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สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ
ในรอบปี พ.ศ. 2558 - 2559 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ก ระผมรั บ ผิ ด ชอบก ากั บ ดู แ ลอยู่ ได้ ด าเนิ น การตามภารกิ จ ที่ ว างแผนไว้ ใ นโคร งการ/ กิ จ กรรม
ตามปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งโครงการ/
กิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้นงานด้านกิจการนักศึกษาจะ
เกิ ด ผลบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ นั้ น ต้ อ งเกิด จากการร่ ว มคิ ด ร่ ว มมื อ ร่ ว มแรงกั น หลายฝ่ า ย และหลาย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรใหม่
ปีพุทธศักราช 2558 ที่นามาใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก โดยในหลักสูตรกาหนด
โครงการ/ กิ จ กรรม ไว้ 100 หน่ ว ยกิ จ กรรม ได้ แ ก่ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย 40 หน่ ว ยกิ จ กรรม ระดั บ คณะ
40 หน่วยกิจกรรม ระดับโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม โดยนักศึกษาทุกคณะทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม จึ งจะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ นับว่าหลักสูตรนี้
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การจัดกิจกรรมประสบผลสาเร็จได้ด้วยดี
โดยเฉพาะความสาเร็จในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยเจ้าหน้าที่กองพัฒนา
นักศึกษา และนักศึกษาในองค์การบริหารนักศึกษา ล้วนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งเกิดจากองค์ประกอบอื่นอีกหลายประการ อาทิ มีการวางแผนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวร่วมกัน มีการบริหารงานที่ดี มีการมอบหมายภาระงานตรงกับความสามารถของบุคลากร
มีการประเมินผลโครงการเพื่อนาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข มีการบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมกับ
โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ให้ความสาคัญในการพัฒนานักศึกษา และให้โอกาสนักศึกษาคิดลงมือ
ปฏิบัติจริงทาให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
สามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม องค์กร ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง
ในนามผู้บริหารที่กากับดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับโปรแกรมวิชา หัวหน้างาน รวมทั้งบุคลากรทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัย และสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่ง ก็คือ นักศึกษาทุกคณะทุกคน ที่ทาให้งานด้านกิจการนักศึกษาลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งปี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา ประจาปีง บประมาณ 2559
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) เล่มนี้ จะทาให้ทราบว่า กรอบงานกองพัฒนานักศึกษา
มีอะไรบ้าง โครงสร้างองค์กรเป็นเช่นไร มีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้างในรอบปี และการดาเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษาบรรลุผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด
(รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ
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สารจากผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยดูแลด้านการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษา อยู่ในสังกัดสานั กงานอธิการบดี มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน
โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ งานสานักงานกองพัฒนานักศึกษา แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย และงานองค์การ
บริหารนักศึกษา แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย
ในช่วงขวบปีที่ผ่านมานับว่ากองพัฒนานักศึกษาได้มีการพัฒนานักศึกษาและพัฒนางานด้านต่างๆ
รวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้จัดทาหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มใช้กับนักศึกษา รหัส 58
เป็นต้นไป ในการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา ประจาปี 2559 ครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทาให้เห็นได้ว่าการตั้งใจทางานใดๆ ก็ตาม ควรต้องมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจ รวมถึงต้องมีแรงบันดาลใจ จึงจะทาให้งานนั้นๆ ประสบความสาเร็จได้
อยากจะบอกว่า ไม่ว่าคุณจะทางานอะไรก็ ตาม ต้องมี “แรงบันดาลใจ” คาสั้น ๆ แต่เต็มไปด้วย
พลัง เชื่อว่าทุกคนมีความฝัน ทุกคนมีจิตนาการ ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง เพียงแต่เราอาจจะ
มองเห็นสิ่งเหล่านั้นชัดเจนไม่เท่ากัน แรงบัลดาลใจ เป็นพลังที่ทาให้เราเห็นสิ่งเหล่านั้นในตัวเองได้ชัดเจนมาก
ขึ้น ยิ่งเราพบแรงบัลดาลใจของเราเร็วเท่าไร ความฝันของเราก็จะเป็นจริงได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ลาพังเพียงแรง
บันดาลใจ คงทาให้เราสาเร็จทุกสิ่งตามที่ตั้งใจไม่ได้ หากไม่ลงมือทา ถ้าคุณพบแรงบันดาลใจของคุณแล้ว
อย่าปล่อยให้มันค่อย ๆ มอดดับไปเพียงเพราะคุณไม่เริ่มทา เพราะกว่าคุณจะพบแรงบันดาลใจที่ดีอีกครั้ง
คุณอาจจะไม่มีแรงที่จะทามันอีกก็ได้
เช่นเดียวกันการตั้งใจทางานในทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร หรือนักศึกษาก็ตาม ขอให้หาแรง
บันดาลใจของตัวเองให้เจอ เพื่อสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองและสังคมตอลดไป

(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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สารจากหัวหน้า
องค์การบริหารนักศึกษา (คนเก่า)
ในรอบปี 2558-2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษา หน่วยงานในความดูแลของกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร ที่กระผมรับผิดชอบกากับดูแล เป็นหน่ว ยงานที่บริหารจัดการ
โดยนักศึกษา เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา คือ องค์กรหนึ่งของนักศึกษา ที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อดูแลดาเนินการ
จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย มี บ ทบาทหน้ า ที่ ควบคุ ม ดู แ ล
การทางานของชมรมต่าง ๆ รวมถึงสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย พิทักษ์สิทธิ์ต่าง ๆ ของนักศึกษา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงถือว่าองค์การบริหารนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ตามปี ง บประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับ ปฏิทิน การศึก ษาของมหาวิทยาลั ย และเป็นไปตามหลั กสู ตรกิ จกรรมของกองพัฒ นานั กศึกษา ซึ่งเป็ น
กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน ที่นามาใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นปีการศึกษา
แรกตามที่หลักสูตรกาหนดโครงการ/กิจกรรม ไว้จานวน 100 หน่วยกิจกรรม ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย 40
หน่วยกิจกรรม ระดับคณะ 40 หน่วยกิจกรรม และระดับโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม โดยนักศึกษาทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม จึงจะสามารถลงทะเบียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
องค์การบริหารนักศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 40 หน่วยกิจกรรม
ต่อปีการศึกษา
การดาเนิ นการด้านงานกิจ กรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดย
นักศึกษา ความสาเร็จที่ได้รับนับเป็นความสาเร็จที่มาจากหลายภาคส่วน สิ่งสาคัญคือผู้นานักศึกษาที่เป็นผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และบุคลากรเป็นอย่างดี การทางานกิจกรรมนักศึกษา
มิใช่งานที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสามารถทาได้เพียงคนเดียว แต่เป็นงานที่ต้องอาศัยการทางานเป็นทีม อาศัยการ
วางแผน บริ ห ารจั ด การที่ ดี การมอบหมายภาระงานให้ ต รงกั บ ความสามารถของบุ ค คล นั บ ว่ า ทุ ก ๆ
องค์ประกอบมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมนักศึกษาให้ประสบความสาเร็จได้
หากเปรียบการทางานขององค์กรกับเครื่องจักรกล ธรรมชาติของเครื่องจักรกลที่ประกอบด้วย
เฟืองนั้น รูปลักษณ์ของมันส่วนใหญ่ จะมีลักษณะและความหนาแตกต่างกันไป แล้วแต่ความสามารถในการ
ทางาน เฟืองแต่ละตัวจะมีขอบเป็นฟันซี่ ๆ รอบตัว ทาหน้าที่ให้เกิดการสัมผัสกับเฟืองอีกตัว เพื่อสร้างแรงหมุน
กลับทิศทาง ซึ่งการหมุนนั้นเองก็จะเกิดแรงขับเคลื่อนต่อ ๆ กันไป เปรียบเฟืองก็เหมือนคน ฟันเฟืองและขนาด
ก็เหมือนวิชาความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนมี การหมุนของเฟืองก็คือการทางานของคน ซึ่งแต่ละคนก็จะมี
หน้าที่แตกต่างกันไปในองค์กร เช่นเดียวกับเฟือง อาจจะมีบางตัวทาหน้าที่เหมือนกัน บางตัวมีขนาดไม่เท่ากัน
ก็เปรียบเสมือนตาแหน่งหน้าที่ในองค์กร แต่สุดท้ายทุกคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายคือความสาเร็จขององค์กร
องค์การบริหารนักศึกษาดาเนินการประสบความสาเร็จได้นั้น ก็มาจากกาลังความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน
ในองค์กร
ในนามหั ว หน้ าองค์การบริ ห ารนักศึกษา ขอขอบคุณผู้ บริห ารทุกระดั บ บุคลากรทุก ภาคส่ ว น
ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรทุ ก คน และที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ

(4)
งานกิจกรรมนักศึกษา ขอบคุณผู้นานักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ
ที่ทาให้งานด้านกิจกรรมนักศึกษาสาเร็จลุล่วงด้วยดีอีกปีหนึ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการปฏิบัติงานองค์ก องพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 -30 กันยายน พ.ศ. 2559) เล่มนี้ จะทาให้ทราบว่าองค์การบริหารนัก ศึกษา
ดาเนินการจัดกิจกรรมใดบ้างในรอบปีการศึกษา และผลการดาเนินการสาเร็จลุล่วงเพียงใด

(อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ)
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา

สารจากหัวหน้า
องค์การบริหารนักศึกษา (คนใหม่)
ในนามหั ว หน้ า องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา (คนใหม่ ) ซึ่ ง กระผมได้ เ ข้ า มารั บ ต าแหน่ ง ต่ อ จาก
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 นั้น ทาให้ได้รับรู้กรอบการทางานในกองพัฒนา
นักศึกษาที่มอบหมายให้รับผิดชอบในด้านของกิจการนักศึกษา ในส่วนของหัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
โดยจุดเด่นของงานกิจการนักศึกษานั้น คือการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดี อันก่อเกิดมาจากการร่วมมือ ร่วมแรงใจ ความคิดในหลายฝ่าย ซึ่งถือ ว่าเป็นอีกบทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นบทบาทความรับผิดชอบใหม่ที่กระผมได้รับ
ในการนี้ ขอขอบคุ ณรองศาสาตราจารย์ มัย ตะติยะ รองอธิก ารบดีฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษาและ
โครงการพิเ ศษ นางเพ็ญ นภา ศรี ทับ ทิ ม ผู้ อานวยการกองพัฒ นานัก ศึ กษา ที่ ได้ไ ว้ว างใจให้ ก ระผมเข้ ามา
ปฏิบัติงานด้านนี้ รวมทั้งขอบคุณผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับโปรแกรมวิชา
หัวหน้างาน รวมทั้งบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งสาคัญยิ่ง คือ นักศึกษาทุกคณะทุกคน ที่ได้ร่วมงานด้าน
กิจการนักศึกษาผ่านลุล่วงไปด้วยดี กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2559 เล่มนี้ จะทาให้ทราบถึงกรอบงานของกองพัฒนานักศึกษาในรอบปี 2559 ว่ามี
โครงสร้างองค์กร มีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้างในรอบปี ทีได้ดาเนินการมาว่าสาเร็จลุล่วงมากน้อยเพียงใด

(อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง)
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา

(5)
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หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า รายงานการปฏิบัติงานกองพัฒ นานัก ศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
(วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 – 30 กั น ยายน พ.ศ. 2559) เล่ ม นี้ จะช่ว ยให้ เ ข้า ใจบริ บทภารกิ จและการ
ดาเนินงานภายในกองพัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งรับรู้ระบบกลไกการทางานร่วมกับนักศึกษา เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ 2559 กองพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินการในส่วนกิจการนักศึกษาที่
ผ่านมา จะสาเร็ จลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดีทุกประการ ก็ต้องอาศัยความร่ว มมือ ร่วมคิด ร่ว มทา จากบุคลากรทุก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสานัก และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม อนุเคราะห์
ช่วยการปฏิบัติงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าในปีต่อ ๆ ไป คงให้ความร่วมมือเช่นทุกปีเสมอมา
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(6)

(7)

สารบัญ
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ …………………………………………….…………….. (1)
สารจากผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา …………………………………………….……………..………………………….. (2)
สารจากหัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา (คนเก่า)……………………………………………….…………………………….. (3)
สารจากหัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา (คนใหม่)……………………………………………….…………………………….. (4)
คานา ……………………………………………….…………………………………………………………………….…….…………….. (5)
สารบัญ ………………………………………………………………………………….………….………………………….…………….. (7)
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย..………………………..................................................................................... 1
ประวัติมหาวิทยาลัยโดยย่อ……………….………………..……..…………........................................ 1
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร……………….…………......................... 3
สิ่งสาคัญที่ควรรู้ในมหาวิทยาลัย……………….………………..……..…………................................. 4
นิยามศัพท์เฉพาะหน่วยงาน บุคลากร……………….………………..……..………........................... 5
นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา…………................................. 6
วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา……………....................... 7
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา……………….…………..................................................... 7
ดาเนินการตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา……………….…........................................... 8
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา..................………………………...........................................................
อดีตกองพัฒนานักศึกษาสู่ปัจจุบัน……………….………………...................................................
โครงสร้างการบริหารจัดการ…………………………………………………...………….........................
กรอบงานหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจ………………………………………….........................
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา………………………………………….........................
อัตรากาลังบุคลากร สังกัดกองพัฒนานักศึกษา………………………...………….........................
สานักงานกองพัฒนานักศึกษา………………………………………………...………….........................
ยึดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา………………………...…………………..........................
การจัดส่วนการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา………………………...………….........................
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารระดับคณะ………………………...……………..……………..........................
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา..............................………………………...................................
ปีงบประมาณ 2559……………………………………………………………...………….........................
โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559…………………………………………….........................
การดาเนินงานตามภารกิจหลัก…………………………………………………………..........................
1. ฝ่ายบริหารและธุรการ……………………………………………………...…………...................
2. ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา…………………...…………...................
3. ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ .......………………….………..................
4. ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา…………………………………...…………..................

