วโมงจิตอาสา  
10. ให๎นักศึกษากดติดตามเพจ กองทุน กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ทุนการศึกษา  
 เป็นงานที่ให้บริการเกี่ยวกับทุนการศึกษา เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 
1. ทุนการศึกษาท่ัวไป 
    1.1 ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนการศึกษาจน

ส าเร็จการศึกษา จากแหล่งทุนต่าง ๆ มีจ านวนท้ังสิ้น 15 ทุน ดังนี้  
          1) ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนละ 55,000 บาท/ปีการศึกษา 
          2) ทุนช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนละ 16,000 บาท 

แต่ละปีการศึกษาจะไม่เท่ากัน)  
           3) ทุนพระราชานุเคราะห์ ทุนละ 48,000 บาท/ปีการศึกษา 
           4) ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทุนละ 30,000 บาท/ปี

การศึกษา 
          5) ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา 
          6) ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา 
          7) ทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนละ 55,000 

บาท/ปีการศึกษา 
          8) ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ทุนละ 16,000 บาท/ปีการศึกษา 
          9) ทุนมูลนิธิ the set foundation ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา 
 10) ทุน บริษัท ปทต.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด ทุนละ 18,000 บาท

แต่ละปีการศึกษาจะไม่เท่ากัน 
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 11)  ทุนอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา 
 12)  ทุนว่าท่ีครูไทย ทุนละ 18,000 บาทแต่ละปีการศึกษาจะไม่เท่ากัน 
 13) ทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา 
 14) ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา 
 15) ทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา 
     
1.2 ทุนสงเคราะห์ประเภทไม่ต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่างๆ หรือ บริษัท

ห้างร้าน ส่วนราชการ หรือ แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ  ประกอบไปด้วย 
          1) ทุน บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 

200,000 บาท/ปีการศึกษา 
          2) ทุนนักศึกษาประพฤตดิี มีค่านิยมหลัก 
          3) ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนการศึกษา ตามที่

จ่ายจริง/ภาคการศึกษา 
          4) ทุนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 5) ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ านวน 5,000 บาท/ปีการศึกษา 
 6) ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จ านวน 12,000 บาท/ปีการศึกษา 
 7) ทุนสิงโตทองไรซ์  จ านวน 5,000 บาท/ปีการศึกษา 
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาดังนี้ 
   1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ  
   2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
   3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00-2.50 (ข้ึนอยู่กับเกณฑ์การพิจารณา) 
   4. มีความตั้งใจเรียนสมควรได้รับการสนับสนุน 
   5. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย 
   6. บ าเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม มีจิตอาสา 
   7. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือจัดขึ้น 
   8. มีส่วนสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น เป็นคณะกรรมการองค์การบริหาร

นักศึกษา นักกีฬา ฯลฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานทุนการศึกษา 
   1. นักศึกษาขอรับใบสมัครขอทุนการศึกษา โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กอง

พัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th 
   2. เอกสารการสมัคร ได้แก่ 
       2.1 รูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
       2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
       2.3 ส าเนาบัตรนักศึกษาจ านวน 1 ฉบับ 
       2.4 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
       2.5 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงการบ าเพ็ญประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน

การท าคุณประโยชน์หรือสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยหรือสังคม 
   3. ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบท่ีกองพัฒนานักศึกษา 
   4. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาจัดล าดับความจ าเป็นของนักศึกษาผู้ประสงค์ขอรับทุน 
   5. ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาทุน 
   6. ติดตามผลการพิจารณาผู้ได้รับทุน พร้อมท้ังก าหนดการรับทุนการศึกษา 
2. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน เป็นทุนที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดย

นักศึกษาสามารถขอยืมเงินจากกองทุนฉุกเฉินได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท  
ต้องคืนเงินภายในระยะเวลา 1 เดือน จะไม่เสียดอกเบี้ย สอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 
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งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ เป็นศูนย๑กลางการให๎บริการ ด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
1. งานพยาบาล ให๎บริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น ดูแลเรื่องสุขภาพ และอนามัย ให๎

ค าปรึกษาด๎านสุขภาพ การสํงเสริมสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร โดยมุํงเน๎นให๎ทุกคนมีสุขภาพดี 
สมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และสังคม อีกทั้งยังให๎บริการกระเป๋ายาในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน   

 

 
 

2. งานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด โรคเอดส๑ และการตั้งครรภ๑ในวัยรุํน การ
ด าเนินงานได๎มีการรณรงค๑ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและโรคเอดส๑ หลากหลายรูปแบบ 
เชํน การอบรม การรณรงค๑ การสัมมนา การสร๎างเครือขําย โดยมุํงเน๎นให๎นักศึกษามีความรู๎ ความ
เข๎าใจถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และมีทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ๑ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได๎จัดท าการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา เพื่อให๎
ความคุ๎มครองในกรณีที่ได๎รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยได๎มีการจัดหาบริษัทประกัน
เข๎ามาคุ๎มครองให๎กับนักศึกษา (ภาคปกติ) ทุกช้ันปี 
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นักศึกษามีสิทธิ์ในผลประโยชน๑จากการประกันอุบัติเหตุ สามารถน าหลักฐานเพื่อ

ประกอบการเบิกเงิน ดังนี้ 
1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) 
2. ใบรับรองแพทย๑ (ฉบับจริง) 
3. บัตรประจ าตัวนักศึกษา/บัตรประจ าตัวประชาชน 
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เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร 
1. ไปพบแพทย๑ป๓จจุบัน เชํน โรงพยาบาล คลินิก ที่ใกล๎และสะดวกที่สุด 
2. รับการรักษาตํอเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่รับการรักษาให๎

เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย๑ฉบับจริงไว๎ให๎อยูํในสภาพท่ีดี 
3. ติดตํอที่งานประกันอุบัติเหตุ (ห๎องพยาบาล) หรือบริษัทประกันที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด เพื่อด าเนินการเบิกคํารักษาพยาบาล 
 

