“ปรระกทศนาติของกราจะกจริญหร้อกส้อ
อ มลง์ัอ์ย่อมขึอ์อยู่กับการศึกษาของปรระนาน์ลต่ละค์

กปรน์สาคัญแูลการศึกษาอบรมใ์วั์์่อจะกปรน์กคร้อองกาห์ดของนาติใ์วั์ข้างห์้า”

“สังคมดารงอยู่ได้ด้วยการกระทาปรระยยน์เกก้ออกูลกั์แลละทกกค์ท่ออยู่ร่วมกั์ย่อมกปรน์ทัองูู้รับ

ลละูู้ให้ปรระยยน์เแบัณฑิตใ์ฐา์ะท่อกปรน์ส่ว์ห์ึองของสังคมแลละกปรน์บกคคลท่อสังคมยอมรับใ์
ความรู้ความสามารถแจึงควรปรระพฤติปรฏิบัติต์ให้กปรน์ปรระยยน์เลก่งสังคมทกกกม้ออ”

คานา
คูํมือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2561
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและให๎กาลังใจแกํนักศึกษาใหมํทุกคน เพื่อให๎นักศึกษาใหมํได๎มีข๎อมูล
พื้นฐานในการศึกษา และเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีในการเรียนรู๎ประสบการณ๑ใหมํ พบเพื่อนใหมํภายใต๎
สภาพแวดล๎อมและสั งคมใหมํ ซึ่งมี ความแตกตํางไปจากการเป็นนักเรียน ฉะนั้ นจึงจาเป็ นต๎อง
ปรับตัวให๎เข๎ากับความเปลี่ยนแปลงตํางๆ เพื่อให๎สามารถรับและเรียนรู๎ทั้งวิทยาการจากศาสตร๑
แขนงตํางๆ รวมถึงการทากิจกรรมด๎านอื่นๆ อันเป็นการเสริมสร๎างและพัฒนาประสบการณ๑ชีวิต
ซึ่งจะนาพาให๎นักศึกษาได๎พัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพในการแขํงขันและพัฒนาตนเองสูํการเป็ น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑สาหรับผู๎ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด๎านเศรษฐกิจและสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
กองพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอยํางยิ่งวําคูํมือ กิจกรรมนักศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน๑
แกํนักศึกษาใหมํทุกคน เพื่อนาไปปรับปรุงแตํงเติมสีสันให๎แกํตนเอง จนเป็นนักศึกษาที่พึงประสงค๑
ของมหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของสังคมและประเทศชาติสืบไป
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สารบัญ
ตอนที่ 1 แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• ตราประจามหาวิทยาลัย
• สีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจามหาวิทยาลัย
• ต๎นสักทอง ต๎นไม๎ ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• สาส๑นจาก...อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• สาส๑นจาก...รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
• สาส๑นจาก...ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
• สาส๑นจาก...หัวหน๎างานองค๑การบริหารนักศึกษา
• ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• แนะนา...ผู๎บริหาร
• บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 2 เตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
• เตรียมตัวเข๎าสูํรั้วมหาวิทยาลัย
• หนทางที่นักศึกษาต๎องไขวํคว๎า
• ชีวิตนักศึกษาใหมํในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• คุณคําและความสาคัญของกิจกรรมนักศึกษา
• การใช๎ชีวิต...ในมหาวิทยาลัยอยํางมีความสุข
• รู๎จักแบํงเวลา
• การเลือกกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
• 20 สิ่ง ที่นักศึกษาควรใสํใจ
• เรียนอยํางไร...ให๎ได๎ดี มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 กองพัฒนานักศึกษา
• งานพระราชทานปริญญาบัตร
• บริการหอพักนักศึกษา
• บริการจัดหางานแนะแนว ให๎คาปรึกษา
• บริการทุนการศึกษา
• งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ
• บริการด๎านการประกันอุบัติเหตุ
• การผํอนผันการตรวจเลือกเข๎ารับราชการทหาร
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สารบัญ (ต่อ)
• ให๎บริการงานนักศึกษาวิชาทหาร นศท.
• งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
• งานองค๑การบริหารนักศึกษา
• งานกีฬาหรือสํงเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 4 กองพัฒนานักศึกษา
• หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา
• ประเภทกิจกรรม เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร
• คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของหลักสูตร
• ความสาคัญของหลักสูตร
• วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร
• ระบบการจัดกิจกรรม และโครงสร๎างของหลักสูตร
• โครงการ/ กิจกรรมตามหลักสูตร
• หลักเกณฑ๑ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา
• ข๎อควรปฏิบัติในการเช็คกิจกรรม
ภาคผนวก
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐาน
ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1
ที่มีความสามารถทางด๎านกีฬาเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ2
ที่มีผลงานด๎านกีฬาดีเดํน พ.ศ. 2557
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายการปูองกัน
และคุ๎มครองผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินการ
กรณีมีการฝุาฝืนสูบบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2561
• แผนที่มหาวิทยาลัย
• ภาพกิจกรรม
• หมายเลขโทรศัพท๑ เพื่อติดตํอประสานงานบุคลากร
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ตอนที่

แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ตราประจามหาวิทยาลัย คือพระราชลัญจกรประจาพระองค๑
รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด๎วย วงจักร กลางวงจักรมี
อักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลํงออกโดยรอบ เหนือจักร
เป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยูํบนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความวํา ทรงมี
พระบรมเดชานุภาพในแผํนดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษก ตามโบราณ
ราชประเพณีได๎เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้า
อภิเษกจากทิศทั้งแปด ตราสัญลักษณ๑ประจาสถาบัน มี 5 สี คือ

สีน้าเงิน แทนคํา สถาบันพระมหากษัตริย๑ ผู๎ให๎กาเนิดและ
พระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนคํา แหลํงที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง 40 แหํง
ในแหลํงธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมที่สวยงาม
สีทอง แทนคํา ความเจริญรุํงเรืองทางภูมิป๓ญญา
สีส๎ม
สีขาว

แทนคํา ความเจริญรุํงเรืองของศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นที่ก๎าวไกลใน 40 สถาบัน
แทนคํา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ๑
แหํงพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

สีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สีแสด เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกาแพง หมายถึง ความมั่นคง
สีขาว เป็นสีแทนศาสนา หมายถึงความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ป๓ญญาธรรม
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจามหาวิทยาลัย

พระพุทธวิธานปัญญาบดี
พระพุทธ
วิธาน
ปัญญา
บดี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ศูนย๑รวมแหํงความรู๎และวิทยาการ
พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะ
ความรู๎ ที่เป็นกฎเกณฑ๑
ความรู๎
ผู๎เป็นใหญํ

“พระพุทธวิธานปัญญาบดี” พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ในปี พุทธศักราช 2527 ในสมั ยผู๎ชํ วยศาสตราจารย๑ป รีชา เศรษฐีธร ด ารงตาแหนํ ง
อธิการบดี วิทยาลัย ครูกาแพงเพชร ได๎มีโ ครงการจัดสร๎างพระพุ ทธรู ป ประจาสถาบั นขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค๑ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. เพื่อเป็นศูนย๑รวมจิตใจของผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา
2. เพื่อให๎บุคลากรทุกกลุํมของวิทยาลัยครูกาแพงเพชร (ในขณะนั้น) ได๎มีพระพุทธรูป
ไว๎กราบไหว๎ สักการบูชา กํอนเข๎าทางานตามหน๎าที่ของแตํละคนในแตํละวัน ทาให๎การทางานมี
ความสุขุมรอบครอบ มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให๎บุคลากรทุกกลุํมของวิทยาลัยครูกาแพงเพชร (ในขณะนั้น) ได๎แสดงออกถึง
ความรัก ความศรัทธาตํอสถาบันศาสนา ซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นสัญญาลักษณ๑ไปพร๎อมกับความจง
รักภัคดีตํอสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย๑
“พระพุทธวิธานป๓ญญาบดี” เหตุที่ใช๎นามนี้ เพราะพระพุทธรูปองค๑นี้พระครูวิธาน วชิร
ศาสน๑ เจ๎าอาวาสวัดเสด็จมอบให๎ และคติพจน๑ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ใช๎คาวํา “ครุ ป๓ญญา
นายโก โหติ”แปลความวํา “ครูคือผู๎นาแหํงป๓ญญา (ความรู๎) และให๎จัดคาวํา “วิธาน” จากพระ
ราชทินนามของพระครูวิธานวชิรศาสน๑ ซึ่งแปลวํา ความรู๎ที่เป็นกฏเกณฑ๑ ตัดเอาคาวํา “ป๓ญญา”
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ที่เป็นคติพจน๑ของวิทยาลัย แปลวํา ความรู๎หรือป๓ญญา สํวนคาวํา “บดี” หมายถึง ความเป็นใหญํ
สอดคล๎องกับความเป็นผู๎นาเป็นหัวหน๎าตามคติพจน๑ของวิทยาลัยที่นามากลําวแล๎วนั้น สํวนคาวํา
“พระพุทธ” เป็นพระนามของของพระพุทธเจ๎าอยูํแล๎ว หมายถึง “ผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบานด๎วยธรรม”
เมื่อนาคาและข๎อความทั้งหมดมารวมกัน จึงได๎พระนามวํา “พระพุทธวิธานป๓ญญาบดี ” หมายถึง
พระพุ ท ธรู ป ซึ่ ง เป็ นศู นย๑ ร วมแหํ ง ความรู๎ และวิ ท ยาการตํ างๆ หรื อศู นย๑ ร วมแหํ ง ความรู๎ แ ละ
วิทยาการ
“พระพุทธวิธานป๓ญญาบดี” จึงมีสถานะเป็นทั้งสัญลักษณ๑ทางพระพุทธศาสนา และเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธ๑อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่เคารพกราบไหว๎ สักการบูชา ของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสืบเนื่องมาจนถึงป๓จจุบัน

ต้นสักทอง ต้นไม้ ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ต๎นไม๎ประจามหาวิทยาลัย คือ ต๎นสักทอง เป็นไม๎ที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะ
เป็นต๎นไม๎ที่มีคํา และมีราคาสูงกวําไม๎ชนิดอื่น ไม๎สักทองเป็นไม๎ ที่มีเนื้อสวยงาม ทั้งลักษณะของสี
และลวดลายไม๎ เป็นไม๎ยืนต๎นที่มีอายุนานนับร๎อยปี และเป็นไม๎ที่ขึ้น ทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย
สักทอง เป็นสัญลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้
1. เป็นไม๎ยืนต๎นที่มีรากแก๎วหยั่งลึกไปในดิน มีความมั่นคงหนักแนํนเปรียบได๎กับความ
รักสามัคคี กลมเกลียวในหมูํนักศึกษา
2. เป็นไม๎ที่มีลาต๎นสูงใหญํ มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม มีความงดงามเปรียบได๎กับ
ความยิ่งใหญํ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแหํงนี้
3. เป็นไม๎ที่มีราคาสูง เป็นที่ต๎องการของประชาชน เปรียบได๎กับความมีคุณภาพของ
นักศึกษา
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สาส์นจาก...อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขอต๎อนรับนักศึกษาใหมํประจาปีการศึกษา 2561 สูํรั้วแสด – ขาว
ใต๎ รํ มสั กทอง มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กาแพงเพชรด๎ วยความยิ นดี ยิ่ ง การได๎ มี
โอกาสศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาถือเป็นสํวนหนึ่งที่จะนาพาไปสูํความสาเร็จ
ของชีวิต ขอให๎นักศึกษาใหมํที่รักทุกคนใช๎โอกาสที่สาคัญในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อยํางคุ๎มคําและเก็บเกี่ยวประสบการณ๑ให๎ได๎มากที่สุ ด เพื่อก๎าวไปสูํจุดหมายปลายทางที่มุํงหวังไว๎
“คนที่ประสบความสาเร็จไม่ใช่แค่เป็นนักฝัน แต่เขาเริ่มด้วยการลงมือทาอย่างมีเป้าหมาย”
การเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต๎องมีความขยัน อดทน มีวินัยตํอการเรียนรู๎ เพื่อให๎มี
ความรู๎และความสามารถที่หลากหลาย ต๎องพยายามค๎นพบตนเองให๎ได๎วําตนเองชอบหรือถนัด
อะไร และลงมือทา นักศึกษายุคใหมํจาเป็นต๎องมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เชํน ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ
และคิดอยํางมีระบบ ทักษะการคิดอยํางสร๎างสรรค๑ ทักษะการวิเคราะห๑ป๓ญหา ทักษะระหวําง
บุคคลและการรํวมมือรํวมใจ ทักษะการเข๎าใจและรู๎ทิศทางของตนเอง ทักษะในการปรับตัว และ
ทักษะในฐานะสมาชิ กของสั งคม หากนักศึกษามี ทักษะดั งกลําวพร๎ อม เชื่อมั่ นวํ านั กศึกษาจะมี
ความสุ ข และประสบกั บ ความส าเร็ จ ในชี วิต อยํ า งแนํ น อน นอกจากนี้ นั กศึ ก ษาจะต๎ อ งรู๎ จั ก
รับผิดชอบและแบํงเวลาให๎ถูกต๎อง ทั้งในเรื่องการเรียนและการทากิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะได๎นาความรู๎ความสามารถที่ได๎รับจากการศึกษาเลําเรียน ไปใช๎ให๎
เกิ ด ประโยชน๑ ตํอสํ วนรวม โดยเฉพาะอยํ างยิ่ง การพั ฒ นาตนเองให๎ ส อดคล๎องกั บ การพั ฒ นา
ประเทศ Thailand 4.0 นั กศึกษาต๎องปรับ ตัวสาหรั บการเรี ย นรู๎ ต๎องให๎ค วามส าคั ญกั บการ
พัฒ นาคุ ณภาพ เรี ย นรู๎ เ พื่ อสร๎ างนวัต กรรมการเปลี่ย นแปลงไปสูํ Education 4.0 ที่ ส ามารถ
พึ่งตนเองได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขออานาจคุณพระศรี รัตนตรัย สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ทั้ง หลายในสากลโลก และพระพุท ธวิธาน
ป๓ญญาบดี ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธ๑ประจามหาวิทยาลัยของเรา ได๎โปรดดลบันดาลให๎นักศึกษาใหมํที่
รักทุกคน จงมีแตํความสุข ความเจริญ ประสบกับความสาเร็จในการเรียนและตามความฝ๓นของ
แตํละคนทุกประการ

รองศาสตราจารย๑สุวิทย๑ วงษ๑บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

สาส์นจาก...รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
ขอต๎ อนรั บนั กศึกษาใหมํทุ กคนเข๎าสูํ รั้วแสด-ขาว และมีค วามยิ นดี
อยํางยิ่งกับ สมาชิกใหมํ ที่ได๎เข๎ามาในครอบครัว KPRU มหาวิท ยาลัยแหํง นี้
พร๎อมที่จะบํมเพาะนักศึกษาทุกคนให๎มีศักยภาพ ทั้งทางด๎านวิชาการ วิชาชีพ
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอนักศึกษา สามารถบูรณาการผสมกลมกลืนกันได๎อยํางเหมาะสม
สร๎ า งเสริ มให๎ เ ป็ นคนดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ นผู๎ นา มี จิต อาส าพร๎ อ มรํ ว มพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ซึ่ ง
สอดคล๎ องกับ อั ต ลักษณ๑ ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ที่ ต๎ องการให๎ บั ณฑิต มี จิตอาสา
สร๎างสรรค๑ป๓ญญา พัฒนาท๎องถิ่น นั่นหมายความวํานักศึกษาต๎องเป็นตัวอยํางที่ดีของสังคมทั้งใน
ด๎านรํางกายและจิตใจที่ดี มีกิริยามารยาทสุภาพอํอนน๎อมวางตัวได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ ความมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร และมีความซื่อสัตย๑สุจริต พร๎อมที่จะเป็น
ผู๎ใ ห๎แ ละชํวยเหลื อสัง คมด๎วยความเต็ มใจ เป็ นบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค๑ข องมหาวิท ยาลัย และเป็ น
พลเมืองดีที่เคารพในกฎระเบียบและสังคม มีความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ตํอไป
ท๎ายนี้ขอให๎นักศึกษาทุกคน พึงระลึกถึงคาวํา “ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึงคนของพระราชา
ซึ่ ง ได๎ รั บ พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชฯ ดั ง นั้ น
นักศึกษาจึงควรได๎ทาหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด เพื่อประโยชน๑ตํอสังคมประเทศชาติ และให๎สมกับ
เป็นคนของพระราชา ขอให๎นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ได๎ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหํงนี้ และ
ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมถึงพระพุทธวิธานป๓ญญาบดี ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ประจามหาวิทยาลัยแหํงนี้ จงดลบันดาลประสิทธิประสาทพรให๎นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพกายใจที่
ดี มีความสาเร็จในการศึกษาเลําเรียน มีความเจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานตลอดจนคุ๎มครอง
ปูองภัยอันตรายอยําได๎เกิดแกํนักศึกษาทุกคนด๎วยเทอญ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
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สาส์นจาก...ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ในนามของรักษาการผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผมขอแสดง
ความยินดีกับนักศึกษาใหมํทุกคน ที่ได๎เข๎ามาสูํรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เข๎ามาเป็นนักศึกษาราชภัฏ ซึ่งถือวําเป็นเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่ง
ในชีวิต กับการที่ได๎มาใช๎คาวํา “นักศึกษาราชภัฏ” ที่หมายถึง นักศึกษาของพระราชา ซึ่งในชั้นปี
ที่ 1 นี้ ถือเป็นชํวงแหํงการเปลี่ยนผํานจากการเป็นนักเรียนที่เคยอยูํในสายตา การดูแลของ
ผู๎ปกครองอยํางใกล๎ชิด แตํวันนี้นักศึกษาต๎องมาใช๎ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต๎องมีวินัยในตนเอง ทั้ง
เรื่องการเรียน การใช๎จําย การคบเพื่อน หรือการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเอง การที่นักศึกษา
เข๎ามาสูํการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล๎ว นักศึกษาอาจต๎องปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมใหมํๆ มี
ความเป็นอิสระมากขึ้น ไมํมีใครมาคอยกาหนดกฎเกณฑ๑ตํางๆ ซึ่งบางครั้งสภาพแวดล๎อมอาจชัก
นาสิ่งที่เป็นความเสื่อมมาสูํนักศึกษา ไมํวําจะเป็นยาเสพติด อบายมุข หรือสถานบันเทิงตํางๆ ซึ่ง
ในยุคป๓จจุบันหาได๎คํอนข๎างงําย ซึ่งนักศึกษาต๎องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจกระทาทุกสิ่งทุก
อยําง เพื่อนาไปสูํการจบการศึกษาอยํางสมบูรณ๑แบบ
ในสํวนของกองพัฒนานักศึกษา มุํงเน๎นจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม มีศักยภาพในการแขํงขัน และมีบุคลิกภาพที่ดี พร๎อมที่จะ
ปฏิบัติงานพัฒนาองค๑กรตํางๆตํอไป ซึ่งกิจกรรมตํางๆเหลํานั้นได๎บรรจุและจัดไว๎ในระดับชั้นตํางๆ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด๎านตํางๆ ไปอยํางเป็นขั้นตอน และเพื่อนาพานักศึกษา ไปสูํเปูาหมายใน
ชีวิตของนักศึกษาตํอไป
กองพัฒนานักศึกษายินดีที่จะจัดกิจกรรม และจัดสิ่งสนับสนุนตํางๆ ทั้งด๎านสวัสดิการ
ทุนการศึกษา การสํงเสริมสุขภาวะ และป๓จจัยที่เอื้อตํอการพัฒนานักศึกษา ด๎านตํางๆ เพื่อให๎
นักศึกษาได๎พัฒนาตนเองสูํการเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพตํอไป

อาจารย๑เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

8 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

สาส์นจาก...หัวหน้างานองค์การบริหารนักศึกษา
ขอแสดงความยิ นดีและยินดีต๎อนรับนักศึกษาที่นํารักทุกคนเข๎าสูํรั้ ว
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ตั้ ง แตํ นี้ ตํ อ ไปมหาวิ ท ยาลั ย แหํ ง นี้ จ ะ
เปรียบเสมือนบ๎านหลังที่สองของนักศึ กษาทุกคน เป็นทั้ง แหลํงเรียนรู๎ทั้งด๎าน
วิช าการและวิ ช าชี วิต ที่ จะบํ มเพาะหลํ อหลอมทุ กคนให๎ เ ป็ นบั ณฑิ ต ที่ มีคุ ณภาพ แกรํ ง เหมื อน
กาแพงเพชร มีความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดีรับผิ ดชอบตํอครอบครัว
ที่อยูํเบื้ องหลัง ที่คอยสํ งเสริมสนับสนุ น รับผิ ดชอบตํอสังคมและประเทศชาติทั้ง ในป๓จจุ บันและ
อนาคต ขอให๎นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ใฝุเรียนรู๎ และเชื่อมั่นในคณาจารย๑
บุคลากร มหาวิทยาลัยที่จะนาพานักศึกษาไปสูํจุดหมายที่หวังไว๎
ขอให๎มีความสุขสนุกกับการเรียนรู๎และสาเร็จสมหวังทุกคน

อาจารย๑ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
หัวหน๎างานองค๑การบริหารนักศึกษา
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2516 สถาปนาวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
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 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห๎ ก รมการฝึ ก หั ด ครู จั ด ตั้ ง
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยูํเขตหมูํบ๎านวังยาง หมูํที่
1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไรํ 58 ตารางวา

2518 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก
ปีการศึก ษา 2519 เปิด รับนั กศึกษาภาคปกติรุํนแรก
โดยรั บ นั กศึ กษาระดั บ ป.กศ. จานวน 392 คน ซึ่ ง
นักศึกษาได๎รับการคัดเลือกจากสภาตาบลตํางๆในเขต
จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก

2527 เริ่มต้นเปิดหลักสูตรที่ไม่ใช่วิชาชีพครู
ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติ
วิท ยาลั ย ครู (ฉบั บ ที่ 2) พุ ทธศั กราช 2527 มีผ ลให๎
วิ ท ยาลั ย ครู ส ามารถผลิ ต บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ อื่ น ที่
ไมํใชํวิชาชีพครูได๎

2529

ปี การศึ กษา 2529 เปิดรับนั กศึกษา
ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก

10 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

2535-2538 พระราชทานนามวิท ยาลัยครู
เป็น สถาบันราชภัฏ
ปีพุ ทธศั กราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ๎ าอยูํ หั ว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แหํงวํา “สถาบัน
ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ๑ 2535
ปีพุท ธศัก ราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหั วภู มิพลอดุ ลยเดช ทรงลงพระปรมาภิ ไธย
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซึ่ง มีผ ลให๎ วิทยาลั ยครู กาแพงเพชร มีฐานะเป็น สถาบั นราชภั ฎ
กาแพงเพชร ตั้งแตํวันที่ 25 มกราคม 2538

2541-2546

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข ยายโอกาส

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
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหา
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
ปีการศึ กษา 2545 เปิด รับ นักศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษา ภาคพิเ ศษ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร๑การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนเป็นรุํนแรก
ปีก ารศึ กษา 2546 พระบาทสมเด็ จพระเจ๎ าอยูํหั วภู มิพ ลอดุ ล ยเดช ลงทรงพระปรมาภิ ไ ธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช๎พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 มี ผ ลให๎ ส ถาบั น ราชภั ฏ อยูํ ใ นโครงสร๎ า งเดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

2547 เปลี่ยนจากสถาบัน เป็น มหาวิทยาลัย
ปีพุทธศั กราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ๎ าอยูํหั ว
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราช
กิจจานุเ บกษา ในวั นที่ 14 มิถุนายน 2547 จึง มีผ ล
บังคับ ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต๎นไป ทาให๎
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สถาบันราชภัฏ 41 แหํง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” มีความเป็นอิสระ
และเป็นนิติ บุคคล เป็ นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิ ธีการงบประมาณในสังกั ดสานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2548-2557 เปิดหลักสูตรใหม่ๆ มากมาย
ปี พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2548 เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ าร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ กษา สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน และหลั กสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร๑การพัฒนา ณ ศูนย๑อุดมศึกษาแมํสอด เป็นรุํนแรก
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2550 เปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท๎ อ งถิ่ น และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรํวมมือกับกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุํนแรก โดย
รับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค๑กรปกครองท๎องถิ่นจากจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัด
สุโขทัย
ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับ นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสู ตรดุษฏีบัณฑิ ตสาขายุทธศาสตร๑การ
บริหารและพัฒนา รุํนแรก
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2557 เปิ ด รั บ นั กศึ กษาปริ ญ ญาเอก หลั กสู ต รดุ ษ ฏี บั ณฑิ ต สาขาการบริ ห าร
การศึกษา รุํนแรก

ปัจจุบัน ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน
ป๓ จ จุ บั น มห าวิ ท ยาลั ย มี ห นํ ว ยงานที่ ทั้ ง สิ้ น 1 4
หนํ ว ยงาน ประกอบด๎ ว ย คณะครุ ศ าสตร๑ คณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี สานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ส านั ก ประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร แมํสอด และสานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได๎
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แนะนา...ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดี

รองศาสตราจารย๑สุวทิ ย๑ วงษ๑บุญมาก
รองอธิการบดี

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑รัตนา รักการ
รองอธิการบดีฝุายบริหาร

รองศาสตราจารย๑วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษา

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อรอนงค๑ แจํมผล
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝุายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย๑ ดร.ระมัด โชชัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย๑พรเพ็ญ โชชัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
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คณบดี/ผู๎อานวยการ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ณัฐรดา วงษ๑นายะ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ปรัชญา ชะอุํมผล ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุชิน รอดกาเหนิด
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณบดีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑นรุตม๑ บุตรพลอย รองศาสตราจารย๑ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท๑ รองศาสตราจารย๑ ดร.ปาจรีย๑ ผลประเสริฐ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะครุศาสตร๑
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑วนัสนันท๑ ศิรริ ัตนะ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ไพชยนต๑ สิริเสถียรวัฒนา รองศาสตราจารย๑อรุณลักษณ๑ รัตนพันธุ๑
รักษาการผู๎อานวยการ สานักงานมหาวิทยาลัย ผู๎อานวยการสานักสํงเสริมวิชาการ
ผู๎อานวยการสานักวิทยบริการ

ราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด

และงานทะเบียน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.พธูราไพ ประภัสสร ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ขวัญดาว แจํมแจ๎ง ดร.สุภาพร พงษ๑ภิญโญโอภาส
ผู๎อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ผู๎อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ชาลี ตระกูล
นายภานุพงศ๑ สืบสิริ
ผู๎อานวยการสานักบริการวิชาการ ผู๎อานวยการกองนโยบายและแผน
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เมื่อการต๎อนรับนักศึกษาใหมํได๎เริ่มขึ้นอีกครั้ง ถือเป็นฤดูกาลแหํงการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สาคัญอีกครั้งหนึ่งของชีวิตวัยรุํน คือชํวงของการปรับตัวเองจากวิถีชีวิตที่เคยเป็นผู๎น๎อ ยนักเรียนวัย
กระโปรงบาน กางเกงขอสั้นมาเป็นวิถีชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย จากนี่ตํอไปได๎เวลาแล๎วที่
ต๎องมีความรับผิดชอบและต๎องศึกษาอยํางหนักขึ้นและหลากหลายรูปแบบที่แตกตํางจากชีวิตใน
สถานะที่เป็นนักเรียนอยํางชัดเจนคือ เรื่องของ “ความรับผิดชอบ” ตํอไปนี่เราต๎องรู๎จักรับผิดชอบ
ตัวเองให๎มากขึ้น และการชี วิต ในมหาลั ยเป็นสิ่ง ที่จะท าให๎เ ราก๎าวหน๎าถึง ความสาเร็ จได๎นั้น มี
ป๓จจัยหลายอยําง อาทิเชํน
1. เวลาเรียน ต๎องตั้งใจเรียน สํงงานทุกครั้ง เราเรียนทุกครั้ง ติดตามงานจากเพื่อนและ
อาจารย๑อยํางสม่าเสมอ
2. เพื่อน ถ๎าคบเพื่อนดีเราก็จะดีไปด๎วย เพื่อนดีนาพาไปสู๎สิ่งดีๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูํกับตัว
นักศึกษาการเรียนในมหาวิทยาลัยต๎องชํวยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และทางานเป็นทีม เพื่อนาพาสูํ
คามสาเร็จรํวมกัน
3. งาน โดยเฉพาะงานกลุํมนักศึกษาต๎องชํวยกันทางาน ไมํเกี่ยงงานกัน ต๎องรับผิดชอบ
ตัวเอง และรู๎หน๎าที่วําเราต๎องทาอะไรบ๎าง ไมํปลํอยงานให๎เพื่อนทาคนเดียว แบบนี้เพื่อนอาจไมํคบ
แนํนอน แล๎วเราจะอยูํอยํางโดดเดี่ยว
4. ความรับผิดชอบ นักศึกษาต๎องมีความรับผิดชอบ ตรงตํอเวลา ควรที่ควรจะรู๎เวลาวํา
เวลาไหนควรเรียนเวลาไหนควรเที่ยว เลํน หรือพักผํอน
5. กิ จกรรม กิ จกรรมตํางๆ ที่มหาวิ ทยาลัย คณะ หรื อ องค๑ การบริ หารนั กศึกษาจั ด
กิจกรรมขึ้น ถือเป็นสํวนหนึ่งที่เ ราต๎องเข๎ารํวม ซึ่งในป๓จจุบันหนํวยงานผู๎ประกอบการตํางๆ จะ
พิจารณาข๎อนี้ด๎วย หากนักศึกษาไมํเจข๎ารํวมกิจกรรมใดๆ เลย มีผลให๎หนํอยงานเหลํานั้นเลือกผู๎ ที่
จะเข๎าทางานโดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่ได๎ทากิจกรรมระหวํางเรียนเข๎าทางานกํอนอยํางแนํนอน
เพราะเขาถือวํานักศึกษาไมํรํวมกิจกรรมจะไมํมีสังคมไมํมีมนุษย๑
สัมพันธ๑ ขาดประสบการ ขาดประสบการณ๑ในชีวิตในกาแก๎ไขป๓ญหา การรํวมกิจกรรม
ทาให๎นักศึกษาได๎รู๎จักเพื่อนใหมํ เรียนรู๎สิ่งใหมํ และเสริมประสบการณ๑ตํางๆ ที่เป็นประโยชน๑อยําง
มากมาย
สรุปวํา การเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต๎องตั้งใจเรียนแตํไมํใชํเรียนอยํางเดียวแตํ
ต๎องรํวมกิจกรรมพั ฒนาศักยภาพนักศึกษาด๎ วย ต๎องทาทั้ง 2 อยํางควบคูํ กันไป ไมํใ ชํ อยํางใด
อยํางหนึ่ง คาวํา “นักศึกษา” คือผู๎ที่มีหน๎าที่ศึกษาหาความรู๎สํวนการคบเพื่อนต๎องคบเพื่อนที่ดี ที่
เราไว๎ใจได๎จะพบวําและพร๎อมที่จะพาเราไปตลอดรอดฝ๓่งจนสาเร็จการศึกษาไปด๎วยกัน อยําลืมสิ่ง
สาคัญที่สุดคือ “ความรับผิดชอบ”
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1. ต๎องมีความมุํงมั่นในการเรียนให๎จบตามที่ตนเอง พํอแมํ และผู๎ปกครองปรารถนา
2. ต๎องดูแลตัวเอง รับผิดชอบตัวเอง
3. ต๎องอดทน อดกลั้น อดออม
- อดทน ตํ อความยากล าบากทางกายในการทุํ มเท อดหลับ อดนอน ค๎ นคว๎ าหา
ความรู๎ ดูตารารับตารา
- อดกลั้น ตํอสิ่งที่เย๎ายวนใจ อบายมุขตํางๆ
- อดออม ในการใช๎จํายรู๎จักวางแผนการใช๎ และบริหารการเงินฝึกทาบัญชีใช๎จําย
4. ต๎องมีต๎นแบบ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลไว๎ให๎เราก๎าวไปสูํความสาเร็จ
5. ต๎องศึกษาคาสั่งสอนของศาสนาที่เรานับถือ
6. ต๎องมีความกตัญ๒ูกตเวที

การเริ่มเข๎ ามาใช๎ ชี วิต เป็ นนักศึ กษามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกาแพงเพชร นั้ น นักศึ กษา
จะต๎องประสบกับสิ่งแปลกใหมํเป็นอยํางมากทั้งในด๎าน การเรียน การใช๎ชีวิตสํวนตั ว การใช๎เวลา
วํางในชํวงวันหยุด นักศึกษาใหมํจานวนมากจะต๎องพักอาศัยหอพักในมหาวิ ทยาลัย หรือหอพั ก
นอกมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ง สิ่งตํ างๆ เหลํานี้จะสร๎างผลกระทบโดยตรงตํ อนักศึกษาใหมํ กองพั ฒนา
นักศึกษาได๎ตระหนักถึงความสาคัญข๎อนี้เป็นอยํางมาก เพราะนักศึกษาใหมํแตํละคนตํางมาจาก
สภาพครอบครัว มาจากโรงเรียนและมาจากสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน นักศึกษาใหมํที่เข๎ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ยังไมํคุ๎นเคยตํอสถานที่ บุค ลากร ระเบียบข๎อบังคั บ
กฎเกณฑ๑ ตํางๆ ระบบการศึ กษาเลําเรีย น กิจกรรมตํางๆ อีกทั้ งเพื่ อนนักศึ กษาใหมํด๎วยกันเอง
และอื่นๆ อีกมากมาย
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นักศึกษาใหมํอาจจะต๎องใช๎ชีวิตในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตลอดวัน หรือ อาจจะตลอดสัปดาห๑ ตลอดเดือน และตลอดภาคการศึกษา สาหรับนักศึ กษาที่มี
ภูมิลาเนาตํางจังหวัดไกลๆ ซึ่งจะต๎องรอจนกวําจะปิดภาคการศึกษาจึงจะมีโอกาสกลับบ๎านของ
ตน ฉะนั้นการที่นักศึกษาใหมํจบการศึกษาจากโรงเรียนตํางๆ และต๎องพบปะกับผู๎คนทั้งที่รู๎จักเป็น
เพื่อนกันมากํอนและทั้งที่ไมํเคยเห็นหน๎ากันมากํอนเลย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ล๎วนจะต๎องเข๎า
มาเป็นสํวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทุกคนจะต๎องมีกิจกรรมรํวมกันทั้งกิจกรรม
ด๎านการเรียน การใช๎ชีวิตในหอพักการมีสํวนรํวมในการดาเนินกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้ล๎วนมีผลทา
ให๎นักศึ กษาใหมํต๎ องมี การปรับตั วในการด าเนินชี วิต ประจาวันตามปกติ ใ ห๎สามารถเข๎ากับ ชีวิ ต
ความเป็นอยูํ ใหมํ ซึ่ง จะต๎องมีการปรั บเปลี่ย นพฤติ กรรมของนักศึกษาในการที่จะต๎องเผชิ ญกั บ
ป๓ญหาใหมํในด๎านตํางๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการชํวยนักศึกษาใหมํให๎สามารถปรับตัวเองให๎เข๎าได๎อยําง
เหมาะสมตํอสภาพแวดล๎อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่ง จะเป็นการสร๎างความพร๎อม
ให๎ แ กํ นักศึ กษาในการวางแผนการเรี ย น และใช๎ ชี วิต ความเป็ นอยูํ ใ นรั้ วมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ได๎อยํางมีความสุข