9
9
10
13
17
17
18
19
19
19
21
21
21
23
23
32
35
39

(8)

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานองค์การบริหารนักศึกษา..............................…………………...................................
เกี่ยวกับองค์การบริหารนักศึกษา………………………………………………..……….........................
นิยามศัพท์เฉพาะหน่วยงาน นักศึกษา………………………………………………….........................
งบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา………………….……………………………………..........................
การบริหารจัดการงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา………………….……………………...............
เกณฑ์การคิดคานวณแบ่งเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาเป็น 2 ส่วน…………………………...............
ปีงบประมาณ 2559……………………………………………………………...………….........................
โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559…………………………………………….........................
การดาเนินงานตามภารกิจหลัก…………………………………………………………..........................
1. ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา………………………………………………............
2. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา……………………………………………………....…………...................
2.1 งานกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์....
2.2 งานกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ........................................................
2.3 งานกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม.......................................
2.4 งานกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย...........................
2.5 งานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม.........................................................................................................
โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ……………………………………………………………...................
โครงการ/ กิจกรรม ชมรม…………………………………………………………….........................
3. ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา......................………………….………..................
4. ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร…………………………………...…………................................
ส่วนที่ 5 สรุปการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา..............................………………………...................................
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา…………………………………………...………….........................
จานวนหน่วยกิจกรรมของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา………………………….........
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย……………………………..................
แผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา……………………….……….….......
แผนการจัดกิจกรรมตามตัวบ่งชี้ที่ 1.15 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี…………….......
สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา……………………..…….…….......
สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหาร
นักศึกษา……………………………………………………………………………………..…………….…….......
การพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา………………………………………………........................
การพัฒนานักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา…………………………………………........................
สรุปการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา……………………………………………………..........................

47
47
48
49
51
51
53
53
56
56
57
57
62
66
67
69
74
81
83
85
87
87
89
89
90
91
92
93
95
98
99

ส่วนที่ 1
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยโดยย่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 496 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวเมืองกาแพงเพชรตามเส้นทางถนน
พหลโยธิน กาแพงเพชร – นครสวรรค์ เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี แหล่ง
เรียนรู้ให้การศึกษานอกสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 7 ตาบล
แม่ ป ะ อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก บนเนื้ อ ที่ 600 ไร่ ซึ่ ง ขอน าประวั ติ โ ดยย่ อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร มากล่าวพอเข้าใจ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2516 ได้เจรจาขอซื้อที่ดินจากราษฎรต่อจากที่สาธารณะจนถึงริมแม่น้าปิงเป็นพื้นที่ประมาณ
420 ไร่เศษ ในจานวนนี้ราษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่า 95 ไร่เศษ ส่วนที่เหลือ 325 ไร่เศษ ซื้อด้วยงบประมาณ
ของกรมฝึกหัดครู วิทยาลัยครูกาแพงเพชรได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516
ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกระดับ ป.กศ. ชื่อสถาบันว่า วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
ปีการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุล ยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครู ทั่ ว ประเทศทั้ ง 36 แห่ ง เป็ น ชื่ อ สถาบั น ราชภั ฏ เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2535
ปีการศึกษา 2543 ได้เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียน
สรรพวิ ท ยาคมเป็ น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาเป็ น รุ่ น แรก จนในปี ก ารศึ ก ษา 2544 ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อุ ด มศึ ก ษาแม่ ส อด
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นบนเนื้อที่ 600 ไร่ ของตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา ใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้
สถาบันราชภัฏอยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี ก ารศึ ก ษา 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547
ฉะนั้น ผู้ดารงตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีดัง
รายนามต่อไปนี้
นายวิชัย แข่งขัน
1 ตุลาคม 2516 – 22 มีนาคม 2520
นายโสภณ สุวรรณโรจน์
23 มีนาคม 2520 – 20 ตุลาคม 2524
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร
21 ตุลาคม 2524 – 20 ตุลาคม 2528
รองศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยะกมล
21 ตุลาคม 2528 – 20 ตุลาคม 2532
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข
21 ตุลาคม 2532 – 8 มิถุนายน 2542
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