 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และแนวทางการผ่อนผันการรับการ

ตรวจเลือกทหารกองเกิน ดังนี้ นักศึกษาชายสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้
เรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการใน
เดือนเมษายน และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ด าเนินการยื่นเรื่องขอผ่อน
ผันฯ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศของทุกปี ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ
ทหารพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาใบส าคัญ (สด.9) จ านวน 2 ฉบับ 
2. ส าเนาหมายเรียก (สด.35) จ านวน 2 ฉบับ 

            3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท่ีมีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จ านวน 2 ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
6. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ สกุลที่ไม่ตรงกับส าเนาใบส าคัญ (สด.9) จ านวน 2 ฉบับ 
ส าเนาใบแจ้งย้ายภูมิล าเนา 

ทหาร (ของนักศึกษาท่ีแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร) จ านวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) 
            8. ดาวน์โหลดแบบค าร้องขอผ่อนผันทหาร ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
https://std.kpru.ac.th/th/download/documents/Soldier_Form.pdf 

 

https://std.kpru.ac.th/th/download/documents/Soldier_Form.pdf
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ข้อควรทราบ 
1. นักศึกษาที่ไมํยื่นขอผํอนผันตามที่กองพัฒนานักศึกษาก าหนด จะไมํได๎รับการ

พิจารณาผํอนผันการเกณฑ๑ทหาร 
2. เมื่อนักศึกษาขอผํอนผันทหารฯ เรียบร๎อยแล๎ว ต๎องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ต๎องรับหมายเรียกเข๎ารับราชการทหารและไปแสดงตัว
ในวันตรวจเลือกเข๎ารับราชการทหาร ณ ภูมิล าเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได๎ระบุไว๎ใน
หมายเรียกฯ (ส.ด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 

3. ในปีตํอไปนักศึกษาไมํต๎องสํงเอกสารการขอผํอนผันการตรวจเลือกทหารอีก แตํ
จะต๎องไปรับหมายเรียก (ส.ด.35) ณ ที่วําการอ าเภอ ตามภูมิล าเนาทหารของตน กํอนเดือน
ธันวาคมของทุกปีจนกวําจะจบการศึกษา (อายุไมํเกิน 26 ปี) และจะต๎องไปแสดงตัวตํอ
คณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ ส.ด.35 

4. ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากสถาบัน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ใน
การขอผํอนผันการตรวจเลือกเข๎ารับราชการทหารทันที และจะต๎องแจ๎งให๎อ าเภอตามภูมิล าเนา
ทหารทราบทันที ภายใน 30 วัน นับจากจบการศึกษา หรือพ๎นสภาพนักศึกษา หากไมํปฏิบัติตาม
จะผิดกฎหมาย ตามมาตรา 43 แหํงพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
 

 มหาวิทยาลยัจัดการเรยีนการสอนวิชาทหารในระดับช้ันปีท่ี 2-5 ท้ังนักศึกษาวิชา
ทหารชายและนักศึกษาวิชาทหารหญิง (นศท.) เพื่อสํงเสรมิให๎ไดร๎ับการฝึกฝนท้ังทางรํางกายและ
จิตใจ ความอดทน มีระเบียบวินยั อีกท้ังให๎มีการปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงานด๎านบริการงาน
จิตอาสา ท้ังภายในมหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลัย เชํน ดูแลระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลยั บริการแกสํังคม งานด๎านจิตอาสา หรือตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย 
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มีหน๎าที่รับผิดชอบในการปกครองควบคุมดูแลนักศึกษา จึงจ าเป็นต๎องใช๎ความสามารถ  
ทั้งในด๎านการสอบสวนเพ่ือพิจารณาโทษ การปูองปรามมิให๎นักศึกษากระท าความผิด อีกทั้งมีการ
สํงเสริมอบรมจริยธรรมให๎นักศึกษามีความรู๎ มีคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนว
ทางแก๎ไขต๎นเหตุของป๓ญหาอันมีผลให๎นักศึกษากระท าความผิดวินัยน๎อยลง รวมถึงการดูแลเรื่อง
การแตํงกายและความประพฤติให๎อยูํในกรอบของระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 

 
 

1. บริหารงานองค๑การนักศึกษา เป็นสํวนหนึ่งของงานกองพัฒนานักศึกษามีหน๎าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับองค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชมรม 
ตลอดจนงานด๎านตํางๆ เชํน ด๎านกีฬางานศิลปวัฒนธรรมและด๎านบ าเพ็ญประโยชน๑ งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา งานศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการจัดให๎
มีบริการและสวัสดิการแตํนักศึกษาในรูปแบบตํางๆ เพื่อชํวยให๎นักศึกษามีความพร๎อมใน
การศึกษาเลําเรียน  และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของนักศึกษาให๎มีความสมบูรณ๑ ทั้งด๎านรํางกาย 
อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา เพื่อน าไปสูํการประกอบอาชีพและการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ๑ 

    1.1 งานดูแลหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
          หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะวิชา กอง

พัฒนานักศึกษา องค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมตําง ๆ รํวมกันจัดขึ้นโดยเป็น
กิจกรรมที่ไมํเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในช้ันเรียน
โดยตรง  ทั้งนี้อยูํในก ากับดูแลและรับผิดชอบขององค๑การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
รวมถึงงานทะเบียนและประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา และด าเนินการเกี่ยวกับใบ
รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา 

   1.2 งานกิจกรรมนักศึกษาและองค๑การนักศึกษา 
         กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญควบคูํไปกับการเรียนการสอนที่มีอยูํใน

หลักสูตร ค าวําการศึกษา คือ การรวบรวมประสบการณ๑อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษามี
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ปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษา ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไมํวําจะเป็น
กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงถือเป็นการให๎
การศึกษาแกํนักศึกษา และชํวยให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ ประสบการณ๑ ทักษะในการท างาน และ
การด ารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดีและมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์งานกิจกรรมนักศึกษา 