ตามระบบการศึกษาในมหาวิท ยาลัย นั้น นั กศึกษาจะต๎ องศึกษาค๎นคว๎าการเรี ยนด๎วย
ตนเอง ซึ่งจะไมํเหมือนกับสมัยที่เรียนอยูํระดับมัธยม ทั้งนี้ก็มิได๎เรียนอยํางเดียวจนขาดการติดตํอ
กับโลกภายนอกโลกแหํงการเรียนรู๎ ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่
มหาวิท ยาลั ยจั ด ให๎ มีขึ้ น เพื่อเปิด โอกาสให๎ นักศึกษาได๎รู๎จักสนิทสนม ปรึ กษาหารือ รํวมกั นท า
กิจกรรมเพื่อชํวยเหลือกันทางด๎ านวิช าการ อันเป็ นประโยชน๑ตํ อการศึกษาของนักศึกษา โดยมี
อาจารย๑คอยแนะนาและให๎คาปรึกษา เพื่อให๎การดาเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต๎องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด๎านวิชาการแล๎ว
มหาวิทยาลัยยังสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษารู๎จักคิดและสร๎างสรรค๑กิจกรรมในแนวทางที่เป็น
ประโยชน๑ตํอสังคม อีกด๎วย ประสบการณ๑ตํางๆ ที่ได๎รับจากการทากิจกรรมนักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่
จาเป็ น และเป็นประโยชน๑ ตํ อการใช๎ชี วิต ในอนาคตเป็ นอยํางมาก เนื่องจากสั ง คมทุกวั นนี้ ไ มํ
ต๎องการเพียงแตํคนเกํงทางวิชาการเพียงอยํางเดียวแตํต๎องการคนที่มีความสมบูรณ๑ทั้งความรู๎ทาง
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วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งถือวําเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ๑ จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปวํา ผลจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรมทาให๎ได๎รับประโยชน๑ที่มีคุณคํามากมายหลายประการ ได๎แกํ
1. โลกทัศน๑ของตนเองกว๎างมากขึ้น เมื่อเราได๎มีโอกาสทางานรํวมกับบุคคลอื่นจะทาให๎
เราได๎รับความคิดแปลกใหมํอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกัน การได๎ถกเถียงจากการ
ประชุม อันจะสํงผลให๎เราไมํเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกันทาให๎เราได๎
แงํคิดหลากหลายมุมมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสติป๓ญญาของเราไปในตัว
2. การค๎นพบและรู๎จักตนเองมากขึ้น เมื่อเราได๎เข๎ารํวมกิจกรรมจะทาให๎เราได๎มีโอกาส
ประเมินตนเองไปในตัววําจุดเดํนจุดด๎อยของตัวเราเองนั้นมีอะไรบ๎าง บางคนจะทราบได๎เลยวํา
จริ ง ๆ แล๎ วตั วเองมีค วามถนัด อะไร ชอบอะไร เชํ น บางคนอาจจะพบวําชอบท างานด๎านการ
วางแผน ด๎านทักษะการพูด ด๎านการติดตํอสื่อสารกับบุคคลอื่นฯลฯ แตํขณะเดียวกันเราก็อาจจะ
พบวํา ตัวเราเองอาจเป็นคนแข็งกระด๎างจนเกินไปเป็นคนคิดมากเข๎ากับใครๆ ได๎ยาก ซึ่งหากเรา
ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมอาจจะทาให๎เรารู๎จักตนเองช๎าเกินไป ทาให๎โอกาสการพัฒนาจุดด๎อยของเรา
พลอยช๎าตามไปด๎วย
3. ความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคป๓จจุบัน เวลาถือวําเป็นสิ่งที่มีคําเป็นอยําง
มาก คนที่บริหารเวลาได๎เกํง ยํอมได๎รับสิ่งที่มีคําตํอตนเองมากกวําผู๎อื่นทั้งที่ในแตํละวันเราทุกคน
จะมีเวลา 24 ชั่วโมงเทํากัน การเข๎ารํวมดาเนินกิจกรรมจะทาให๎เรารู๎จักแบํงเวลาในแตํละกิจกรรม
ของตนเองอยํ างเหมาะสม เชํน ต๎ องมี เวลาให๎ แกํ ตนเองในกิจกรรมทางวิ ช าการ กิ จกรรมรํ วม
หลักสูตร เรื่องสํวนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมที่ตนต๎องรับผิดชอบ การเข๎ารํวมกิจกรรม
จะชี้ให๎เห็นวํา ถ๎าต๎องทาหลายสิ่งหลายอยํางในเวลาเดียวกัน เราจะมีศักยภาพในการดาเนินการ
เพียงใด
4. ความสามารถในการทางานรํวมกับผู๎อื่น ในการเข๎ารํวมกิจกรรมเราจะมีอิสระในการ
คิดและตัดสินใจด๎วยตัวของเราเองมากขึ้น แตํกระนั้นก็ตามในโลกของการทางานเราจาเป็นต๎อง
ทางานรํวมกับผู๎อื่น ดังนั้น เราจาเป็นต๎องปรับตนเองให๎เข๎ากันได๎กับบุคคลที่หลากหลายประเภท
เพื่อให๎ผลการดาเนินงานที่เรารับผิดชอบเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ดังนั้นเมื่อต๎องทางานรํวมกับ
ผู๎อื่นที่มีธรรมชาติและลักษณะที่หลากหลาย จะสะท๎อนให๎เห็นวําเราจะสามารถทางานกับใครๆ
ได๎หรือไมํ ซึ่งการทากิจกรรมจะเป็นโอกาสสาคัญที่ทาให๎เราได๎รู๎จักเรียนรู๎และเข๎าใจในความหมาย
ของความแตกตํ างระหวํ างบุ ค คลมากขึ้ น คนที่ มีค วามเข๎ าใจธรรมชาติ มนุษย๑ มากเทํ าใดยํ อม
ประสบป๓ญหาน๎อยในการทางาน ซึ่งกิจกรรมจะชํวยในประเด็นนี้ได๎มาก
5. การมีพั ฒนาการทางด๎านบุคลิ กภาพ การเข๎ารํ วมกิ จกรรมจะสอนให๎ เรารู๎จักที่จะ
ควบคุมอารมณ๑ของตนเอง รู๎จักการเป็นผู๎ฟ๓งที่ดี รู๎จักทักษะสังคม รู๎จักที่จะยอมรับความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น สิ่งเหลํานี้ล๎วนแตํชํวยปรับแตํงบุคลิกภาพของเราให๎ดูดีเสมอ
6. การรู๎จักและเข๎าใจคาวํา บทบาท และรู๎จักการใช๎บทบาทที่เหมาะสม ในการเข๎ารํวม
กิจกรรมนั้น แตํละคนจะต๎องดารงตาแหนํงในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในแตํละบทบาทจะมีหน๎าที่
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และความรับ ผิด ชอบแตกตํางกั นไป บางคนมี บ ทบาทเป็นผู๎นากลุํ ม บางคนมี บทบาทเป็ นรอง
ประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เมื่อเราอยูํในบทบาทใดก็จะต๎องเรียนรู๎และเข๎าใจในบทบาทของ
ตนเอง ณ เวลานั้น เชํน ในแตํละวั นเราอาจจะมี บทบาทในฐานะนักศึกษา ฐานะผู๎นานักศึกษา
ฐานะศิษย๑ของครู ฐานะลูกของพํอแมํ ดังนั้นถ๎าเราไมํเข๎าใจคาวํา บทบาท เราก็อาจจะดาเนินสิ่งที่
เรียกวํา ผิดบทบาท อันจะนามาซึ่ งความขัดแย๎งในภายหลัง เพราะฉะนั้นผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมจะ
ได๎รับประสบการณ๑ในสํ วนนี้เป็นอยํางมากการเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นทาให๎ได๎รับ ประสบการณ๑ที่ มี
คุณคํามากมาย แตํบางครั้งก็มิได๎หมายความวําจะได๎รับประสบการณ๑ที่มีคุณคําแกํตนเองเสมอไป
บางคนทากิจกรรมจนเสียการเรียน เสียเพื่อน เสียคนที่รัก ฯลฯ เพราะไมํรู๎จักแบํงเวลา ไมํรู๎จัก
หน๎าที่ หลักของความเป็นนั กศึกษา คือ การเรียน บางคนก็แ ยกไมํออกวําการเรียนกั บกิจกรรม
อะไรสาคัญกวํากัน บางคนก็เพลินกับการทากิจกรรมจนทาให๎การเรียนเสียหาย ดังนั้น เมื่อต๎อง
เข๎ามาทากิจกรรมเราจึงต๎องทาความเข๎าใจกับตนเองวํา ในฐานะนักศึกษาแล๎ว การเรียนต๎องถือวํา
มีความสาคัญมากที่สุด และกิจกรรมถือเป็นองค๑ประกอบอยํางหนึ่งที่ชํวยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ให๎นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ๑ได๎

ที่จริงการจะทาให๎ชีวิตมีความสุขได๎คงอยูํที่การทาตัวเองให๎เป็นคนที่รู๎จักพอใจกับสิ่งที่
ตนเองมี จะมี กาลัง มี หรือได๎ มีแตํ การจะให๎ ได๎ อยํ างนั้ นก็ คงไมํ พ๎ นกั บ การเตรี ยมตั วเตรี ย มใจ
สาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เกิดขึ้นแล๎ว หรือกาลั งเกิดนั่นเอง สาหรับนักศึกษาที่มีชีวิตพ๎นวัยเด็กและ
ก๎าวสูํ ความเป็นผู๎ใหญํเต็มตัว การจะให๎ ชีวิต ในวันนี้มีค วามสุ ขและสาเร็จไปพร๎ อมกันคงจะต๎อง
เริ่มต๎นตั้งแตํการรู๎จักแบํงเวลาให๎เป็นและทาให๎ได๎

เรื่องอยํางนี้ ก็เป็นเรื่องยาก แตํด๎วยความยากเชํนนี้เ องที่ทาให๎คนทุกคนไมํเหมือนกั น
นักศึกษาเกํงไมํเทํากัน ทั้งที่ไมํได๎ฉลาดกวํากัน เวลาก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงตํอวันเทํานั้น หลักงํายๆ อยํา
หนึ่งก็คือ การให๎ความสนใจกับทีละอยําง อยําทาอะไรพร๎อมๆ กันหลายอยํางจะทาให๎ไมํได๎ดีสัก
อยํ างเดี ย ว ที่ เ ป็ นดั ง นี้ เ พราะเกิ ด สมาธิ กับ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดได๎ มากกวํ า จากนั้ นวางแผนเป็ นวั น ที่
แบํงเป็นกลางวัน และกลางคืน เขียนสิ่งที่ต๎องทาลงปฏิทินสํวนตัว อยําปลํอยให๎มีเวลาวํางที่สูญ
เปลํา จะพักก็ไมํใชํจะทางานก็ไมํเชิง เป็นการนั่งเวลาให๎ผํานไปอยํางนําเสียดาย ให๎วันหนึ่งๆ ผําน
ไปอยํางไร๎ ความหมาย เมื่อทาสิ่ งใดได๎ ดีต ามแผนการที่กาหนดไว๎ ก็ ควรให๎ รางวัล กับ ตัวเอง ซึ่ ง
หมายถึงเปูาหมายสาคัญๆ ที่ทาให๎เรารู๎วําเราขยับไปสูํความสาเร็จขั้นสูงที่เราต๎องการเข๎าไปทุกที
ในขณะที่ไมํปลํอยให๎การทางานปราศจากกาหนดเวลาหรือโดยไมํมีเวลาควบคุม ไมํต๎องถึงกับรัด
ตัว แตํไมํปลํอยให๎ลอยไปลอยมา และเตือนตนเองเสมอ วัดผลสาเร็จเสมอ และอยําลืมมีบอร๑ด
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สาหรับติดประกาศ ข๎อเตือนใจหรืออะไรก็แล๎วแตํที่ทาให๎คุณรู๎วําขณะนี้จะต๎องทาอะไร อะไรต๎อง
เสร็ จ อะไรต๎ อ สงท าตํ อไป สองสิ่ ง ที่ ต๎ องคิ ด จั ด สรรเวลาคื อเรี ย นและเลํ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น
นันทนาการที่เหมาะกับวัยนี้นั้นควรทาอยํางไร

จะเรียกวํานอกหลักสูตรหรือแม๎ในหลักสูตรก็ตาม ถ๎ามีอะไรที่คุณทุํมมากเกินไป ใช๎ทั้ง
เวลาและยังทุํมใจไปนานกวําการเรียนหนังสือ ดูหนังสือตามปกติแล๎วก็ถือวําผิดวัตถุประสงค๑ของ
การเรียนมหาวิทยาลัยก็วําได๎ ทุกอยํางควรต๎องเป็นไปอยํางพอดีไมํมากไมํน๎อยจนเกินไป เมื่อการ
สอบยํางกรายเข๎ามาถ๎านักศึกษาเองที่ไมํรู๎จักพักงานบางอยําง เห็นวําทุกอยํางเหมือนกัน ทาอัน
ไหนกํอนก็ได๎ ถ๎าคิดอยํางนี้รับรองโอกาสจะสอบตกมีแนํ
ใครๆ ก็รู๎วํากิจกรรมเป็นเรื่องดี เชํน เรื่องของกีฬา เรื่องของดนตรี หรือเรื่องของศิลปะ
คอมพิวเตอร๑ สโมสร หรือชมรม ก็ดีทั้งนั้น แตํต๎องรู๎จักหักห๎ามใจ ถ๎ามันทาให๎ เราสับสนมากเกินไป
เพราะหน๎าที่สาคัญอยํางแรกและอยํางสุดท๎ายของนักศึกษา คือ การเรียนให๎สาเร็จ
อยํางหนึ่งที่สํงเสริมและสนับสนุนแนํ คือ การคบเพื่อน การเลือกคบเพื่อนต๎องศึกษาให๎
ดี แตํอยํางไรก็ตามถ๎าได๎ พบเพื่อนที่ไมํดีมีหวังพาไปเสียแนํนอน จงคํอยๆ สลัดเขาหรือสลัดเรา
ออกมาเอง อยําจูงกั นออกจากมหาวิ ทยาลัย เชํ น เที่ยวคลับ เที่ ยวบาร๑ กินเหล๎ า เมายา เที่ย ว
ผู๎หญิง มั่วผู๎ชาย ชอบงานปาร๑ตี้ อยํางนี้ควรสลัดทิ้งทันที ถ๎าช๎าอาจกลับตัวไมํทัน