วัตถุประสงค๑โดยทั่วไปของงานกิจการนักศึกษา มีดังนี ้
1. เพื่อเสริมสร๎างทักษะ ความรู๎และประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการใหแ๎กํนักศึกษา 
2. เพื่อพัฒนารํางกาย จิตใจ อารมณ๑ ในการที่จะอยูํในสังคมและสิ่งแวดล๎อมอยํางมี

ความสุข 
3. เพื่อให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ และเพิ่มพูนความสนใจในการท า

กิจกรรม 
4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ๑ระหวํางนักศึกษาด๎วยกันในการท างานรํวมกันและรํวมกับ

ผู๎อื่น 
5. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาท่ีได๎น าความรู๎และประสบการณ๑ไปประยุกต๑ใช๎

ในงานกิจกรรมนักศึกษากํอให๎เกิดประโยชน๑แกํสังคม 
6. เพื่อสํงเสรมิให๎นักศึกษาได๎เห็นคุณคํารู๎จักการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
7. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํนักศึกษา 
8. เพื่อเตรียมนักศึกษาให๎พร๎อมทีจ่ะไปประกอบวิชาชีพและด าเนินชีวิตในสังคม

ประชาธิปไตย 
 

ประเภทของกิจกรรม 
เนื่องจากนักศึกษาแตํละคนยํอมมีความแตกตํางกันไปทั้งในด๎านภูมิหลัง ความสนใจ

และความสามารถ ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงต๎องมีความหลากหลาย ให๎สอดคล๎องกั บความ
ต๎องการของนักศึกษาแตํละคน โดยยึดเกณฑ๑ให๎เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยให๎ด าเนินกิจกรรมใน 5 ประเภท ตํอไปนี้ 

    (1) กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
    (2) กิจกรรมกีฬา หรือสํงเสริมสุขภาพ 
    (3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม และกิจกรรมจิตอาสา 
    (4) กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม 
    (5) กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
กลุํมองค๑การบริหารนักศึกษา คือกลุํมที่ได๎มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให๎มาท า

หน๎าท่ีแทนในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด๎วยนายกองค๑การบริหารนักศึกษา อุป
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นายก เลขานุการ เหรัญญิก ฝุายวิชาการ ฝุายกิจกรรม รวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ฝุาย
อาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน๑ ฝุายประชาสัมพันธ๑ ให๎บริการวัสดุครุภัณฑ๑ เพื่อการจัด
กิจกรรม/โครงการตํางๆ คณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา บทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบ
รํวมกัน ดังนี้ 

1. บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาตามข๎อบังคับวําดว๎ยกิจกรรม
นักศึกษา 

2. รํวมมือประสานงานและให๎ความสะดวกในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ
ตําง ๆ ชมรมตาํง ๆ 

3. ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าป ีเสนอตํอสภา
นักศึกษา 

4. พิจารณางบประมาณและโครงการประจ าปีการศึกษาของสโมสรคณะ ชมรม เพื่อ
เสนอตํอสภานักศึกษา 

5. เสนอระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับ ชมรม ให๎สภานักศึกษาอนุมัต ิ
6. เข๎าประชุมชี้แจงตํอสภานักศึกษาทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
7. เสนอช่ือคณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม พิจารณาแตํงตั้ง 
8. อื่นๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
สภานักศึกษา หมายถึงกลุํมบุคคลที่ได๎มาจากการคัดเลือกให๎มาเป็นตัวแทนในการ

พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาและชมรม ให๎เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ 

คณะกรรมการสภานักศึกษา บทบาทหน๎าท่ีที่รับผิดชอบรํวมกัน ดังนี้ 
1. พิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอนโยบาย งาน/โครงการ และงบประมาณขององค๑การ

นักศึกษา 
2. เป็นกรรมการตรวจสอบประเมนิผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารนักศึกษา

ชมรมตํางๆ ตลอดจนรับทราบรายงานเกี่ยวกับรายได๎และรายจําย หรือการได๎รับสนับสนุนด๎าน
การเงินและพสัดุ  

3. ติดตามและให๎ข๎อเสนอแนะในการด าเนินงานขององค๑การบรหิารนักศึกษาให๎เป็นไป
ตามนโยบายที่แถลงไวต๎ํอสภานักศึกษา 

4. เป็นตัวแทนในการพิทักษ๑ผลประโยชน๑ของนักศึกษา 
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5. เสนอช่ือนายกองค๑การบริหารนกัศึกษา และคณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัย 

สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึงกลุมํบุคคลทีไ่ด๎มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ 
เพื่อท าหน๎าท่ีเป็นตัวแทนในการบริหารงาน กิจกรรมของคณะ 

คณะกรรมการสโมสรคณะ บทบาทหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบรํวมกัน ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปขีองสโมสรคณะ

เพื่อเสนอตํอสภานักศึกษา 
2. ดูแลควบคุมและด าเนินการในการจัดกิจกรรมตํางๆ ของสโมสรคณะ รวมทั้งกิจกรรม

ชุมนุม และกิจกรรมอื่นๆ ของโปรแกรมวิชาในคณะนั้นๆ 
3. ประสานงานและรํวมมือในการด าเนินงานกิจกรรมตํางๆ รํวมกับองค๑การบริหาร

นักศึกษา และชมรมตํางๆ 
4. งานอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย 
ชมรม หมายถึง กลุํมบุคคลที่มีความสนใจอยํางเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อด าเนินกิจกรรม 

เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของกลุํม โดยเป็นการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแตํ 2 โปรแกรมวิชา ขึ้นไป
และรวมกันไมํน๎อยกวํา 50 คน และไมํเกิน 200 คน 

 