มีข๎อแนะนาของ Ecos (Educatio and Career Opportunities System)
ที่ควรแกํการพิจารณาสาหรับหนักศึกษาปีที่หนึ่ง ดังนี้
1. วางแผนการเรียน
ปีหนึ่งนั้นขอรับรองวําต๎องมีงานมากแนํ ควรหาเวลาทาการบ๎าน และทาความเข๎าใจ
กับการเรี ยนให๎ได๎ อยํางน๎อยวันละสองถึงสามชั่วโมงถ๎าสามารถวางแผนการเรียนได๎แ ตํเนิ่นๆ ก็
ยํอมจะทาให๎เรียนสนุกและใช๎ประโยชน๑ของเวลาอยํางมีประสิทธิภาพ สองสามอาทิตย๑แ รกของปี
หนึ่งนั้นก็นําตื่นเต๎นดีอยูํหรอกเพราะเจอเพื่อนใหมํๆ สถานที่แปลกๆ แตํควรได๎ตระหนักแตํแรก
เชํนกันวําเราไมํได๎เข๎ามาเที่ยวพักผํอน ควรที่จะได๎มีแผนจัดการเรื่องการเรียน และยึดปฏิบัติอยําง
เหนียวแนํนแตํแรก
2. ลองเรียนวิชาแปลกๆ นอกคณะ
มหาวิทยาลัยนั้นไมํใชํ เพียงแตํมาเรียน แตํยังนําจะได๎ท ดลองเรียนอะไร อยํางอื่นที่
ไมํใชํเพื่ออาชีพ ดังนั้นไมํ ควรต๎ องขยาดที่จะไปเรียนวิชาแปลกๆ ที่ไมํเคยมีพื้นความรู๎หรือความ
เข๎าใจมากํอนต๎องถือวําการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นคือ โอกาสที่จะขยายฐานความรู๎หรือความสนใจ
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ไปสูโํ ลกกว๎าง นักศึกษาที่เรียนจบได๎ปริญญาไปแล๎วไมํเคยลืมเลยวําวิชาพิเศษๆ ที่ได๎ไปลองเรียนที่
ไมํเกี่ยวกับวิชาที่เลือกเป็นวิชาเอกของตัวเองนั้นได๎สอนให๎ได๎ความคิดดีๆ ใหมํ ๆ ที่ได๎จากการเรียน
เพียงภาคเรียนเดียวไปใช๎ประกอบอาชีพได๎เชํนกัน
3. เรียนวิชาที่บังคับให๎เรียนกํอนเลือกวิชาเอก
แม๎อาจจะยั งไมํถึง กาหนดเวลาให๎เ ลือกวิช าเอก แตํนักศึ กษาที่รู๎ ความต๎ องการของ
ตัวเองแนํชัดแล๎วก็ควรที่จะเลือกเรียนวิชาที่เป็นพื้นฐานของวิชาเอก ได๎ทันทีอยูํแล๎วและในการนี้
อาจรวมถึ ง วิช าอื่ นๆ ที่ กาหนดไว๎ วําถ๎ าเลือกวิ ชาเอกนั้ นๆแล๎ วต๎ องมี วิชาอื่ นที่ต๎ องเรี ย นให๎ ค ร บ
ดังนั้นแม๎กระทั่งจะยังเรียนอยูํปีหนึ่งภาคเรียนทีสองก็ไมํนําจะถือวําเป็นการรีบเรียนแตํอยํางใด
4. ควรสอบถามให๎รู๎แนํชัดวําต๎องเลือกวิชาเอกเมื่อไร
นักศึกษาควรสอบถามแผนการเรียนจากสานักสํงเสริม วิชาการและงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยวําเลือกวิชาเอกในภาคการศึกษาใด ดังนั้นเป็นหน๎าที่สาคัญของนักศึกษาที่จะต๎อง
ทราบเรื่องเชํนนี้ลํวงหน๎า
5. ศึกษาให๎ทราบวําต๎องเรียนกี่หนํวยกิต จึงจะได๎ปริญญา
นี่ก็เป็นธรรมดา แตํเป็นเรื่องเผลอตัวไปได๎เหมือนกัน จึงต๎องรู๎วําต๎องเรียนอะไรบ๎าง มี
วิชาบังคับอะไรที่ได๎เรียนไปแล๎ว เหลืออีกกี่วิชาที่ยังไมํได๎เรียน หรือเรียนไมํครบ แล๎วถ๎าไมํมีการ
เปิดสอนในภาคเรียนสุดท๎ายที่จะจบนั้นก็ทาให๎เป็นเรื่องใหญํได๎เหมือนกัน
6. หาเวลาพบอาจารย๑ที่ปรึกษาบ๎าง
การศึกษาจากคูํมือนักศึ กษาหรือระเบี ย บการตํ างๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย บางที ก็ไ มํ
สามารถตอบคาถามที่คาใจของนักศึกษาได๎ทุกเรื่องเสมอไป ดังนั้นการปรึกษาหารือกับอาจารย๑ที่
ปรึกษาจึงเป็นสิ่งที่ดีกวํา ยิ่งกวํานั้นยังอาจได๎รับคาแนะนาเพิ่มเติมถึงเรื่องวิธีการเรี ยนบางวิชาหรือ
วิธีการเรียนกับอาจารย๑บางทํานเสียด๎วยซ้าไป
7. หาโอกาสพบปะสนทนากับอาจารย๑ผู๎สอนตามโอกาสอันควร
การแวะเยี่ยมเยือนอาจารย๑ผู๎สอนโดยใช๎กาหนดเวลาที่อาจารย๑แจ๎งไว๎วําจะอยูํที่ห๎อง
ทางาน จะทาให๎ นักศึกษาได๎ รู๎จักมั กคุ๎ นกั บอาจารย๑เ พิ่มมากขึ้ นยิ่ งกวํานั้นยัง เป็ นโอกาสที่ท าให๎
อาจารย๑รู๎จักตัวนักศึกษามากขึ้นด๎วย
8. หาเวลาเข๎าสังคมไว๎บ๎าง
การคบเพื่อนและการเข๎าสังคม นับเป็นสิ่งสาคัญ ของชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลั ย
ดังนั้นการเข๎าสังคมเพื่อพบเพื่อนใหมํจึงละเลยไมํได๎เชํนกัน ถ๎ายังไมํคํอยกล๎าพอ ครั้งแรกอาจชวน
เพื่อนเกําที่มักคุ๎นอยูํแล๎วไปด๎วย
9. เข๎าเป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสรเพื่อการมีสํวนรํวม
มีชมรม สโมสร หรือคํายอาสา ที่เป็นที่ชุมนุมของเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย มี รุํนพี่รุํน
น๎องคณะเดียวกันล๎วนๆ ก็มี หรืออาจเป็นเพื่อนตํางคณะเข๎ามารํวม “แจม” ก็มี ดังนั้นขออยําได๎
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มองข๎ามหรือเห็นเป็นสิ่งไมํสาคัญ จะเอาแตํเรียนอยํางเดียวก็คงไมํได๎เรื่องแนํ ทาไมไมํลองเข๎าไป
ทาความรู๎จักกับสิ่งที่นักศึกษาไมํแนํใจนัก บางทีอาจจะพบสิ่งแปลกใหมํและถูกใจอยํางไมํคาดคิด
10. ลองสารวจดูวํามีกิจกรรมอะไรใหมํๆ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
อาจได๎พบสิ่งที่ตนเองอยากทามานานไมํวําจะเป็นงานอดิเรกหรือสิ่งที่เกี่ยวกันกับ
อาชี พ ในอนาคตก็ ต าม อาจเป็ นเรื่ องกี ฬา ดนตรี หรือนั นทนาการอื่ นใด ก็ นําจะได๎ ป ระโยชน๑
มากกวําการดูทีวีคนเดียวหรือไปช๎อปปิ้งอยํางเดียว
11. ลองสารวจรอบมหาวิทยาลัยให๎รู๎วําอะไรอยูํที่ไหนและมีบริการอื่นใด
ให๎นักศึกษาบางทีมหาวิทยาลัยมีอะไรที่ให๎บริการมากกวําที่ตนเองคิด การเดินแวะ
เวี ย นเยี่ ย มชมอาคารสถานที่ ห รื อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม อาจพบสิ่ ง ที่ ค วรรู๎ ม ากมายที่ อยูํ ร ายรอบรั้ ว
มหาวิทยาลัย
12. เปิดหูเปิดตากับความเป็นไปในมหาวิทยาลัย
มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยภายใต๎เวลาที่จากัด บางอยํางมีเพียงแคํ 1
ชั่วโมง หรือ 1 วัน หรือ 2-3 วัน กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก็ดี ชมรม ชุมนุม สโมสร หรือแม๎กระทั่ง
ชุมชนที่เข๎ามาจัดงานเผยแพรํความรู๎หรือเสนอขายสิ นค๎า ฯลฯ นักศึกษาอาจเกิดประโยชน๑และ
ประสบการณ๑ที่ดี
13. สารวจสิ่งอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย
ไมํ จาเป็ นที่ ต๎ องรู๎ แ คํ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย สิ่ ง ภายนอกที่ ล๎ อมรอบอยูํ ด๎ านนอกก็ นํา มี
ความส าคัญควรแกํ การรู๎ การเห็นของนักศึ กษา ร๎านถํ ายเอกสาร ร๎านถํ ายรูป ร๎านเครื่องเขีย น
ร๎านขายยา ฯลฯ สถานที่ตํางๆ เหลํานี้จาเป็นที่นักศึกษาจะต๎องสารวจหรือต๎องใช๎บริการ
14. รู๎ตัวและเตือนตนถึงสถานที่ไมํควรไป หรือที่ที่มีอันตราย
นักศึกษาที่อยูํกับพํอแมํก็อาจต๎องขอความรู๎รวมทั้งขออนุญาตจากทํานด๎วย เพราะ
มีสถานที่ ไมํน๎อยที่ไมํเหมาะไมํค วรยิ่ง นักศึกษาหญิงยิ่ง อันตราย ในยุ คป๓จจุบันที่มียาบ๎ าระบาด
รวมทั้งโรคเอดส๑ และการขํมขืน การทาร๎ายรํางกาย ฯลฯ นักศึกษาต๎องอยูํในความไมํประมาท จึง
เป็นหนทางการหลีกเลี่ยงภยันตรายได๎ระดับหนึ่ง
15. ศึกษาการให๎ความชํวยเหลือด๎านทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เมื่อจาเป็นก็สามารถชํวยเหลือตัวเองหรืออยํางน๎อยทราบหนทางที่จะผํอนหนักเป็น
เบาได๎และบางทีการชํวยเหลือนั้นอาจมีกาหนดเวลาให๎ยื่นแสดงความจานงและอาจต๎องรอคอยอีก
ระยะเวลาหนึ่ง ในการขอทุนหรือกู๎ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา นักศึกษาควรศึกษาถึง
เงื่อนไขหรือข๎อตกลงให๎ชัดแจ๎งกํอนตัดสินใจกระทานิติกรรมสัญญานั้น
16. วางแผนการเงินตลอดภาคการศึกษา
วางแผนการใช๎เงินที่มีอยูํหรือได๎รับจากพํอแมํผู๎ปกครอง ไมํใช๎เงินเกินตัว ประหยัด
ทุ กเมื่ อ ทุ กโอกาส เมื่ อเปิ ด บั ญ ชี ธนาคารแล๎ ว ต๎ อ งหมั่ นตรวจตรายอดเงิ นคงเหลื อและหาก
จาเป็นต๎องใช๎เงินเพิ่มต๎องแจ๎งพํอแมํผู๎ปกครองทราบลํวงหน๎าเพื่อไมํให๎ทํานต๎องกังวลจนอาจต๎อง
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เรํงรีบไปกู๎ยืมเงินผู๎อื่นมาให๎ ควรทาบัญชีตั้งคําใช๎จํายประจาเดือน และสารวจการใช๎จํายจริง ที่อาจ
ไมํเหมาะสมหรืออาจจํายเกิน
17. วางแผนเรื่องที่พักหรือพาหนะที่จะใช๎ในการเดินทาง
นักศึกษาจาเป็นต๎องเปรียบเทียบสิ่งที่ปฏิบัติในแตํละชํวงเวลา คําที่พัก (หากไมํได๎
พักกับพํอแมํ) คําใช๎จํายในการเดินทาง ฯลฯ สิ่งนี้สามารถจะได๎สิ่งที่ดีกวํา ประหยัดกวํา หากรู๎จัก
นาสิ่งที่ผํานไปในอดีตมาเปรียบเทียบและวางแผนลํวงหน๎า
18. สารวจชํองทางฝึกงานให๎ตรงเปูาหมาย
เมื่อเรียนไปได๎ระยะหนึ่งนักศึ กษาก็ควรคิดถึงชํองทางการฝึ กงาน ฝึกที่ไหนดี ฝึ ก
เมื่อไร เมื่อฝึกที่นั่นแล๎วมีโอกาสทางานที่นั่นในเมื่อเรียนจบหรือไมํ ต๎องสร๎างสัมพันธภาพกับที่นั่น
อยํางไรจึงจะได๎ทั้งคะแนนและโอกาสในอนาคต
19. จัดเวลาให๎เหมาะสมทั้งเรียนและเลํน
ก็อยํางที่รู๎กันดีอยูํแล๎ววําถ๎าเอาแตํเรียนอยํางเดียวไมํรํวมกิจกรรม ก็คงไมํใชํชีวิตที่มี
ความสุขนักในมหาวิทยาลัย และถ๎าเอาแตํเลํนไมํสนใจเรียน ก็ไมํทราบเหมือนกันวําจะเข๎ามาเรียน
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน๑อันใด ของทั้งสองอยํ างควรมีสัดสํวนที่พอเหมาะ อาจไมํเป็นครึ่งตํอ
ครึ่ง จะเป็นเทําใดคงขึ้นอยูํกับแตํละบุคคล
20. วางแผนถึงชีวิตข๎างหน๎าเมื่อเรียนจบ
ควรคิดและวางแผนเปูาหมายลํวงหน๎าถึงอาชีพการงานในอนาคต วําจะทาอะไรถึง
จะเหมาะกับตัวเอง และจะต๎องศึกษาเลําเรียนอยํางไรให๎ไปถึงเปูาหมายที่วางไว๎

1. เข๎าเรียนตามตารางเรียนอยํางสม่าเสมอและตรงเวลา
2. ทางานตามตารางที่กาหนดไว๎ทุกวันอยํางสม่าเสมอ
3. ทางานในสถานที่ที่กาหนดอยํางสม่าเสมอ
4. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนหลังจากฟ๓งคาบรรยายในชั้นเรียนแล๎วทุกครั้ง
5. ทางานที่ได๎รับมอบหมายในวิชาเรียนทันที อยําปลํอยให๎งานค๎างอยูํจนนาทีสุดท๎าย
6. ฝึกสมาธิ
7. ไมํใช๎การสอบเป็นแรงจูงใจในการเรียน
8. อํานหนังสือกํอนเข๎าชั้นเรียนตามสมควร
9. เข๎าฟ๓งการบรรยาย การสัมมนาอยูํเสมอ
10. ไมํละเลยวิชาที่ยากกวําวิชาอื่น
11. ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมจากห๎องสมุดและอินเตอร๑เน็ตอยํางสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
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นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแล๎ว มหาวิทยาลัยได๎กาหนดให๎นักศึกษาทุก
คนรํวมกิ จกรรมตํางๆ เพื่อฝึกฝนพัฒนาการเรี ยนรู๎ ทักษะ และคุณธรรมจากประสบการณ๑ตรง
โดยมีหนํวยงานที่ดูแลคือ กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มีหน๎ าที่ดูแลรั บผิดชอบและให๎ คาปรึกษาแกํนักศึกษา ในการท า
กิจกรรมขององค๑การบริหารนักศึก ษา สภานักศึกษา ชมรม และหอพัก รวมทั้งประสานงานกับ
คณะในการจัดกิจกรรมระหวํางคณะ และกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมทั่วไป ที่นักศึกษาทุกคน
ควรรู๎

การรับ พระราชทานปริ ญญาบั ตรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให๎ไปรั บพระราชทานปริญญาบัตร ที่หอประชุมทีป๓งกร
รัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อาเภอแมํริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
ซึ่ ง เป็ นการรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของภาคเหนื อ เรี ย กวํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุํ ม
ภาคเหนือ 8 แหํง ประกอบด๎ วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งราย มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ๑ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ๑
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค๑ โดยมีกาหนดให๎เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหวํางเดือนกันยายน-ตุลาคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของการบริการด๎านหอพัก
นักศึกษา และเห็นวําบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีสํวนสาคัญในการชํวยให๎นักศึกษาสามารถปรับ
วิถีชีวิต และวิธีการแสวงหาความรู๎ให๎เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากหอพักเป็นองค๑ประกอบที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่จะชํวยพัฒนานักศึกษาให๎มีการพัฒนาอยํางเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ในด๎านการเรียนรู๎ และรู๎จักปรับตัวในการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขซึ่งหอพักเป็นทั้งที่
พักอาศัยและที่เรียนเพราะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาได๎ใช๎เวลาอยูํในแตํละวันเป็นสัด สํวน นอกจากนี้
หอพักยัง เป็ นสถานที่ เสริมสร๎ างความเจริญ งอกงามทางสติป๓ ญญา พัฒ นาความเป็ นผู๎ นาความ
รับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้ อ ความมีวินัย ความสามัคคี ประการสาคัญคื อให๎นักศึกษาได๎ประหยั ด
คําใช๎จําย เนื่องจากมีราคาคําเชําที่ถูก และปลอดภัย อัตราคําเชํา ดังนี้
1. หอพักขจีรัตน๑ อัตราคําเชําคนละ 2,000 บาท/ภาคเรียน
2. หออัมพวัน อัตราคําเชําคนละ 2,000 บาท/ภาคเรียน
3. หอพักไตรตรึง อัตราคําเชําคนละ 2,000 บาท/ภาคเรียน
4. หอพักปาริชาติ อัตราคําเชําคนละ 2,000 บาท/ภาคเรียน
5. หอพักพุทธรักษา - อัตราคําเชําคนละ 2,500 บาท/ภาคเรียน (ห๎องพักคูํ) อัตราคํา
เชําคนละ 3,000 บาท/ภาคเรียน (ห๎องพักเดี่ยว)
6. หอพักชาย พอพักอินทนิล อัตราคําเชําคนละ 2,000 บาท/ภาคเรียน

สวัสดิการภายในหอพัก มีดังนี้
1) ตู๎เสื้อผ๎า
2) โต๏ะทางาน
3) เตียงนอน พร๎อมที่นอน
4) พัดลม
5) มีอาจารย๑และแมํบ๎านคอยดูแลความเรียบร๎อยและอานวยความสะดวก

จั ด บริ การด๎ านให๎ ค าปรึ กษา เพื่ อดู แ ลให๎ นักศึ กษามี สุ ข ภาพจิ ต ที่ เ ข๎ มแข็ ง ให๎ ค วาม
ชํวยเหลื อ และแก๎ ไ ขป๓ ญ หา เพื่ อให๎ นักศึ กษามีชี วิต ที่ มีค วามสุ ข และสาเร็ จการศึ กษาได๎ ต าม
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ต๎องการ โดยมี อาจารย๑ที่ป รึกษาด๎ านจิตวิ ทยาโดยตรง ให๎บ ริการแกํนักศึกษา นอกจากนี้ยั งให๎
คาปรึกษาด๎านอื่นๆ ดังนี้
1. บริการตอบป๓ญหาทางสายดํวนทางโทรศัพท๑ นักศึกษาสามารถโทรเข๎ามาสอบถามได๎
2. บริการข๎อสนเทศตํางๆ ด๎านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษา ฯลฯ อาชีพอิสระ เป็นทาง
เลือกหนึ่งที่สาคัญซึ่งทาให๎นักศึกษามีงานทา มีรายได๎ และบรรเทาป๓ญหาการวํางงาน เป็นธุรกิจที่
มีอิสระในการกาหนดรูปแบบและวิธีดาเนินงานของตนเอง กองพัฒนานักศึกษาตระหนักในเรื่องนี้
เป็นอยํางมาก จึงได๎จัดโครงการอบรมอาชีพอิสระ พร๎อมฝึกปฏิบัติ ให๎แกํนักศึกษาที่สนใจ เป็น
ประจาทุกปี โปรดติดตามได๎ทางเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่สนับสนุนคําเลําเรียนคําใช๎จํายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคําครองชีพแกํนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ โดยไมํคิดดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน๑อื่นใดระหวํางศึกษาอยูํ มุํงหวังวําผู๎กู๎ยืมเงินกองทุนฯจะสามารถเลําเรียนได๎ สาเร็จตาม
หลักสูตร และมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกในการชาระคืนกองทุนฯ เมื่อ
สาเร็จการศึกษาแล๎ว ในอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 บาทตํอปี
วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan กยศ.
ระบบ e-Studentloan
1. ลงทะเบี ย น เข๎าไปเว็บ ไซต๑ ของกองทุ นฯ www. Studentloan.or.th เพื่ อ
ลงทะเบียนขอรับรหัสผําน โดยใช๎เลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็น username และกาหนด
รหัสผําน ในการเข๎าระบบ e-Studentloan
2. ยื่นแบบคาขอกู๎ กรอกแบบฟอร๑มแบบคาขอกู๎ยืมในระบบ e-Studentloan พร๎อม
พิมพ๑แบบคาขอกู๎ออกจากระบบ 1 ฉบับแนบเอกสารประกอบ (ตามระเบียบการกู๎ยืม)
3. มหาวิทยาลัย โดยคณะทั้ง 5 คณะ เป็นผู๎คัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได๎รับทุนกู๎ยืมฯ
หลั ง จากนั้ น จะประกาศผลการคั ด เลื อ กที่ เ ว็ บ ไซต๑ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และติ ด บอร๑ ด เพื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ตํอไป
4. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ให๎แกํนักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือกเป็นผู๎กู๎ยืมเงิน
กองทุนฯ
5. ทาสัญญา นักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือกเข๎าบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan และ
พิมพ๑สัญญา จานวน 2 ชุด พร๎อมนาสาเนาสมุดคูํฝากเงินออมทรัพย๑ของผู๎กู๎ สาเนาบัตรประชาชน
ผู๎กู๎และผู๎ค้าประกัน สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎กู๎และผู๎ค้าประกัน และนาผู๎ค้าประกันทาสัญญากู๎ยืม
ตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด (ทาสัญญาเฉพาะครั้งแรกที่เข๎าศึกษา)
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6. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู๎ยืม ถ๎าสัญญาถูกต๎องและเอกสารประกอบครบถ๎วน
แล๎ว ให๎ยืนยันผลการตรวจสอบผํานทางระบบ e-Studentloan
7. ผู๎กู๎ยืมบันทึกจานวนเงินคํ าเลําเรีย น และคําใช๎จํายเกี่ยวเนื่ องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บจริงผํานระบบ
8. สถานศึกษาทาเอกสารแบบยืนยันคําเลําเรียนคําใชํจํายเกี่ยวเนื่อง และคําครองชีพ
โดยให๎นักศึกษาและสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบลงทะเบียนฯ กํอนนาสํงสัญญาและใบ
ลงทะเบียนให๎ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
9. รับเงินกู๎ยืม ผู๎กู๎ยืมจะได๎รับเงินในแตํละเดือนเมื่อธนาคารตรวจเอกสารสัญญาเงินกู๎
เรียบร๎อยแล๎ว ผู๎กู๎เงินจึงจะได๎รับเงิน ดังนี้
9.1 คําเลําเรียนและคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จํายเข๎าบัญชีของ
สถานศึกษา
9.2 คําครองชีพ จํายเข๎าบัญชีออมทรัพย๑ของผู๎กู๎ยืม
10. เตรียมชุดเอกสารเรียงตามลาดับที่กาหนด เพื่อสํงให๎งานทุนการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้
10.1 หนังสือรับรองรายได๎ของครอบครัวผู๎กู๎ยืม (กยศ.102) 1 ฉบับ
10.2 สาเนาบัตรข๎าราชการผู๎รับรองรายได๎ของครอบครัว 1 ฉบับ
10.3 สาเนาทะเบียนบ๎าน และ สาเนาบัตรประชาชน ผู๎ขอกู๎ 1 ฉบับ
10.4 สาเนาทะเบียนบ๎าน และ สาเนาบัตรประชาชน บิดาผู๎ขอกู๎ 1 ฉบับ
10.5 สาเนาทะเบียนบ๎าน และ สาเนาบัตรประชาชน มารดาผู๎ขอกู๎ 1 ฉบับ
10.6 สาเนาทะเบียนบ๎าน และ สาเนาบัตรประชาชน ผู๎ปกครองผู๎ขอกู๎ (ถ๎ามี) 1
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่ผู๎ขอกู๎ไมํได๎อยูํในการปกครองของบิดา-มารดา)
10.7 สาเนาสัญญาการกู๎ยืมจากสถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู๎กู๎รายเกํา)
10.8 สาเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบ รบ.) จากสถานศึกษาเดิม 1 ฉบับ
10.9 เอกสารเพิ่มเติม (ถ๎ามี) ได๎แกํ
1) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณี ผู๎ขอกู๎ บิดา มารดา หรือ ผู๎ปกครอง
2) ใบหยํา กรณี บิดา-มารดา หยําร๎างกัน
3) ใบมรณะบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแกํกรรม
10.10 แบบคาขอกู๎” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ที่ผู๎ขอกู๎ดาเนินการไว๎พิมพ๑จาก
ระบบ e-Studentloan 1 ฉบับ
11. เข๎ารํวมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
12. ต๎องมีคะแนนเฉลี่ ยสะสมไมํน๎อยกวํ า 2.00 ตลอดปีการศึ กษา (ส าหรั บนักศึกษา
สถานศึกษาเดิม) คะแนนเฉลี่ยสะสมไมํน๎อยกวํา 1.80 ตลอดปีการศึกษา (สาหรับนักศึกษาย๎าย
สถานศึกษา)
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13. ผู๎กู๎ยืมต๎องเข๎ารํวมโครงการจิตอาสาไมํน๎อยกวํา 18 ชั่วโมงตํอหนึ่งภาคการศึกษา
โดยเก็บชั่วโมงนอกมหาวิ ทยาลั ยฯ 6 ชม. และเก็ บในมหาวิ ทยาลั ยฯ 12 ชม. (กิจกรรมไมํเป็ น
กิจกรรมในหลักสูตร)
14. โหลดคูํมือการทากิจกรรมทางเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา เมื่อดาเนินการได๎ครบ
ตามกาหนดแล๎ว ให๎นาคูํมือฯสํงมาพร๎อมกับสัญญากู๎เงิน ที่กองพัฒนานักศึกษา (สอบถามได๎ที่กอง
พัฒนานักศึกษา)
หมายเหตุ : หากคณะกรรมการพิจารณาให๎กู๎ยืมตรวจสอบพบภายหลังวํานักศึกษาขาด
คุณสมบัติผู๎มีสิทธิ์กู๎ หรือให๎ ข๎อมูลไมํถูกต๎องตามความเป็นจริง หรือ ไมํได๎ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให๎กู๎ยืมเงินปีการศึกษาทันที
หลักเกณฑ์การชาระหนี้เงินกู้
เมื่อผู๎กู๎ยืมเงินสาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือวําผู๎กู๎ยืมเป็นผู๎ครบ
กาหนดชาระหนี้ ผู๎กู๎ยืมเงินมีหน๎าที่ต๎องชาระเงินกู๎ยืมคืนให๎กับกองทุนฯ ตามวิธีการที่กาหนดไว๎ใน
สัญญา หรือ ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯกํอนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี โดยผู๎กู๎ยืม
จะต๎องเสียดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอปี และจะต๎องชาระหนี้ให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี
หลักเกณฑ์การชาระหนี้ กยศ.
1. ผู๎กู๎ยืมเงินต๎องชาระเงินกู๎ยืม พร๎อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน๑อื่นใดร๎อยละ 1 ตํอปี
โดยต๎องคืนให๎กองทุนให๎เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแตํวันที่ต๎องเริ่มชาระหนี้
2. ให๎ผู๎กู๎ยืมเงินชาระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลา
ปลอดหนี้ โดยให๎ชาระหนี้คืนเฉพาะเงินต๎นในอัตราร๎อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได๎กู๎ยืม
3. การชาระหนี้งวดตํอๆไปให๎ผู๎กู๎ยืมเงินชาระเงินต๎นคืน ตามอัตราผํอนชาระที่ก องทุน
กาหนด พร๎ อมด๎ วยดอกเบี้ ย หรื อประโยชน๑ อื่น ใด ในอั ต ราร๎ อ ยละ 1 ตํ อปี ข องเงิ นต๎ นที่ ค ง
ค๎าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
4. หากผู๎ กู๎ยื มเงิ นผิด นั ดช าระหนี้ ผู๎กู๎ยื มเงิ นจะต๎ องช าระคํ าปรับ หรื อคํ าธรรมเนี ย ม
จัดการกรณีผิดนัดชาระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
5. ผู๎กู๎ยืมเงินที่มีความประสงค๑จะขอชาระหนี้คืนกํอนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้
หรือกํอนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได๎โดยไมํเสียดอกเบี้ยหรือประโยชน๑อื่นใด
การขอผ่อนผันชาระหนี้
ผู๎กู๎ยืมต๎องดาเนินการติดตํอกับธนาคารเพื่อขอผํอนผันชาระหนี้ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันที่ครบ
กาหนดชาระหนี้แตํละงวด และหากพ๎นวันที่ครบกาหนดชาระแล๎ว (วันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี )
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ถือวําผู๎กู๎ค๎างชาระหนี้จะต๎องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกวําจะได๎รับอนุมัติผํอนผันชาระหนี้
จึงระงับการติดตาม และถือเป็นหนี้ปกติตํอไป
หมายเหตุ
(ก) ให๎ผู๎กู๎ยืมเงินไปติดตํอแสดงตน ขอชาระหนี้ และเลื อกวิธีการผํอนชาระเป็นรายปี
หรือรายเดือนกับผู๎บริหารและจัดการเงินให๎กู๎ยืมได๎ทุกสาขากํอนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2
ปี
(ข) กรณีผู๎กู๎ยืมเงินยังอยูํในระหวํางการศึกษา แตํไมํได๎กู๎ยืมในปีการศึกษาใด ต๎องแจ๎ ง
สถานภาพการศึกษาตํอผู๎บริหารและจัดการเงินให๎กู๎ยืมโดยให๎นาใบรับรองจากสถานศึกษา และ
เลขบั ต รประจาตั วประชาชนพร๎ อมหมายเลขโทรศั พ ท๑ ข องผู๎ กู๎ไ ปแสดงทุ กปี จนกวํ าจะส าเร็ จ
การศึกษา
กาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
(สนง.ใหญ่ กยศ. กาหนด)
สาหรับสถานศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนที่ 1
กาหนดเวลา
1. ผู๎ขอกู๎ยืมเงินรายใหมํลงทะเบียนขอรหัสผํานลํวงหน๎า
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2561
(Pre-register) โดยยังไมํต๎องระบุสถานศึกษา (สาหรับผู๎กู๎ยืม
เงินรายเกําไมํต๎องดาเนินการขั้นตอนนี้)
2.ผู๎ขอกู๎ยืม ยื่นแบบคาขอกู๎ผํานระบบ e-Studentloan
1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2561
3. สถานศึกษา บันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู๎ได๎รับ
ไมํเกิน 31 ส.ค. 2561
การคัดเลือกให๎กู๎ยืมเงินสถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู๎ยืม
เงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน
4.สถานศึกษาสํงเอกสารสัญญากู๎ยืมเงินและลงทะเบียน
ไมํเกิน 30 ก.ย. 2561
เรียนให๎ผู๎บริหารและจัดการเงินให๎กู๎ยืม
ภาคเรียนที่ 2
1.ผู๎กู๎ยืมเงินยื่นแบบคายืนยันการขอกู๎ยืมเงินผํานระบบ e1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561
Studentloan
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน
ไมํเกิน 31 ธ.ค. 2561
3. สถานศึกษาสํงเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนให๎ผู๎บริหาร
ไมํเกิน 31 ม.ค. 2561
และจัดการเงินให๎กู๎ยืม
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ปฏิทินสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กาหนดการให้กู้ยืมเงินสาหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
และเปลี่ยนสถานศึกษา
ขั้นตอน
กาหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. ผู๎กู๎รับแบบฟอร๑มแบบคาขอกู๎ยืมเงินปี 2561 (วันรายงาน
23 มิ.ย. 2561
ตัว)
2.กรอกข๎อมูลลงแบบฟอร๑มแบบคาข๎อกู๎ยืมปี 2561 พร๎อม
23 – 30 มิ.ย. 2561
จัดเตรียมหลักฐานที่แจ๎งท๎ายใบสมัคร (รายเกําจากมัธยม
และเทียบเทํา) (รายใหมํทุกระดับชั้นปี)
3.จัดสํงเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง (รายเกําจาก
24 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
มัธยมและเทียบเทํา)
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห๎อง
กองทุนฯ ชั้น 2 อาคารกิจกรรม
นักศึกษา (SAC)
3.จัดสํงเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง (รายใหมํทุก
9 - 13 ก.ค. 2561
ระดับชั้นปี)
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห๎อง
กองทุนฯ ชั้น 2 อาคารกิจกรรม
นักศึกษา (SAC)
4.กรอกข๎อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ๑ในระบบจองคิว
1 ก.ค. – 3 ก.ค. 2561
ในเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา พร๎อมปริ้นท๑บัตรคิวออกจาก
ระบบจองคิว (รายเกําจากมัธยมและเทียบเทํา)
5.กรอกข๎อมูลเพื่อจองลาดับการสัมภาษณ๑ในระบบจองคิว
9 ก.ค. – 13 ก.ค. 2561
ในเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา พร๎อมปริ้นท๑บัตรคิวออกจาก
ระบบจองคิว (รายใหมํทุกระดับชั้นปี)
6.นัดสัมภาษณ๑ผู๎กู๎รายเกํา จากมัธยมศึกษาและเทียบเทํา
7 ก.ค. – 8 ก.ค. 2561
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห๎อง
กองทุนฯ ชั้น 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา (SAC)
7.นัดสัมภาษณ๑ผู๎กู๎รายใหมํ ทุกระดับชั้นปี
14 ก.ค. 2561
เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห๎อง
กองทุนฯ ชั้น 2 อาคารกิจกรรม
นักศึกษา (SAC)
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ขั้นตอน
8.ผู๎กู๎ยืมกรอกแบบคาขอกู๎ในระบบ e-Studentloan
พร๎อมปริ้นท๑แบบคาขอกู๎ นาสํง ห๎องกองทุน ชั้น 2
อาคารกิจการนักศึกษา (SAC)
9.สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู๎ยืม และประกาศรายชื่อ
10.ผู๎กู๎ยืมนาใบลงทะเบียนเรียนสํงงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืม
เพื่อการศึกษาพร๎อมกรอกยืนยันคําเลําเรียน
11.เจ๎าหน๎าที่ ปริ้นแบบยืนยันคําเลําเรียนให๎ผู๎กู๎ยืมทั้งหมด
12.ผู๎กู๎รับแบบยืนยันคําเลําเรียนเทอม 1/2561
13.นัดสํงแบบยืนยันคําเลําเรียนเทอม 1/2561
14. นัดผู๎ปกครองเซ็นสัญญาสาหรับผู๎กู๎รายใหมํและรายเกํา
(จากมัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา)
15.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู๎ยืม
16. สถานศึกษานาเอกสารใบลงทะเบียนให๎ผู๎บริหารเซ็น
รับรองการกู๎ยืม
ภาคเรียนที่ 2
1.ผู๎กู๎ยืมยื่นแบบคายืนยันการขอกู๎ยืมเงินผํานระบบ eStudentloan
2.ผู๎กู๎ยืมนาใบลงทะเบียนเรียนสํงงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อ
การศึกษาพร๎อมกรอกยืนยันคําเลําเรียน
6.เจ๎าหน๎าที่ ปริ้นแบบยืนยันคําเลําเรียนให๎ผู๎กู๎ยืมทั้งหมด
7.ผู๎กู๎รับแบบยืนยันคําเลําเรียนเทอม 2/2561
8.นัดสํงแบบยืนยันคําเลําเรียนเทอม 2/2561
9.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู๎ยืม
10. เจ๎าหน๎าที่ตรวจความถูกต๎องกํอนนาสํงให๎ผู๎บริหารลง
นาม และแก๎ไขเอกสารที่ผิดพลาด
10.สถานศึกษาสํงเอกสารใบลงทะเบียนให๎ผู๎บริหารเซ็น
รับรองการกู๎ยืม
11.สถานศึกษาจัดสํงเอกสารการกู๎ยืมเงินไปยัง
ธนาคารกรุงไทย สนง. ใหญํ