กองพัฒนานักศึกษาได๎จัดกิจกรรมด๎านกีฬาและสํงเสริมสุขภาพ ซึ่งกีฬามีความส าคัญ
อยํางยิ่งที่จะชํวยพัฒนาสุขภาพและอนามัยของนักศึกษาให๎มีความสุขสมบูรณ๑ แข็งแรง ทั้งทาง
รํางกาย จิตใจ ฝึกความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและความสามัคคีให๎แกํนักศึกษามหาวิทยาลัย มีการจัด
อุปกรณ๑และสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการเลํนกีฬาให๎แกํนักศึกษาที่มีความสนใจ รวมถึง
จัดเตรียมทีมนักกีฬาชนิดตํางๆ เพื่อเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาในระดับตํางๆ คือ 

1. กีฬาระหวํางคณะ ซึ่งเป็นการแขํงขันภายในมหาวิทยาลยัของนักศึกษาทุกคณะ 
2. กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคเหนือ 8 แหํง 
3. กีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม 
4. และกีฬาอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นอกจากน้ียังมีทุนอัจฉริยภาพด๎านกีฬา เป็นทุนส าหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด๎าน

กีฬา และทุนนักศึกษาท่ีสร๎างช่ือเสยีงให๎แกํมหาวิทยาลัยด๎านกีฬา มีรายละเอียดดังนี ้
1.ทุนนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านกีฬา นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 หรือเทียบเทํา หรือผู๎ที่ก าลังศกึษาอยูํช้ันมัธยมศึกษาอยูํชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียน
สุดท๎าย โดยมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยูํในระดับไมํต่ ากวํา 2.00 ทั้งนี้ต๎องเคยเป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมชาติเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ หรอืได๎รับรางวัลใดรางวัลเหรียญ
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ทองในการแขํงขันกีฬาระดับภาค หรือเหรยีญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงระดับชาติ 
ระดับประเทศ ย๎อนหลัง 2 ปี ได๎รบัทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคเรยีน 

2.นักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา นักศึกษาซึ่งเข๎าแขํงขันกีฬา
ให๎แกํมหาวิทยาลัยทั้งการ แขํงขันกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนอื 8 สถาบัน และไดร๎ับรางวัล
ชนะเลิศหรือไดร๎ับเหรียญทองได๎รบัทุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป จ านวน 2 ภาคเรียน และเข๎า
แขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทยได๎รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญมีสิทธิได๎รับ
ทุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป  เป็นเวลา  4  ภาคเรยีน ไดร๎ับรางวลัรองชนะเลศิอันดับหนึ่งหรือ
เหรียญเงิน ไดร๎ับทุนการศึกษาในภาคเรยีนถัดไป  เป็นเวลา  3  ภาคเรียน ได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสองหรือเหรียญทองแดง  ได๎รับทุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป  เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน นักกีฬาท่ีเข๎าแขํงขันกีฬาระดับนานาชาติ  และไดร๎ับได๎รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือเหรียญเงิน  หรือรองชนะเลศิอันดับสองหรือเหรียญทองแดง  ให๎มี
สิทธิไดร๎ับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  โดยเริ่มจากภาคเรียนถัดไป  
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ตอนที ่ 4  

 
 
 

หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 
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หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน 
เป็นหลักสูตรที่ได๎จัดท าข้ึนเพื่อต๎องการให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตามกรอบที่วางไว๎ใน

หลักสูตร โดยนักศึกษาภาคปกติทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ประดับโปรแกรม จ านวน 100 หนํวยกิจกรรม โดยแบํงสัดสํวน
หนํวยกิจกรรม ดังนี้ ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หนํวยกิจกรรม ระดับคณะ 
(วิชา) 40 หนํวยกิจกรรม ระดับโปรแกรมวิชา 20 หนํวยกิจกรรม 

 
ประเภทกิจกรรม เป็นกจิกรรมนอกหลักสูตร 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให๎นักศึกษาได๎
เข๎าไปมีสํวนรํวมซึ่งไมํเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไมํมีหนํวยกิต และมี
จุดมุํงหมายเพื่อสํงเสริมพัฒนาการด๎านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบํงออกเป็น 2 ประเภท 
คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่นักศึกษา หรืออาจารย๑ประจ าวิชา
รํวมกันจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองผู๎เรียน และเสริมการเรียนการสอนในวิชาตํางๆ อาจเป็นการจัด
กิจกรรมนอกเวลาเรียนเพื่อชํวยเสริมในเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่เรียน หรือสาขาวิชา
นั้นๆเชํน เข๎าคํายด๎านภาษา ศึกษาดูงานโรงแรม โรงงาน หอศิลป์ และทัศนศึกษาตามธรรมชาติ 
เพื่อศึกษาชีวิตของสัตว๑ ระบบนิเวศ  ระบบชลประทาน ระบบผลิตกระแสไฟฟูา เป็นต๎น การ
รายงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการค๎นพบ ค๎นคว๎า ศึกษาด๎วยตนเอง ฯลฯ  และกิจกรรมรูปแบบ
อื่นๆ ที่ชํวยเสริมหลักสูตรที่มีอยูํ 

จุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑ตรงด๎านวิชาการในวิชานั้นๆ นอกเหนือจาก

การเรียนการสอนในช้ันเรียน 
2) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นพบวิชาชีพในสาขาวิชา และมองเห็นชํองทางในการสร๎างงาน

อาชีพในอนาคตได๎อยํางเหมาะสมกับตนเอง 
3) สํงเสริมผู๎ เรียนเห็นคุณคําขององค๑ความรู๎ตํางๆ สามารถน าความรู๎และ

ประสบการณ๑ไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาอาชีพ 
4) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดงออก รู๎จักใช๎ความคิดตัดสินใจและสามารถท าสิ่ง

ตํางๆ ได๎โดยล าพังด๎วยความมั่นใจ และสามารถน าประสบการณ๑จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎หรือในการศึกษาตํอในระดับสูงตํอไป 

กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมตํางๆ ที่คณะวิชา/ศูนย๑การศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา องค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมตํางๆ รํวมกันจัดขึ้นโดยเป็น
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กิจกรรมที่ไมํเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่
ผู๎เข๎ารํวมจะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติป๓ญญา สังคม อารมณ๑ รํางกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของมหาวิทยาลัย 
           จุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร มีดังนี้ 

1) สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ๑ตรงที่หลากหลาย เกิดความรู๎ ความ
ช านาญ ท้ังวิชาการและวิชาชีพอยํางกว๎างขวางยิ่งข้ึน 

2) สํงเสริมให๎นักศึกษาค๎นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถ 
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นชํองทางในการสร๎างงานอาชีพ 

ในอนาคตได๎อยํางเหมาะสมกับตนเอง 
3) สํงเสริมให๎นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และเป็นคนมีเหตุผล 
4) สํงเสริมใหน๎ักศึกษามีจิตอาสา 
5) สํงเสริมให๎นักศึกษาเจริญเติบโตทั้งรางรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา 

จ านวนหน่วยกิจกรรมที่เข้าร่วมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 100 หนํวยกิจกรรม 
รูปแบบของหลักสูตร คือ จัดหลักสูตรไปพร๎อมกับหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุก

สาขาวิชา 
1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม นักศึกษาทุกช้ันป ี
2. การให๎ใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) แกํผู๎ผําน

เกณฑ๑มาตรฐานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 เปิดให๎ใช๎กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1/2558 

เป็นต๎นไป 
2. นักศึกษาไมํผํานกิจกรรมหรือไมํเข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะมีการเปิดให๎ซํอม

เสริมภายในภาคเรยีนถัดไป หากเลยก าหนดการเปิดให๎ซํอมแลว๎ยังไมมํา จะปรับให๎ลงทะเบียนเข๎า
รํวมกิจรรมนั้นๆ ใหมํ 

3. นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะวิชา ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางน๎อย 55 หนํวย
กิจกรรม จึงลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพได๎ 

4. คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั เห็นชอบในการน าเสนอหลักสตูรในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
           ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค๑การบริหารนักศึกษา 
3. งานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร๑ 
4. งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
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5. งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
6. งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
7. งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. งานกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร๑ 
9. งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมสํอด 

 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
           1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education:TQF:HE) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระดับคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศซึ่งประกอบด๎วย ระดับคุณวุฒิ การแบํงสายวิชา ความเช่ือมโยงตํอเนื่องจากคุณวุฒิ
ระดับหนึ่งไปสูํระดับหนึ่งท่ีสูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของแตํละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม
ระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตํละระดับคุณวุฒิปริมาณการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
เวลาที่ต๎องใช๎ การเปิดโอกาสให๎เทียบโอนผลการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ ซึ่งเป็นการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต  รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให๎ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบ
มารฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวําสามารถผลิตบัณฑิตให๎บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 

การเรียนรู้  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ๑ที่ได๎รับระหวํางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  ก าหนด
ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังให๎บัณฑิตมีอยํางน๎อย 5 ด๎าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และด๎วยความรับผิดชอบทั้งในสํวนตนและสํวนรวม  
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย๎งทางคํานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสํวนตัวและสังคม 

2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข๎าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข๎อมูล  การวิเคราะห๑และจ าแนกข๎อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฏี ตลอดจน
กระบวนการตํางๆ และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห๑สถานการณ๑และใช๎ความรู๎ ความเข๎าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และกระบวนการ
ตํางๆ ในการคิดวิเคราะห๑ และการแก๎ป๓ญหาเมื่อต๎องเผชิญกับสถานการณ๑ใหมํ ๆ ที่ไมํได๎คาดคิด
มากํอน 

4) ด้ านทั กษะความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลและความ รับ ผิดชอบ 
(interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานในกลุํม การ
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แสดงถึงภาวะผู๎น า ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบ ในการเรียนรู๎ตนเอง 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication  and Information Technology 
Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช๎เทคนิคทาง
คณิตศาสตร๑และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณภาพตามกรอบ KPRUQF หมายถึง นักศึกษาจะต๎องมีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF) มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณคําของ
ศิลปวัฒนธรรมมีทักษะการสื่อสารโดยใช๎ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ประเทศไทย 4.0 

     2. กรอบกิจกรรมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรอบมาตรฐานด๎านกิจกรรม เกณฑ๑มาตรฐานด๎านกิจกรรมมีอยูํข๎อหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยต๎อง
สํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให๎แกํนักศึกษาให๎ครบถ๎วน  ซึ่งควรยึดเกณฑ๑ให๎เป็นไป
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให๎ด าเนินกิจกรรมใน 5 
ประเภท ตํอไปนี้ 

  1) กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  
  2) กิจกรรมกีฬา หรือสํงเสริมสุขภาพ  
  3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม  
  4) กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม  
  5) กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ความส าคัญของหลักสูตร 
 เพื่อเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย๑ ในมหาวิทยาลัยให๎สอดคล๎องกับสังคมโลกวิชาการ
และสังคมในยุคของการแขํงขัน ซึ่งนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมจะได๎รับประโยชน๑ดังน้ี 
 (1) นักศึกษาเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี  
 (2) นักศึกษารํวมกันท างานเป็นทีมอยํางมีประสิทธิภาพ  
 (3) นักศึกษามีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น และ
ยอมรับมติของกลุํม  
 (4) นักศึกษามีบุคลิกลักษณะที่พ่ึงปรารถนาในตัวคนท่ีได๎ชื่อวําเป็นบณัฑิตที่พึงประสงค๑  
 (5) นักศึกษามีทักษะในการท ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบหรือมีความถนัด  
 (6) นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติที่ดีเหมาะสม อันเป็นผลตํอพฤติกรรมที่พ่ึงปรารถนา  
 (7) นักศึกษาเห็นคณุคําของสํวนรวมในการท ากิจกรรมด๎านจติอาสาและบ าเพญ็
ประโยชน๑ 