กาหนดเวลา
1 ก.ค. – 15 ก.ค. 2561
16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
23 ก.ค. – 27 ก.ค. 2561
25 ก.ค. - 30 ก.ค. 2561
1 ส.ค.-7 ส.ค. 2561
8 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561
11 ส.ค. – 12 ส.ค. 2561
15 ส.ค. – 21 ส.ค. 2561
22 ส.ค. – 31 ส.ค. 2561
1 ก.ย.-20 พ.ย. 2561
ดูตามปฏิทิน มหาวิทยาลัยฯ
21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2561
28 พ.ย.-4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2561
12 ธ.ค. – 18 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2561
24 ธ.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2562
11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2562
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กาหนดการคิดอัตราของชั่วโมงในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 6 ชั่วโมง (กิจกรรมห๎ามซ้ากัน)
1. เข๎ารํวมชํวงเช๎า ตั้งแตํเวลา 06.00 - 12.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
2. เข๎ารํวมชํวงบําย ตั้งแตํเวลา 12.00 - 18.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
3. เข๎ารํวมชํวงค่า ตั้งแตํเวลา 18.00 - 24.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
4. เข๎ารํวมชํวงดึก ตั้งแตํเวลา 24.00 - 06.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จานวน 12 ชั่วโมง (กิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษากาหนดเทํานั้น )
1. เข๎ารํวมชํวงเช๎า ตั้งแตํเวลา 06.00 - 12.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
2. เข๎ารํวมชํวงบําย ตั้งแตํเวลา 12.00 - 18.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
3. เข๎ารํวมชํวงค่า ตั้งแตํเวลา 18.00 - 24.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
4. เข๎ารํวมชํวงดึก ตั้งแตํเวลา 24.00 - 06.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
หมายเหตุ....นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
ให๎ผปู๎ ระกอบการ/ผู๎บริหารที่มีอานาจ กาหนดกิจกรรมจิตอาสา จานวน 12 ชั่วโมง โดยใช๎เกณฑ๑
การนับแบบเดียวกับระบบจิตอาสาปกติ
ทุนการศึกษา
เป็ นงานที่ ให๎ บ ริการเกี่ ย วกั บ ทุ นการศึ กษา เพื่ อ ให๎ โอกาสทางการศึกษาแกํ นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ โดยแบํงทุนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนการศึกษาทั่วไป
1.1 ทุน ต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได๎รับการสนับสนุนการศึกษาจน
สาเร็จการศึกษา จากแหลํงทุนตําง ๆ มีจานวนทั้งสิ้น 16 ทุน ดังนี้
1) ทุนเฉลิมราชกุมารี 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา
2) ทุนชํวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ๑ 1 ทุน ทุนละ 6,000
บาท แตํละปีการศึกษาจะไมํเทํากัน)
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3) ทุนพระราชานุเคราะห๑ 44 ทุน ๆ ละ 48,000 บาท/ปีการศึกษา
4) ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 5 ทุน ทุนละ 58,000 บาท/ปี
การศึกษา
5) ทุนกรุงไทยการไฟฟูา 7 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา
6) ทุนนายห๎างโรงปูนผู๎หนึ่ง 7 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา
7) ทุ นมูล เกื้อกูลเพื่อการศึ กษาในประเทศไทย THE SETFOUNDATION
จานวน 100 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา
8) ทุนมูลนิธิสร๎างสรรค๑เด็ก 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปีการศึกษา
9) ทุนมูลนิธิรํวมจิตน๎อมเกล๎า 4 ทุน ทุนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา
10) ทุนโครงการการอุดมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 55,000 บาท/ปีการศึกษา
1.2 ทุน สงเคราะห์ประเภทไม่ต่อเนื่อง ได๎รับการสนับ สนุนจากมูลนิธิตํางๆ หรื อ
บริษัทห๎างร๎าน สํวนราชการ หรือ แหลํงเงินทุนอื่นๆ ประกอบไปด๎วย
1) ทุน บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) 10 ทุน ทุนละ
10,000 บาท/ปีการศึกษา
2) ทุนมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย THE SET FOUNDATION
50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ภาคการศึกษา
3) ทุนนักศึกษาประพฤติดี มีคํานิยมหลัก จานวนเงินที่จะมอบให๎ขึ้นอยูํกับ
งบประมาณ โดยจะมอบให๎ในวันไหว๎ครู
4) ทุนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเป็นทุนสนับสนุนคําเลําเรียนการศึกษา ตามที่
จํายจริง/ภาคการศึกษา
5) ทุนสมาคมศิษย๑เกํา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาดังนี้
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ
2. เป็นผู๎มีความประพฤติดี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา 2.00 / 2.50
4. มีความตั้งใจเรียนสมควรได๎รับการสนับสนุน
5. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได๎น๎อย
6. บาเพ็ญประโยชน๑แกํมหาวิทยาลัยและสังคม มีจิตอาสา
7. เป็นผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือจัดขึ้น
8. มีสํวนสร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัย เชํน เป็นคณะกรรมการองค๑การบริหาร
นักศึกษา นักกีฬา ฯลฯ
ขั้นตอนการดาเนินงานทุนการศึกษา
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1. นักศึกษาขอรับใบสมัครขอทุนการศึกษา โดย download ใบสมัครได๎ที่เว็บไซต๑
กองพัฒนานักศึกษา
2. เอกสารการสมัคร ได๎แกํ
2.1 รูปถําย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2.2 สาเนาทะเบียนบ๎าน จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาบัตรนักศึกษาจานวน 1 ฉบับ
2.4 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงการบาเพ็ญประโยชน๑ หรือเข๎ารํวมกิจกรรม ตลอดจน
การทาคุณประโยชน๑หรือสร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยหรือสังคม
3. สํงใบสมัครขอรับทุนพร๎อมเอกสารประกอบที่กองพัฒนานักศึกษา
4. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พิจารณา
คุณสมบัติและพิจารณาจัดลาดับความจาเป็นของนักศึกษาผู๎ประสงค๑ขอรับทุน
5. ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาทุน
6. ติดตามผลการพิจารณาผู๎ได๎รับทุน พร๎อมทั้งกาหนดการรับทุนการศึกษา
2. ทุน เงิน ยื มฉุ ก เฉิน เป็นทุ นที่ ชํ วยเหลือนั กศึ กษาที่ ป ระสบป๓ ญ หาด๎ านการเงิ น โดย
นักศึกษาสามารถขอยืมเงินจากกองทุนฉุกเฉินได๎ที่กองพัฒนานักศึกษา ครั้งละไมํเกิน 1,000 บาท
ต๎องคืนเงินภายในระยะเวลา 1 เดือน จะไมํเสียดอกเบี้ย สอบถามได๎ที่กองพัฒนานักศึกษ

งานเวชศึกษาปูองกันและบริการสุขภาพ เป็นศูนย๑กลางการให๎บริการ ด๎านตําง ๆ ดังนี้
1. งานพยาบาล ให๎บริการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น ดูแลเรื่ องสุขภาพ และอนามัย ให๎
คาปรึกษาด๎านสุขภาพ การสํงเสริมสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร โดยมุํงเน๎นให๎ทุกคนมีสุขภาพดี
สมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และสังคม อีกทั้งยังให๎บริการกระเป๋ายาในการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ทั้งใน และนอกสถาบัน ของนักศึกษา

2. งานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด และโรคเอดส๑ การดาเนินงานได๎มีการรณรงค๑
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและโรคเอดส๑ หลากหลายรูปแบบ เชํน การอบรม การรณรงค๑
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การสัมมนา การสร๎างเครือขําย โดยมุํงเน๎นให๎นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจถึงพิษภัยของสิ่ งเสพ
ติด และมี ทักษะการปฏิ เสธการมีเพศสัมพันธ๑ ที่เป็นพฤติ กรรมเสี่ ยง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิ ด
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎จัดทาการประกันอุบัติเหตุสาหรับนักศึกษา เพื่อให๎
ความคุ๎มครองในกรณีที่ได๎รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยได๎มีการจัดหาบริษัทประกัน
เข๎ามาคุ๎มครองให๎กับนักศึกษา (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี
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นั กศึ กษามี สิ ท ธิ์ ใ นผลประโยชน๑ จากการประกั น อุ บั ติ เ หตุ สามารถนาหลั กฐานเพื่ อ
ประกอบการเบิกเงิน ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน
2. ใบรับรองแพทย๑
3. บัตรประจาตัวนักศึกษา/บัตรประจาตัวประชาชน
เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร
1. ไปพบแพทย๑ป๓จจุบัน เชํน โรงพยาบาล คลินิก ที่ใกล๎และสะดวกที่สุด
2. รับการรักษาตํอเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่รับการรักษาให๎
เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย๑ฉบับจริงไว๎ให๎อยูํในสภาพที่ดี
3. ติดตํอที่งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อดาเนินการรักษาพยาบาล

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และแนวทางการผํอนผันการรับการ
ตรวจเลือกทหารกองเกิน ดังนี้ นักศึกษาชายสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ๑ และไมํได๎
เรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ตามหลักสูตร จะต๎องเข๎ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการใน
เดือนเมษายน และมีความประสงค๑จะขอผํอนผันการเกณฑ๑ทหาร ให๎ดาเนินการยื่นเรื่องขอผํอน
ผันฯ ได๎ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี ยื่นคาร๎องขอ
ผํอนผันการเข๎ารับราชการทหารพร๎อมด๎วยหลักฐานดังตํอไปนี้
1. สาเนาใบสาคัญ (สด.9) จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาหมายเรียก (สด.35) จานวน 2 ฉบับ
3. นาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุลที่ไมํตรงกับสาเนาใบสาคัญ (สด.9) จานวน 2 ฉบับ
สาเนาใบแจ๎งย๎ายภูมิลาเนาทหาร (ของนักศึกษาที่แจ๎งย๎ายภูมิลาเนาทหาร) จานวน 2 ฉบับ (ถ๎ามี)
6. สาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43 จานวน 2 ชุด (กรณีที่นักศึกษาเคยรับ
การผํอนผันจาสถานศึกษาเดิม)
7. ดาวน๑โหลดแบบคาร๎องขอผํอนผันทหาร ได๎ที่หน๎าเว็บไซต๑กองพัฒนานักศึกษา
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ข้อควรทราบ
1. นั กศึ กษาที่ ไ มํ ยื่ น ขอผํ อนผั นตามที่ กองพั ฒ นานั กศึ ก ษากาหนด จะไมํ ไ ด๎ รั บ การ
พิจารณาผํอนผันการเกณฑ๑ทหาร
2. เมื่ อนั กศึ กษาขอผํ อนผั นทหารฯ เรี ย บร๎ อยแล๎ ว ต๎ องปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ต๎องรับหมายเรียกเข๎ารับราชการทหารและไปแสดงตัว
ในวันตรวจเลือกเข๎ารับราชการทหาร ณ ภูมิลาเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได๎ระบุไว๎ใน
หมายเรียกฯ (ส.ด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
3. ในปีตํ อไปนักศึกษาไมํต๎องสํ งเอกสารการขอผํอนผันการตรวจเลือกทหารอีก แตํ
จะต๎องไปรับหมายเรียก (ส.ด.35) ณ ที่วําการอาเภอ ตามภูมิลาเนาทหารของตน กํอนเดือน
ธั น วาคมของทุ ก ปี จ นกวํ า จะจบการศึ ก ษา(อายุ ไ มํ เ กิ น 26 ปี ) และจะต๎ อ งไปแสดงตั ว ตํ อ
คณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ ส.ด.35
4. ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากสถาบัน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ใ น
การขอผํอนผันการตรวจเลือกเข๎ ารับราชการทหารทันที และจะต๎องแจ๎งให๎อาเภอตามภูมิลาเนา
ทหารทราบทันที ภายใน 30 วัน นับจากจบการศึกษา หรือพ๎นสภาพนักศึกษา หากไมํปฏิบัติตาม
จะผิดกฎหมาย ตามมาตรา 43 แหํงพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

บุค คลซึ่ง อยูํ ในระหวํ างเข๎ ารั บการฝึกวิ ช าทหารตามหลั กสู ตร ที่ กระทรวงกลาโหม
กาหนดตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกาลังพลสารองของกองทัพ
ไทย ภายใต๎การควบคุมของหนํวยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกวํา รด.) สํงเสริม
ให๎มีการเรียนการสอนด๎านการฝึกวิชาทหารในระดับตํางๆ ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง อีก
ทั้ง ให๎มี การปลูกจิ ตส านึกในการปฏิ บั ติง านด๎ านบริ การงานจิต อาสา ภายในมหาวิ ทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เชํน ดูแลระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย บริการแกํสังคม รวมถึงการ
รักษาประเทศชาติและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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มีหน๎าที่รับผิดชอบในการปกครองควบคุมดูแลนักศึกษา จึงจาเป็นต๎องใช๎ความสามารถ
ทั้งในด๎านการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษ การปูองปรามมิให๎นักศึกษากระทาความผิด อีกทั้งมีการ
สํง เสริมอบรมจริ ยธรรมให๎ นักศึกษามีค วามรู๎ มีคุ ณธรรม เพื่ อเป็นการพัฒ นาจิต ใจซึ่ง เป็ นแนว
ทางแก๎ไขต๎นเหตุของป๓ญหาอันมีผลให๎นักศึกษากระทาความผิดวินัยน๎อยลง รวมถึงการดูแลเรื่อง
การแตํงกายและความประพฤติให๎อยูํในกรอบของระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

1. บริ ห ารงานองค๑ การนักศึ กษา เป็นสํ วนหนึ่ งของงานกองพั ฒ นานั กศึกษามี ห น๎ าที่
ดาเนิ นการเกี่ ย วกับ องค๑ การบริ ห ารนั กศึ กษา สภานั กศึกษา สโมสรนั กศึกษาคณะและชมรม
ตลอดจนงานด๎านตํางๆ เชํน ด๎านกีฬางานศิลปวัฒนธรรมและด๎านบาเพ็ญประโยชน๑ งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา งานศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการจัดให๎
มี บ ริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารแตํ นั กศึ กษาในรู ป แบบตํ า งๆ เพื่ อชํ วยให๎ นั กศึ ก ษามี ค วามพร๎ อมใน
การศึกษาเลําเรียน และเสริ มสร๎างบุคลิกภาพของนักศึกษาให๎มีความสมบูรณ๑ ทั้งด๎านรํางกาย
อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา เพื่อนาไปสูํการประกอบอาชีพและการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ๑
1.1 งานดูแลหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะวิชา กอง
พัฒนานักศึกษา องค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมตําง ๆ รํวมกันจัดขึ้นโดยเป็น
กิจกรรมที่ไมํเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียน
โดยตรง ทั้งนี้อยูํในกากับดูแลและรับผิดชอบขององค๑การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
รวมถึงงานทะเบียนและประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา และดาเนินการเกี่ยวกับใบ
รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา
1.2 งานกิจกรรมนักศึกษาและองค๑การนักศึกษา
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กิ จกรรมนั กศึ กษาจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ควบคูํ ไ ปกั บ การเรี ย นการสอนที่ มีอ ยูํ ใ น
หลักสูตร คาวําการศึกษา คือ การรวบรวมประสบการณ๑อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษา
ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไมํวําจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงถือเป็นการให๎การศึกษาแกํนักศึกษา และชํวยให๎นักศึกษา
ได๎รับความรู๎ ประสบการณ๑ ทักษะในการทางาน และการดารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดีและ
มีความสุข
วัตถุประสงค์งานกิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงค๑โดยทั่วไปของงานกิจการนักศึกษา มีดังนี้
1. เพื่อเสริมสร๎างทักษะ ความรู๎และประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการให๎แกํนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนารํางกาย จิตใจ อารมณ๑ ในการที่จะอยูํในสังคมและสิ่งแวดล๎อมอยํางมี
ความสุข
3. เพื่อให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ และเพิ่มพูนความสนใจในการทา
กิจกรรม
4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ๑ระหวํางนักศึกษาด๎วยกันในการทางานรํวมกันและรํวมกับ
ผู๎อื่น
5. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ได๎นาความรู๎และประสบการณ๑ไปประยุกต๑ใช๎
ในงานกิจกรรมนักศึกษากํอให๎เกิดประโยชน๑แกํสังคม
6. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เห็นคุณคํารู๎จักการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
7. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํนักศึกษา
8. เพื่อเตรียมนักศึกษาให๎พร๎อมที่จะไปประกอบวิชาชีพและดาเนินชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตย
ประเภทของกิจกรรม
เนื่องจากนักศึกษาแตํ ละคนยํอมมีค วามแตกตํางกันไปทั้ง ในด๎ านภู มิหลั ง ความสนใจ
และความสามารถ ดัง นั้ นกิ จกรรมนั กศึ กษาจึ งต๎ องมี ค วามหลากหลาย ให๎ สอดคล๎ องกั บความ
ต๎องการของนักศึกษาแตํละคน โดยยึดเกณฑ๑ให๎เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยให๎ดาเนินกิจกรรมใน 5 ประเภท ตํอไปนี้
(1) กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
(2) กิจกรรมกีฬา หรือสํงเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม
(4) กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม
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(5) กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กลุํ มองค๑ การบริห ารนักศึกษา คื อกลุํมที่ไ ด๎มาจากการเลือกตั้ งของนักศึกษาให๎ มาท า
หน๎าที่แทนในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด๎วยนายกองค๑การบริหารนักศึกษา อุป
นายก เลขานุการ เหรัญญิก ฝุายวิชาการ ฝุายกิจกรรม รวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ฝุาย
อาสาพั ฒ นาและบ าเพ็ ญ ประโยชน๑ ฝุ ายประชาสั ม พั น ธ๑ ให๎ บ ริ การวั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ๑ เพื่ อ การจั ด
กิจกรรม/โครงการตํ างๆ คณะกรรมการองค๑การบริห ารนักศึกษา บทบาทหน๎าที่ ที่รับผิ ดชอบ
รํวมกัน ดังนี้
1. บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาตามข๎อบังคับวําด๎วยกิจกรรม
นักศึกษา
2. รํวมมือประสานงานและให๎ความสะดวกในการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ
ตําง ๆ ชมรมตําง ๆ
3. กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงานโครงการและงบประมาณประจาปี เสนอตํอสภา
นักศึกษา
4. พิจารณางบประมาณและโครงการประจาปีการศึกษาของสโมสรคณะ ชมรม เพื่อ
เสนอตํอสภานักศึกษา
5. เสนอระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับ ชมรม ให๎สภานักศึกษาอนุมัติ
6. เข๎าประชุมชี้แจงตํอสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
7. เสนอชื่อคณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม พิจารณาแตํงตั้ง
8. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

สภานั ก ศึก ษา หมายถึ ง กลุํ มบุ ค คลที่ ได๎ มาจากการคัด เลือกให๎ มาเป็นตั วแทนในการ
พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาและชมรม ให๎เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภานักศึกษา บทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบรํวมกัน ดังนี้
1. พิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอนโยบาย งาน/โครงการ และงบประมาณขององค๑การ
นักศึกษา
2. เป็นกรรมการตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานขององค๑การบริหารนักศึกษา
ชมรมตํางๆ ตลอดจนรับทราบรายงานเกี่ยวกับรายได๎และรายจําย หรือการได๎รับสนับสนุนด๎าน
การเงินและพัสดุ
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3. ติดตามและให๎ข๎อเสนอแนะในการดาเนินงานขององค๑การบริหารนักศึกษาให๎เป็นไป
ตามนโยบายที่แถลงไว๎ตํอสภานักศึกษา
4. เป็นตัวแทนในการพิทักษ๑ผลประโยชน๑ของนักศึกษา
5. เสนอชื่อนายกองค๑การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการองค๑การบริหารนักศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึงกลุํมบุคคลที่ได๎มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ
เพื่อทาหน๎าที่เป็นตัวแทนในการบริหารงาน กิจกรรมของคณะ
คณะกรรมการสโมสรคณะ บทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบรํวมกัน ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงานโครงการและงบประมาณประจาปีของสโมสรคณะ
เพื่อเสนอตํอสภานักศึกษา
2. ดูแลควบคุมและดาเนินการในการจัดกิจกรรมตํางๆ ของสโมสรคณะ รวมทั้งกิจกรรม
ชุมนุม และกิจกรรมอื่นๆ ของโปรแกรมวิชาในคณะนั้นๆ
3. ประสานงานและรํวมมือในการดาเนินงานกิจกรรมตํางๆ รํวมกับองค๑การบริหาร
นักศึกษา และชมรมตํางๆ
4. งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย
ชมรม หมายถึง กลุํมบุคคลที่มีความสนใจอยํางเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อดาเนินกิจ กรรม
เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของกลุํม โดยเป็นการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแตํ 2 โปรแกรมวิชา ขึ้นไป
และรวมกันไมํน๎อยกวํา 50 คน และไมํเกิน 200 คน

กีฬามีความสาคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยพัฒนาสุขภาพและอนามัยของนักศึกษาให๎มีความสุข
สมบู ร ณ๑ แข็ งแรง ทั้ ง ทางรํ างกาย จิ ต ใจ ฝึ กความมี น้าใจเป็ นนั กกี ฬาและความสามั ค คี ใ ห๎ แ กํ
นักศึ กษามหาวิท ยาลั ย รวมถึ งจั ดอุ ปกรณ๑แ ละสถานที่เ พื่ออานวยความสะดวกในการเลํนกีฬา
ให๎แกํนักศึกษาที่มีความสนใจ จัดเตรียมทีมนักกีฬาชนิดตํางๆ เพื่อเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา คือ
1. กีฬาระหวํางคณะ
2. กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคเหนือ 8 แหํง
3. กีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย จัดการแขํงขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบ
มหกรรม
4. และกีฬาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ตอนที่

4

หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561................................................ 49

50 ................................................ คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน
เป็นหลักสูตรที่ได๎จัดทาขึ้นเพื่อต๎องการให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตามกรอบที่วางไว๎ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาภาคปกติทุกคนเข๎ ารํวมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้ ง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ประดับโปรแกรม จานวน 100 หนํวยกิจกรรม โดยแบํงสัดสํวน
หนํวยกิจกรรม ดังนี้ ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หนํวยกิจกรรม ระดับคณะ
(วิชา) 40 หนํวยกิจกรรม ระดับโปรแกรมวิชา 20 หนํวยกิจกรรม
ทั้ง นี้ นั กศึ กษาทุ กคนต๎องเข๎ ารํวมกิจกรรมในระดั บ มหาวิท ยาลั ย ระดับ คณะ ระดั บ
โปรแกรมวิชาร๎อยละ 75 หนํวยกิจกรรม จึงจะได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนั กศึกษา
(Activity Transcript) สิ่งสาคัญ ของหลั กสูตรมิ ได๎มุํงเน๎ นที่การเข๎ารํวมกิจกรรมแล๎วผํ าน และ
ได๎ รับ ใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนั กศึ กษา (Activity Transcript) วั ตถุ ป ระสงค๑ห ลั ก
ต๎องการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของหลักสูตร คือ “คนเกํง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
พร๎อมทางานกับสังคม นิยมจิตอาสา” ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งที่หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน นั้นเพื่อให๎นักศึกษาจบหลักสูตรออกไปเป็นบัณฑิต
สมบูรณ๑แบบให๎มากที่สุด
ประเภทกิจกรรม เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให๎นักศึกษาได๎
เข๎าไปมีสํวนรํ วมซึ่งไมํเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไมํมีห นํวยกิต และมี
จุดมุํงหมายเพื่อสํงเสริมพัฒนาการด๎านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบํงออกเป็น 2 ประเภท
คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่นักศึกษา หรืออาจารย๑ประจาวิชา
รํวมกันจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองผู๎เรียน และเสริมการเรียนการสอนในวิชาตํางๆ อาจเป็นการจัด
กิจกรรมนอกเวลาเรียนเพื่อชํวยเสริมในเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่เรียน หรือสาขาวิชา
นั้นๆเชํน เข๎าคํายด๎านภาษา ศึกษาดูงานโรงแรม โรงงาน หอศิลป์ และทัศนศึกษาตามธรรมชาติ
เพื่อศึ กษาชีวิต ของสัตว๑ ระบบนิเ วศ ระบบชลประทาน ระบบผลิ ตกระแสไฟฟูา เป็ นต๎น การ
รายงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการค๎นพบ ค๎นคว๎า ศึกษาด๎วยตนเอง ฯลฯ และกิจกรรมรูปแบบ
อื่นๆ ที่ชํวยเสริมหลักสูตรที่มีอยูํ
จุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑ตรงด๎านวิชาการในวิชานั้นๆ นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
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2) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นพบวิชาชีพในสาขาวิชา และมองเห็นชํองทางในการสร๎างงาน
อาชีพในอนาคตได๎อยํางเหมาะสมกับตนเอง
3) สํ ง เสริ ม ผู๎ เ รี ย นเห็ น คุ ณ คํ า ขององค๑ ค วามรู๎ ตํ า ง ๆ สามารถน าความรู๎ แ ละ
ประสบการณ๑ไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาอาชีพ
4) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดงออก รู๎จักใช๎ความคิดตัดสินใจและสามารถทาสิ่ง
ตํางๆ ได๎โดยลาพังด๎วยความมั่นใจ และสามารถนาประสบการณ๑จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช๎
ในชีวิตประจาวันได๎หรือในการศึกษาตํอในระดับสูงตํอไป
กิจกรรมนอกหลั กสู ตร หมายถึ ง กิ จกรรมตํ างๆ ที่ ค ณะวิ ช า/ศู นย๑ การศึ กษา กอง
พัฒนานักศึกษา องค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา หรือชมรมตํางๆ รํวมกันจัดขึ้น
โดยเป็นกิจกรรมที่ไมํเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็น
กิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวมจะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติป๓ญญา สังคม อารมณ๑ รํางกายและคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของมหาวิทยาลัย
จุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร มีดังนี้
1) สํ ง เสริ มให๎ นัก ศึ กษาได๎ รั บ ประสบการณ๑ ต รงที่ ห ลากหลาย เกิ ด ความรู๎ ความ
ชานาญ ทั้งวิชาการและวิชาชีพอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น
2) สํ ง เสริ มให๎ นักศึ ก ษาค๎ น พบความสนใจ ความถนั ด และพั ฒ นาความสามารถ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นชํองทางในการสร๎างงานอาชีพ
ในอนาคตได๎อยํางเหมาะสมกับตนเอง
3) สํงเสริมให๎นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และเป็นคนมีเหตุผล
4) สํงเสริมให๎นักศึกษามีโอกาสทางานเป็นหมูํคณะ
5) สํงเสริมให๎นักศึกษาเจริญเติบโตทั้งรางรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา
จานวนหน่วยกิจกรรมที่เข้าร่วมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 100 หนํวยกิจกรรม
รูปแบบของหลักสูตร คือ จัดหลักสูตรไปพร๎อมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา
1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม นักศึกษาทุกชั้นปี
2. การให๎ใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) แกํผู๎ผําน
เกณฑ๑มาตรฐานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 เปิดให๎ใช๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558
เป็นต๎นไป
2. นักศึกษาไมํผํานกิจกรรมหรือไมํเข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะมีการเปิดให๎ซํอม
เสริมภายในภาคเรียนถัดไป หากเลยกาหนดการเปิดให๎ซํอมแล๎วยังไมํมา จะปรับให๎ลงทะเบียนเข๎า
รํวมกิจรรมนั้นๆ ใหมํ
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3. นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะวิชา ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางน๎อย 65 หนํวย
กิจกรรม จึงลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพได๎
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. องค๑การบริหารนักศึกษา
3. งานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร๑
4. งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑
5. งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6. งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
7. งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
สถานที่จัดกิจกรรม ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จ าเป็ น ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education:TQF:HE) หมายถึง กรอบที่แสดงระดับคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศซึ่งประกอบด๎วย ระดับคุณวุฒิ การแบํงสายวิชา ความเชื่อมโยงตํอเนื่องจากคุณวุฒิ
ระดับหนึ่งไปสูํระดับหนึ่งที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของแตํละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม
ระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตํละระดับคุณวุฒิปริมาณการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
เวลาที่ต๎องใช๎ การเปิดโอกาสให๎เทียบโอนผลการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ ซึ่งเป็นการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให๎ความมั่นใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตามกรอบ
มารฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแหํงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวําสามารถผลิตบัณฑิตให๎บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ๑ที่ได๎รับระหวํางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ กาหนด
ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังให๎บัณฑิตมีอยํางน๎อย 5 ด๎าน ดังนี้
1) ด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) การพั ฒ นานิ สัย ในการ
ประพฤติ อ ยํ า งมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และด๎ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในสํ วนตนและสํ ว นรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต ในความขัดแย๎งทางคํานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติต น
ตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสํวนตัวและสังคม
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2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข๎าใจ การนึกคิด
และการน าเสนอข๎ อมู ล การวิ เ คราะห๑ แ ละจ าแนกข๎ อ เท็ จจริ ง ในหลั กการ ทฤษฏี ตลอดจน
กระบวนการตํางๆ และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎
3) ด้านทั กษะทางปัญ ญา (Cognitive Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการ
วิเคราะห๑สถานการณ๑และใช๎ค วามรู๎ ความเข๎าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และกระบวนการ
ตํางๆ ในการคิดวิเคราะห๑ และการแก๎ป๓ญหาเมื่อต๎องเผชิญกับสถานการณ๑ใหมํ ๆ ที่ไมํได๎คาดคิด
มากํอน
4) ด้ าน ทั ก ษ ะ ค ว ามสั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ างบุ ค ค ลแ ละ ค ว ามรั บ ผิ ด ช อ บ
(interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานในกลุํม การ
แสดงถึ ง ภาวะผู๎ นา ความรั บ ผิ ด ชอบตํ อตนเองและสั ง คม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบ ในการเรียนรู๎ตนเอง
5) ด้ านทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology
Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิ เคราะห๑ เชิ ง ตัวเลข ความสามารถในการใช๎ เ ทคนิ คทาง
คณิตศาสตร๑และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF หมายถึง นักศึกษาจะต๎องมีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหํ ง ชาติ (TQF) มี จิต สาธารณะ ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ คํ าของ
ศิลปวัฒนธรรมมีทักษะการสื่อสารโดยใช๎ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ประเทศไทย 4.0
2. กรอบกิจกรรมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรอบมาตรฐานด๎านกิจกรรม เกณฑ๑มาตรฐานด๎านกิจกรรมมีอยูํข๎อหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัย
ต๎องสํงเสริ มให๎ มีการจั ดกิ จกรรมนอกหลักสูต รให๎ แกํ นักศึ กษาให๎ ครบถ๎วน ซึ่ง ควรยึด เกณฑ๑ใ ห๎
เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให๎ดาเนินกิจกรรมใน 5
ประเภท ตํอไปนี้
1) กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
2) กิจกรรมกีฬา หรือสํงเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน๑ หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม
4) กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม
5) กิจกรรมสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรอบกิจกรรมมาตรฐานกรอบนโยบาย 3 ดี
กรอบนโ ยบาย 3 ดี (3 D) ด๎ วยกระ ทรวงศึ ก ษาธิ การ โด ยรั ฐ มนต รี วํ า การ
กระทรวงศึกษาธิการได๎ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนทั้งในด๎านการจัดการเรียน
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การสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ กระบวนการคิดวิเคราะห๑ เพื่อให๎มี
ความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ มีทักษะการดารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช๎
ความรู๎ให๎เกิ ดประโยชน๑ ในการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ อีกด๎ านหนึ่งคือการบํมเพราะ
ปลูกฝ๓ ง ปลู กจิตส านึกให๎ผู๎เรี ยนมี คุณธรรม จริยธรรม มี ความรับผิ ดชอบตํอตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถดารงตนอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ดังนั้น สถานศึกษา
ควรได๎ประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวน จัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นภารกิจที่กํอให๎ เกิดผลดังกลําว
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได๎แกํ
Democracy ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย
Decency ด๎านการสํงเสริมให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
Drug-Free ด๎านการสร๎างภูมิคุ๎มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
ผลการด าเนิน การจากข้อ 1 และความเกี่ยวข้ องกับ พัน ธกิ จของมหาวิ ท ยาลัย ในการจั ด
กิจกรรม
เพื่ อให๎ ห นํ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร ได๎ แ กํ กองพั ฒ นานั ก ศึ กษา
องค๑การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรคณะวิชา คณะวิชา ชมรม ชุมนุม จัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัยต๎องการ ควรจัดกิจกรรมนักศึกษาให๎
ครบอยํางน๎อย 5 ประเภท ดังตํอไปนี้
1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑
2) กิจกรรมกีฬาและการสํงเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน๑และรักษาสิ่งแวดล๎อม
4) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย
5) กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
เป็นกิจกรรมนอกหลักสู ตร ที่ค ณะวิชา ศูนย๑การศึกษา กองพั ฒนานักศึกษา องค๑การ
บริ ห ารนั กศึกษา สภานั กศึ กษา หรื อชมรมตํางๆ รํ วมกันจั ดขึ้ นโดยเป็ นกิ จกรรมที่ไ มํ เ กี่ย วกั บ
กิจกรรมเสริมาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียนโดยตรง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมีปรัชญาที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อจบหลักสูตรไป
จะได๎ มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล มีค วามรอบรู๎ทางทฤษฎี และมี ทักษะในการปฏิบั ติงาน
วิชาชีพในสาขาของตนเองได๎ตามมาตรฐาน วิชาชีพกาหนด อีกทั้งต๎องเป็นผู๎ที่เพียบพร๎อมด๎วย
คุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณแหํง วิช าชีพ มุํ งเน๎นการประกั นคุณภาพการศึ กษา โดย
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ต๎องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของหลักสูตร คือ “คนเกํง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
พร๎อมทางานรํวมกับสังคม นิยมจิตอาสา”
คนเก่ง คือ บัณฑิตสามารถนาความรู๎ ไปประยุ กต๑ ใช๎ใ นการประกอบวิช าชีพ ได๎อยําง
สร๎ างสรรค๑ มี องค๑ ค วามรู๎ ที่ ทั นเหตุ การณ๑ และรู๎จักเลื อก รู๎ จักคิ ด รู๎ จักวิ เ คราะห๑ ใ ห๎ เ ป็ นระบบ
สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
คนดี คือ บัณฑิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข มีความรับผิดชอบตํอตนเอง
และตํอผู๎อื่น มีวินัย รู๎จักบริหารจัดการตนเอง และมีความอดทน สามารถเลือกใช๎ชีวิตที่เหมาะสม
กับคํานิยมของสังคม รู๎จักการบริหารจัดการชีวิต มีประชาธิปไตย รู๎จักหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้ง
ปวง
มีคุณธรรม จริยธรรม คือ บัณฑิตสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด๎านคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักธรรมและคํานิยมพื้นฐานมาใช๎ในการดารงชีวิต รู๎จักการใช๎ข๎อมูลในการแก๎ไข
ป๓ญหา รู๎จักประหยัด มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ มีความซื่อสัตย๑ ยุติธรรม
และมีความกตัญ๒ู
พร้ อ มท างานร่ ว มกั บ สั งคม คื อ บั ณฑิ ต สามารถสื่ อสารกั บ คนอื่ นได๎ ดี และท างาน
รํวมกับคนอื่นได๎ รู๎จักคบเพื่อน มีสังคมและมีมิตร เข๎าใจผู๎อื่นและเข๎าใจโลก มีจิตสานึกและการ
ชํวยเหลือผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค๑ แสดงออกถึงภาวะผู๎นา รู๎จักการแก๎ป๓ญหาเฉพาะหน๎า และเห็ น
ความสาคัญของงาน ยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น พร๎อมศรัทธาและเชื่อมั่นผู๎รํวมงาน
นิยมจิตอาสา คือ บัณฑิตที่รู๎จักความเสียสละ ความรํวมมือ รํวมใจ ในการทาประโยชน๑
เพื่อสํวนรวม จะชํวยลดป๓ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการใน
การดาเนินชีวิต ชํวยแก๎ป๓ญหาและสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สุขแกํสังคม
ความสาคัญของหลักสูตร
เพื่อเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย๑ ในมหาวิทยาลั ยให๎สอดคล๎ องกับสังคมโลกวิชาการ
และสังคมในยุคของการแขํงขัน ซึ่งนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมจะได๎รับประโยชน๑ดังนี้
(1) นักศึกษาเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
(2) นักศึกษารํวมกันทางานเป็นทีมอยํางมีประสิทธิภาพ
(3) นักศึกษามีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น และ
ยอมรับมติของกลุํม
(4) นักศึกษามีบุคลิกลักษณะที่พึ่งปรารถนาในตัวคนที่ได๎ชื่อวําเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑
(5) นักศึกษามีทักษะในการทากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบหรือมีความถนัด
(6) นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติที่ดีเหมาะสม อันเป็นผลตํอพฤติกรรมที่พึ่งปรารถนา
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(7) นักศึกษาเห็นคุณคําของสํวนรวมในการทากิจกรรมด๎านจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน๑
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรมแกํนักศึกษา
(2) เพื่อสํงเสริมความสามัคคีในหมูํนักศึกษา
(3) เพื่อสํงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการเพิ่มประสบการณ๑ในด๎ านตํางๆ แกํ
นักศึกษา
(4) เพื่อสร๎างจิตสานึกในการรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ๑ อันดีงามของชาติ
(5) เพื่อสํงเสริมพลานามัยและบุคลิกภาพ และหํางไกลยาเสพติด
(6) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสํวนรวม และมีจิตสาธารณะ
(7) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีประชาธิปไตย รู๎คุณของแผํนดินที่มี ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย๑
(8) เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ระบบการจัดกิจกรรม และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดกิจกรรม
การจัดระบบการจัดกิจกรรมใช๎ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาค
เรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดย 1 ภาคเรียนมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา
16 สัปดาห๑
ขอบเขตของหลักสูตร
1. หลักสูตร ให๎นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา จานวน 100 หนํวยกิจกรรม โดย
แบํงสัดสํวนหนํวยกิจกรรม ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา)
40 หนํวยกิจกรรม
ระดับคณะ
40 หนํวยกิจกรรม
ระดับโปรแกรมวิชา
20 หนํวยกิจกรรม
ทั้ง นี้ นั กศึกษาทุ กคนต๎ องเข๎ ารํ วมกิจกรรมในระดั บ มหาวิ ทยาลัย ระดั บ คณะ ระดั บ
โปรแกรมวิชา ร๎อยละ 75 หนํวยกิจกรรม จึงจะได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา
(Activity Transcript)
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2. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจาก
การเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี มีสัดสํวนจานวนหนํวยกิจกรรมตามหนํวยงาน 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
MS มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
(3) ระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาละ 20 หนํวยกิจกรรม
P ใช๎แทนทุกโปรแกรมวิชา 20 หนํวยกิจกรรม
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
MS (Maesot)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
P (Program)
ใช๎แทนทุกโปรแกรมวิชา
เลขตัวที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับชั้นปีการศึกษา
เลขตัวที่ 3 - 4 หมายถึง ลาดับกิจกรรมกํอนหลัง
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4. โครงการ/ กิจกรรม ชมรม ชุมนุม และเฉพาะกิจ
1) ให๎ระดับ มหาวิทยาลัย จัด กิจกรรมชมรมโดยมีหนํวยกิ จกรรมชมรมละ 1
หนํวยกิจกรรม โดยที่องค๑การบริหารนักศึกษาสํงเสริมเพื่อให๎กลุํมตัวแทนแตํละคณะวิชาจัดขึ้น
และให๎นักศึกษาทุกคณะเลือกตามความสนใจปีละ 1 ชมรม หรือจะสังกัด 1 ชมรม ตลอดจนครบ
หลักสูตรก็ได๎
2) ให๎ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ จัดชื่อโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ*
ให๎เป็ นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนอกเหนื อจากกิจกรรมบัง คับที่ร ะดับมหาวิท ยาลัย /ระดั บคณะ
กาหนดไว๎ หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจที่ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะกาหนดขึ้นมาเพื่ อสํงเสริม
ให๎นักศึ กษาได๎ มีสํวนรํ วมในการทากิ จกรรมในรูป แบบตํางๆ หรื อเป็ นกิ จกรรมที่ห นํวยงานทั้ ง
ภายใน และภายนอกขอความรํวมมือระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะ เพื่อเข๎ารํวมในกิจกรรมนั้นๆ
โครงการ/ กิจกรรมตามหลักสูตร
1. กลุ่มระดับมหาวิทยาลัย
A (Activity) กองพัฒนานักศึกษา 40 หนํวยกิจกรรม
รหัสกิจกรรม
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
A 0101
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
A 0102
พิธีไหว๎ครู
A 0103
กองพัฒนาพบนักศึกษา
A 0104
ตรวจสุขภาพนักศึกษา
A 0105
พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรียน
A 0106
กีฬาระหวํางคณะ
A 0107
รํวมเชียร๑เดินพาเหรดงานกีฬา
A 0108
ราชภัฏลอยกระทง
A 0109
รณรงค๑ตํอต๎านโรคเอดส๑
A 0110
จิตอาสา
A 0111
เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศึกษา
A 0112
กิจกรรมชมรม*
A 0113
กิจกรรมเฉพาะกิจ*
A 0114
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
A 0201
พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรียน
A 0202
กีฬาระหวํางคณะ
A 0203
รํวมเชียร๑ เดินพาเหรดงานกีฬา

จานวนหนํวยกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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รหัสกิจกรรม
A 0204
A0205
A 0206
A 0207
A 0208
A 0209
A 0210
A 0211
A 0301
A 0302
A 0303
A 0304
A 0305
A 0306
A 0307
A 0308
A 0309
A 0401
A 0402
A 0403
A 0404
A 0406
A 0407

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
สตาฟเชียร๑กีฬา
ราชภัฏลอยกระทง
รณรงค๑ตํอต๎านโรคเอดส๑
เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศึกษา
กิจกรรมชมรม*
กิจกรรมเฉพาะกิจ*
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สานสัมพันธ๑ล๎อมรั้วหํางไกลยาเสพติด
พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรียน
กีฬาระหวํางคณะ
ราชภัฏลอยกระทง
เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศึกษา
สร๎างคุณธรรม จริยธรรม
สานสัมพันธ๑ล๎อมรั้วหํางไกลยาเสพติด
3 D พัฒนานักศึกษา
รํวมพลังตํอต๎านยาเสพติด
การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
พบอาจารย๑ที่ปรึกษาหมูํเรียน
กีฬาระหวํางคณะ
ราชภัฏลอยกระทง
เลือกตั้งนายกองค๑การบริหารนักศึกษา
อบรมอาชีพอิสระ
ป๓จฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท๎าย

จานวนหนํวยกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ : ตัวอยํางของกลุํมระดับมหาวิทยาลัย สาหรับในกลุํมระดับคณะตํางๆ จะอยูํ
ในเว็บไซต๑ระบบกิจกรรมนักศึกษา https://lis.kpru.ac.th/e-activity
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการวัดผล ประเมินผล การวัดผล ประเมินผลใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษาตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระหวํางเรียนและจบ
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การศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
2. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ให๎ใช๎เกณฑ๑มาตรฐานการเข๎ารํวม
กิจกรรมระหวํางเรียน ดังตํอไปนี้
2.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไมํ
น๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม
2.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบคําหนํวยกิจกรรมในการเทียบโอนคําหนํวยกิจกรรม
นั้นๆ ได๎ในกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาระดับหนํวยงาน เชํน
คณะ โปรแกรมวิ ช า เป็ นต๎ น ทั้ ง นี้ ต๎ องผํ า นการพิ จารณาเห็ นชอบในการ เที ย บโอนคํ าหนํ ว ย
กิจกรรมจากหนํวยงานนั้นๆ
2.3 นักศึกษาไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งได๎รับการประเมินผลการ
เข๎ารํวมกิจกรรมนั้นไมํผําน สามารถเข๎ารํ วมกิ จกรรมอื่ นที่มีหนํวยกิจกรรมเทํ ากันหรือมากกวํ า
ทดแทนได๎จนกวําจะผําน
2.4 นักศึกษาไมํผํานกิจกรรมหรือเข๎ารํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะมีการเปิดให๎
ซํ อ มเสริ มภายในภาคเรี ย นถั ด ไป หากเลยก าหนดการเปิ ด ให๎ ซํ อ มแล๎ ว ยั ง ไมํ ม าจะปรั บ ให๎
ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นๆ ใหมํ
2.5 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในโปรแกรมวิชา
ได๎นั้นต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้
1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แมํสอด
ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม
2) นักศึกษาทุกคนที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต๎องผํานการเข๎ารํวม
กิจกรรมไมํน๎อยกวํา 28 หนํวยกิจกรรม
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ๑การประเมินผลเข๎า
รํวมกิจกรรม นักศึกษาทุกคนต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ
ระดับโปรแกรมวิชา ไมํน๎อยกวํา 75 หนํวยกิจกรรม จึงจะได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม
นักศึกษา (Activity Transcript)
4. เกณฑ์มาตรฐานในการวัดผล ประเมินผล
ในการวั ดผล ประเมิ นผลการเข๎ ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา มีเกณฑ๑มาตรฐานตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพื่อให๎ได๎มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณ๑ที่มีความหมาย
แทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช๎เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิ่งที่วัด
วํามีจานวนหรือปริมาณเทําใด จะเห็นได๎วํา การวัดผลจะเป็นการกาหนดตัวเลขให๎กับวัตถุ สิ่งของ
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เหตุการณ๑ หรือพฤติกรรมตํางๆ หรืออาจใช๎เครื่องมือไปวัดเพื่อให๎ได๎ตัวเลขแทนคุณลักษณะตํางๆ
ซึ่งจะยุํงยากพอสมควรสาหรับการวัดผลด๎านกิจกรรมของนักศึกษา ฉะนั้น การเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักศึกษาในแตํละโครงการ/กิจกรรม จะวัดในลักษณะทางสังคมศาสตร๑ (Social Science)
เป็นการวัดเพื่อหาจานวนหรื อคุณภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรมไมํมีตัวตนแนํนอน โดยกาหนดคํา
ของการวัด ได๎แกํ
1) การเข๎ารํวมกิจกรรม 1 ครั้ง ในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เทํากับ 1 หนํวยกิจกรรม
2) ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการวัดผลพฤติกรรม
ที่ได๎รับ หรือออกแบบวัดผลสิ่งที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรม
การประเมิน ผล หมายถึง กระบวนการที่กระทาตํอจากการวัดผลแล๎ววินิจฉัยตัดสิน
สรุปคุณคําที่ได๎จากการวัดผลอยํางมีกฎเกณฑ๑ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจวําสิ่งนั้นดี
หรือเลว เกํ งหรืออํอน ได๎ หรื อตก เป็นต๎น จะเห็นได๎ วําการประเมินผลเป็ นกระบวนการที่ท า
ตํอเนื่องจากการวัดผลแล๎ววินิจฉัย และตัดสินใจ ฉะนั้นเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 75 หนํวยกิจกรรม จึงจะได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวม
กิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยมีเกณฑ๑ในการประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมและ
ได๎รับใบรายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) ดังตํอไปนี้
จานวนหน่วยกิจกรรม ความหมายการประเมินผล
95 – 100
ผํานดีเยี่ยม
86 - 94
ผํานดีมาก
75 - 85
ผํานดี

นักศึกษาได้อะไรจากกิจกรรม
1. นักศึกษาเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
2. นักศึกษารํวมกันทางานเป็นทีมอยํางมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษามีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น
ยอมรับมติของกลุํม
4. นักศึกษามีบุคลิกลักษณะที่พึงปรารถนา ในตัวคนที่ได๎ชื่อวําเป็นบัณฑิต
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5. นักศึกษามีทักษะในการทากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบหรือมีความถนัด
6. นักศึกษามีการพัฒนาทัศนะคติที่ดีเหมาะสม อันจะเป็นผลตํอพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา
7. นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ มีโลกทัศน๑ของตนเองกว๎างมากขึ้น
ข้อควรปฏิบัติในการเช็คกิจกรรม มีดังนี้
1. ต๎องนาบัตรประจาตัวนักศึกษาติดตัวเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้งและให๎ ผู๎รับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมเช็คการการเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง
2. หากไมํนาบัตรประจาตัวนักศึกษามาเช็คกิจกรรม ถือวํานักศึกษาขาดการเข๎ารํวม
กิจกรรมในครั้งนั้น และอาจต๎องทาการซํอมกิจกรรมในปีถัดไป

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561................................................ 63

ภาคผนวก
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยที่
เป็นการสมควรแก๎ไขเพิ่มเติม เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ
ให๎มีความเหมาะสมและสํงเสริมศักยภาพของบั ณฑิตยิ่งขึ้น จึงอาศัยอานาจตามในมาตรา 31
แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึง
ออกประกาศไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1 ประกาศนี้เรียกวํา “เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาค
ปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข๎อ 2 ประกาศให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตั้งแตํปีการศึกษา 2558 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3 บรรดาประกาศอื่นใดในสํวนที่กาหนดไว๎แล๎วในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแย๎ง
กับประกาศนี้ ให๎ใช๎ประกาศนี้แทน
ข๎อ 4 ให๎ยกเลิกความในข๎อ 5.5 แหํงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง
เกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 และให๎ใช๎ความ
ตํอไปนี้แทน
“5.5 นั กศึ กษาที่ จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าออกฝึ กประสบการณ๑ วิช าชี พ ใน
โปรแกรมวิชาได๎นั้น ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้
1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แมํสอด ต๎องผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 55 หนํวยกิจกรรม
2) นักศึกษาทุ กคนที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต๎องผํานการเข๎ า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 28 หนํวยกิจกรรม”
ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาด
กรณีที่เกิดป๓ญญาจากการใช๎ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(รองศาสตราจารย๑สุวิทย๑ วงษ๑บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อประสานงานบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อ - สกุล
ตาแหนํง
หมายเลขโทรศัพท๑
อาจารย๑เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา 085-8018697
อาจารย๑ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
หัวหน๎างานองค๑การบริหารนักศึกษา
081-6449098
น.ส.กัญญารัตน๑ คามี
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
083-2729013
นายณะราทิ น๎อยมํวง
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
088-2821546
น.ส.ปราณี แผนดี
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
087-7350401
นายกิตติกร กล๎าแข็ง
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
062-9282596
น.ส.สลิตา เพชรบูรณ๑
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
061-4523642
น.ส.น้าทิพย๑ สิงห๑ลอ
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
091-8433068
นายอนุวัฒน๑ แนไพร
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
087-7285401
น.ส.โสรยา วรนุช
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
087-4165244
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
088-8123419
นายทนงศักดิ์ ก๐าคาต๏ะ
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
088-7639811
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
เจ๎าหน๎าที่กองพัฒนานักศึกษา
090-7472788
ที่ปรึกษา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัชชัย พวกดี
กองบรรณาธิการ
อาจารย๑เลเกีย เขียวดี
นายอนุวัฒน๑ แนไพร
นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวโสรยา วรนุช
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ๑
นางสาวน้าทิพย๑ สิงห๑ลอ
นายณะราทิ น๎อยมํวง
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