56 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระบบการจัดกิจกรรมและโครงสร้างของหลักสูตร 
ขอบเขตของหลักสูตร  
 1. หลักสูตร ให๎นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา จ านวน 100 หนํวยกิจกรรม โดย
แบํงสัดสํวนหนํวยกิจกรรม ดังนี้  
 ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา)  40 หนํวยกิจกรรม 
 ระดับคณะ     40 หนํวยกิจกรรม 
 ระดับโปรแกรมวิชา    20 หนํวยกิจกรรม  
 ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับ
โปรแกรมวิชา ไมํน๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม จึงจะส าเร็จหลักสูตรกิจกรรม และไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 75 หนํวยกิจกรรม จึงจะได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) 
 2. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจาก
การเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี มีสัดสํวนจ านวนหนํวยกิจกรรมตามหนํวยงาน 3 ระดับ 
คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา โดยมีกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นกิจกรรมซํอม
เสริมทดแทนกิจกรรมอื่น ดังโครงสร๎างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
      (1)  ระดับมหาวิทยาลัย  
                 A กองพัฒนานักศึกษา 40 หนํวยกิจกรรม  
                 MS-A ฝุายกิจการนักศึกษา แมํสอด 40 หนํวยกิจกรรม 
      (2)  ระดับคณะวิชา คณะวิชาละ 40 หนํวยกิจกรรม  
  E คณะครุศาสตร๑ 40 หนํวยกิจกรรม  
  H คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 40 หนํวยกิจกรรม  
  M คณะวิทยาการจัดการ 40 หนํวยกิจกรรม  
  S คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 40 หนํวยกิจกรรม  
  T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 หนํวยกิจกรรม 
  N คณะพยาบาลศาสตร๑ 40 หนํวยกิจกรรม 
  MS มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมํสอด  
       (3)  ระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาละ 20 หนํวยกิจกรรม  
  P ใช๎แทนทุกโปรแกรมวิชา 20 หนํวยกิจกรรม 
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 3. รหัสชื่อ โครงการ/กิจกรรม  
ประกอบด๎วยอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ตัวเลข 4 ตัว ดังนี้ 
   [A] [0] [1] [0] [1]   
         ความหมาย เลขอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง กลุํมแตํละหนํวยงาน ได๎แกํ  
  A (Activity)          กองพัฒนานักศึกษา  
  E (Education )    คณะครุศาสตร๑  
  H (Humanities) คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
  M (Management) คณะวิทยาการจัดการ  
  S (Science)           คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
  T (Technology)       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  N (Nursing)  คณะพยาบาลศาสตร๑ 
  MS (Maesot)          มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมํสอด 
  P (Program)       ใช๎แทนทุกโปรแกรมวิชา  
           เลขตัวท่ี 1 - 2 หมายถึง ระดับช้ันปีการศึกษา 
           เลขตัวท่ี 3 - 4 หมายถึง ล าดับกิจกรรมกํอนหลัง  
  4. โครงการ/ กิจกรรม ชมรม ชุมนุม และเฉพาะกิจ 
           1) ให๎ระดับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมชมรมโดยมีหนํวยกิจกรรมชมรมละ 1 
หนํวยกิจกรรม โดยที่องค๑การบริหารนักศึกษาสํงเสริมเพื่อให๎กลุํมตัวแทนแตํละคณะวิชาจัดขึ้น 
และให๎นักศึกษาทุกคณะเลือกตามความสนใจปีละ 1 ชมรม หรือจะสังกัด 1 ชมรม ตลอดจนครบ
หลักสูตรก็ได๎ ถือเป็นกิจกรรมบังคับท่ีทุกคนต๎องผําน  
           2) ให๎ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ จัดช่ือโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ* 
ให๎เป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมบังคับที่ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะ
ก าหนดไว๎ หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจที่ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะก าหนดขึ้นมาเพื่อสํงเสริม
ให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมในรูปแบบตํางๆ  หรือเป็นกิจกรรมที่หนํวยงานทั้ง
ภายใน และภายนอกขอความรํวมมือระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะ เพื่อเข๎ารํวมในกิจกรรมนั้นๆ  
 
โครงการ/ กิจกรรมตามหลักสูตร 
1. กลุ่มระดับมหาวิทยาลัย 
A (Activity) กองพัฒนานักศึกษา 40 หนํวยกิจกรรม 

รหัสกิจกรรม ช่ือโครงการ/ กิจกรรม จ านวนหนํวยกิจกรรม 
A 0101 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ํ 1 
A 0102 พิธีไหว๎คร ู 1 
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รหัสกิจกรรม ช่ือโครงการ/ กิจกรรม จ านวนหนํวยกิจกรรม 
A 0103 ธรรมศึกษา 1 
A 0104 ตรวจสุขภาพนักศึกษา 1 
A 0105 พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรยีน 1 
A 0106 กีฬาระหวํางคณะ 1 
A 0107 รํวมเชียร๑ เดินพาเหรดงานกีฬา 1 
A 0108 ราชภัฏลอยกระทง 1 
A 0109 KPRU SAY NO AIDS 1 
A 0110 วันราชภัฏ 1 
A 0111 เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศกึษา 1 
A 0112 กิจกรรมชมรม* 1 
A 0113 กิจกรรมเฉพาะกิจ*/จิตอาสา 1 
A 0201 พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรยีน 1 
A 0202 กีฬาระหวํางคณะ 1 
A 0203 รํวมเชียร๑ เดินพาเหรดงานกีฬา 1 
A 0204 วันสถาปนา มรภ.ก าแพงเพชร 1 
A 0205 ราชภัฏลอยกระทง 1 
A 0206 KPRU ตํอต๎านคอร๑รัปชัน 1 
A 0207 เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศกึษา 1 
A 0208 กิจกรรมชมรม* 1 
A 0209 กิจกรรมเฉพาะกิจ*/จิตอาสา 1 
A 0210 สํงเสริมศลิปวัฒนธรรม 1 
A 0211 KPRU รํวมใจตํอตา๎นภัยยาเสพติด 1 
A 0301 พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรยีน 1 
A 0302 กีฬาระหวํางคณะ 1 
A 0303 ราชภัฏลอยกระทง 1 
A 0304 เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศกึษา 1 
A 0305 สร๎างคณุธรรม จริยธรรม 1 
A 0306 สร๎างความรู๎สูํอาชีพ 1 
A 0307 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 1 
A 0308 กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
A 0309 จิตอาสา 1 
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รหัสกิจกรรม ช่ือโครงการ/ กิจกรรม จ านวนหนํวยกิจกรรม 
A 0401 พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรยีน 1 
A 0402 กีฬาระหวํางคณะ 1 
A 0403 ราชภัฏลอยกระทง 1 
A 0404 เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศกึษา 1 
A 0405 จิตอาสา 1 
A 0406 กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
A 0407 ป๓จฉิมนิเทศนักศึกษา 1 

 
หมายเหตุ : ตัวอยํางของกลุํมระดบัมหาวิทยาลยั ส าหรับในกลุํมระดบัคณะตํางๆ จะอยูํ

ในเว็บไซต๑ระบบกิจกรรมนักศึกษา https://lis.kpru.ac.th/e-activity 
 
 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกจิกรรมของนักศกึษา 
  1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการวัดผล ประเมินผล การวัดผล ประเมินผลใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษาตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษาในระหวํางเรียนและจบ
การศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558  
  2. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียนให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างเรียน ดังต่อไปนี้ 
      2.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
ไมํน๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม 
      2.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบคําหนํวยกิจกรรม ในการเทียบโอนคําหนํวย
กิจกรรมนั้นๆ ได๎ ในกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาระดับ
หนํวยงาน เชํน คณะ โปรแกรมวิชา เป็นต๎น ทั้งนี้ ต๎องผํานการพิจารณาเห็นชอบในการเทียบโอน
คําหนํวยกิจกรรมจากหนํวยงานนั้นๆ 
      2.3 นักศึกษาท่ีไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งได๎รับการประเมินผลการ
เข๎ารํวมกิจกรรมนั้น ไมํผําน สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมอื่น ที่มีหนํวยกิจกรรมเทํากันหรือมากกวํา
ทดแทนได๎ จนกวําจะผําน 
      2.4 นักศึกษาไมํผํานกิจกรรมหรือไมํเข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะสามารถ
เข๎ารํวมเพื่อแก๎ไขได๎ในการจัดกิจกรรมนั้นครั้งตํอไป ซึ่งอาจเป็นปีการศึกษาตํอไป หรือภาคเรียน
ตํอไป 
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      2.5 นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข๎ารํวมกิจกรรมของตนเองได๎ทางระบบ
ออนไลน๑ หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํตรงตามที่นักศึกษาเข๎ารํวม
กิจกรรม โปรดติดตํอผู๎ดูแลกิจกรรมนั้นๆ ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นแล๎ว พร๎อม
แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเข๎ารํวมกิจกรรม ท้ังนี้ ผลการเข๎ารํวมกิจกรรมต๎องผํานการพิจารณา
เห็นชอบจากผู๎ดูแลกิจกรรมนั้นๆ 
      2.6 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในโปรแกรม
วิชาได๎นั้น ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม ดังน้ี 
          1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมํสอด 
ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม 
          2) นักศึกษาทุกคนที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต๎องผํานการเขารํวม
กิจกรรมไมํน๎อยกวํา 28 หนํวยกิจกรรม ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
  3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร 
  เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ๑การประเมินผลเข๎า
รํวมกิจกรรม นักศึกษาทุกคนต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 
ระดับโปรแกรมวิชา ไมน๎อยกวํา 75 หนํวยกิจกรรม จึงจะไดรับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม
นักศึกษา (Activity Transcript) โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบค าร๎องขอใบรายงานผลการเข๎ารํวม
กิจกรรมนักศึกษาได๎ที่กองพัฒนานักศึกษา  
  4. เกณฑ์มาตรฐานในการวัดผล ประเมินผล  
  ในการวัดผล ประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา มีเกณฑ๑มาตรฐานตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี ้ 
  การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพื่อให๎ได๎มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณ๑ที่มีความหมาย
แทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช๎เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิ่งที่วัด
วํามีจ านวนหรือปริมาณเทําใด จะเห็นได๎วํา การวัดผลจะเป็นการก าหนดตัวเลขให๎กับวัตถุ สิ่งของ 
เหตุการณ๑ หรือพฤติกรรมตํางๆ หรืออาจใช๎เครื่องมือไปวัดเพื่อให๎ได๎ตัวเลขแทนคุณลักษณะตํางๆ 
ซึ่งจะยุํงยากพอสมควรส าหรับการวัดผลด๎านกิจกรรมของนักศึกษา ฉะนั้น การเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักศึกษาในแตํละโครงการ/กิจกรรม จะวัดในลักษณะทางสังคมศาสตร๑ (Social Science) 
เป็นการวัดเพื่อหาจ านวนหรือคุณภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรมไมํมีตัวตนแนํนอน  โดยก าหนดคํา
ของการวัด ได๎แกํ 
   1) การเข๎ารํวมกิจกรรม 1 ครั้ง ในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เทํากับ 1 หนํวยกิจกรรม  
   2) ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการวัดผลพฤติกรรม 
ที่ได๎รับ หรือออกแบบวัดผลสิ่งที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรม  
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  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่กระท าตํอจากการวัดผลแล๎ววินิจฉัยตัดสิน 
สรุปคุณคําที่ได๎จากการวัดผลอยํางมีกฎเกณฑ๑ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจวําสิ่งนั้นดี
หรือเลว เกํงหรืออํอน ได๎หรือตก เป็นต๎น จะเห็นได๎วําการประเมินผลเป็นกระบวนการที่ท า
ตํอเนื่องจากการวัดผลแล๎ววินิจฉัย และตัดสินใจ ฉะนั้นเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม จึงจะส าเร็จหลักสูตรกิจกรรม และไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ75 หนํวยกิจกรรม จึงจะได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา 
(Activity Transcript) โดยมีเกณฑ๑ในการประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมและได๎รับใบรายงานผล
การเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) ดังตํอไปนี้  
 
              จ านวนหน่วยกิจกรรม     ความหมายการประเมินผล  
   95 – 100     ผํานดีเยี่ยม  
   86 - 94      ผํานดีมาก 
   75 - 85      ผํานดี 
 

 
 
นักศึกษาได้อะไรจากกจิกรรม  

1. นักศึกษาเป็นผู๎น าและผู๎ตามทีด่ ี
2. นักศึกษามีจิตอาสาและรํวมกันท างานเป็นทีมอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษามีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟ๓งความคดิเห็นของผู๎อื่น 

ยอมรับมติของกลุํม 
4. นักศึกษามีบุคลิกลักษณะที่พึงปรารถนา ในตัวคนท่ีได๎ชื่อวําเป็นบณัฑิต 
5. นักศึกษามีทักษะในการท ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบหรือมีความถนัด 
6. นักศึกษามีการพัฒนาทัศนะคติที่ดเีหมาะสม อันจะเป็นผลตํอพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนา 
7. นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ มีโลกทัศน๑ของตนเองกว๎างมากขึ้น 
8. นักศึกษาได๎เปดิโลกทรรศน๑ให๎กว๎างไกลขึ้นจากการพบปะ เพื่อน รุํนพี่ ตํางคณะ 
9. นักศึกษามีสุขภาพจติที่ด ี
10. นักศึกษาได๎มโีอกาสค๎นพบสิ่งที่ตนเองรัก หรือ ชอบ และเป็นแนวทางในการเรียน 
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ข้อควรปฏิบัติในการเช็คกิจกรรม มีดังนี้ 
1. ต๎องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษาติดตัวเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้งและให ๎ผู๎รับผิดชอบใน

การจัดกิจกรรมเช็คการการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง 
2. หากไมํน าบตัรประจ าตัวนักศึกษามาเช็คกิจกรรม ถือวํานักศึกษาขาดการเข๎ารํวม

กิจกรรมในครั้งนั้น และอาจต๎องท าการซํอมกิจกรรมในปีถัดไป 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  ภาคปกติ 

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561 
อนุสนธิ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. 2558  ฉบับลงวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 โดยที่
เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติม  เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ภาคปกติ  
ให๎มีความเหมาะสมและสํงเสริมศักยภาพของบัณฑิตยิ่งขึ้น  จึงอาศัยอ านาจตามในมาตรา  31
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ในคราวประชุมครั้งที่  5/2561  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  จึง
ออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ  1  ประกาศนี้เรียกวํา “เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาค
ปกติ (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2561” 

ข๎อ  2  ประกาศให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ตั้งแตํปีการศึกษา  2558  เป็นต๎นไป 

ข๎อ  3  บรรดาประกาศอื่นใดในสํวนที่ก าหนดไว๎แล๎วในประกาศนี้  หรือที่ขัดหรือแย๎ง
กับประกาศนี้  ให๎ใช๎ประกาศนี้แทน 

ข๎อ  4  ให๎ยกเลิกความในข๎อ  5.5  แหํงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  
เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. 2558    และให๎ใช๎ความ
ตํอไปนี้แทน  

“5.5  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพใน
โปรแกรมวิชาได๎นั้น  ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม  ดังนี้ 

      1) นักศึกษาทุกคนทั้ง  5  คณะ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
แมํสอด  ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา  55  หนํวยกิจกรรม 

      2) นักศึกษาทุกคนที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน  ต๎องผํานการเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา  28  หนํวยกิจกรรม” 

ข๎อ  ๕  ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามประกาศนี้  และเป็นผู๎วินิจฉัยช้ีขาด
กรณีที่เกิดป๓ญญาจากการใช๎ประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

 
(รองศาสตราจารย๑สุวิทย๑  วงษ๑บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เลเกีย  เขียวด ี รักษาการผ๎ูอ านวยการกองพัฒนานกัศึกษา 085-8018697 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ขวัญชัย ขัวนา หัวหน๎างานองค๑การบริหารนกัศึกษา 081-6449098 
น.ส.ปราณี  แผนดี งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ 087-7350401 
นายณะราทิ  น๎อยมํวง งานวางแผนและประกันคุณภาพ 095-3256888 
นายกิตติกร  กลา๎แข็ง งานพัสดุ 062-9282596 
น.ส.กัญญารัตน๑  ค าม ี งานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 083-2729013 
นางสาวนารีรัตน๑ กนกสิงห๑ งานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 095-0129888 
นายวุฒิชยั อาจกลา๎ งานทุนการศึกษาทัว่ไป 087-8424085 
นายอนวุัฒน๑  แนไพร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 087-7285401 
น.ส.โสรยา  วรนุช งานธุรการ 087-4165244 
นายกิตติศักดิ์  นิ่มลพ งานองค๑การบริหารนักศึกษา 088-8123419 
นายทนงศักดิ์  ก๐าค าต๏ะ งานกีฬาและนันทนาการ 088-7639811 
นายอัจฉริยะ  งามงอนคีร ี งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ 090-7472788 
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