9 มิถุนายน 2542 – 7 มีนาคม 2556
8 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน

ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ แ บ่ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ บริ ห ารงานราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
หน่วยงานระดับคณะวิชา แบ่งออกเป็น 5 คณะ คือ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับสานัก หรือเทียบเท่าคณะ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. สานักงานอธิการบดี
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
9. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
2. ศูนย์ภาษา
หน่วยงานระดับกอง ได้แก่
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. กองกลาง
3. กองนโยบายและแผน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
1. สภามหาวิทยาลัย
2. สภาคณาจารย์
3. หน่วยตรวจสอบภายใน
4. งานพัฒนาระบบเครือข่าย
5. งานวิเทศและกิจการอาเซียน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท โดย
หลักสู ตรปริ ญญาตรีเปิดสอนวันจันทร์ – ศุกร์ เรียกว่า ภาคปกติ และเสาร์ – อาทิตย์ ประเภท การศึกษา
บุคลากรประจาการ เรียกย่อว่า ภาค กศ.บป.() หลักสูตรปริญญาโทเปิดสอนวันเสาร์ – อาทิตย์ เรียกว่า
ภาค กศ.บป. เช่นกัน
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ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยาม
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และตรา
ประจ ามหาวิ ท ยาลั ย นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเกี ย รติ ย ศสู ง สุ ด แก่ ช าวมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว
พระราชอาณาจักร โดยนาม "ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์
รัชกาลที่ ๙ เพื่อกาหนดรูป แบบสั ญลั กษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร นามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ คือ
1. เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กาเนิดสถาบัน
2. เป็ น รู ป แบบที่ เ ป็ น กลาง เกี่ย วข้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ตั้ ง ธรรมชาติ และความสอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน
3. สีของตราประจามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สี น้ าเงิ น แทนค่ า สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด และพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือ พระราชลัญจกรประจาพระองค์
รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผ่นดิน
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โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิก
รัฐสภาถวายน้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY”
จะเห็นได้ว่า ความหมายของรูปต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันวิเศษ สมควรอย่างยิ่งที่ชาวราชภัฏกาแพงเพชร จะน้อมนาความหมายดังกล่าว
มาเป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2547 ได้กาหนด
ไว้อย่างชัดเจนให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” หากชาวราชภัฏได้ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุสู่อุดมการณ์นี้แล้ว ย่อมจะได้ชื่อว่าชาวราชภัฏ คือ “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”

สิ่งสาคัญที่ควรรู้ในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีสัญลักษณ์หลายอย่างที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยและเป็นสิ่ง
สาคัญยึดเหนี่ยวจิตใจชาวราชภัฏกาแพงเพชร ทั้ง อาจารย์ บุคลากร ดังนี้
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ประจามหาวิทยาลัย คือ
พระพุทธวิธานปัญญาบดี หมายถึง ศูนย์รวมแห่งความรู้และวิทยาการ
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย คือ
ต้นสักทอง และ ดอกสักทอง
สีประจามหาวิทยาลัย คือ
สีแสด และ สีขาว
คติพจน์ประจามหาวิทยาลัย คือ
ปญฺญาวุฑฺฒิก นิคมาภิวฑฺฒน “สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่
ประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์ คือ
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ คือ
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
ค่านิยมหลัก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กรณธรรม
พันธกิจ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามศัพท์เฉพาะหน่วยงาน บุคลากร
นิยามศัพท์เฉพาะนี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องในความรับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสะดวกต่อการตีความและบริหารจัดการ เป็น การให้ความหมาย
คาเฉพาะที่ใช้ ในกิจ การนั กศึ กษา หรื อการบริห ารจัดการด้านกิ จกรรมของบุ คลากรและนัก ศึกษา เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในความหมายและบริบทตรงกัน ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะ หมายถึง หน่ว ยงาน หรือคณะวิช า ที่มหาวิทยาลั ยจัดแบ่งโครงสร้างตามภาระงานตาม
สาขาวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีการร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยกัน
กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายรับผิดชอบดูแลงานด้านกิจการ
นักศึกษา เช่น กิจกรรม สวัสดิการ สุขภาพ หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา และอื่น ๆ ของนักศึกษา และกากับ
ดูแลส่วนขององค์การบริหารนักศึกษา
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณบดี หมายถึง คณบดี แต่ละคณะวิชาในมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดในระดับคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
บริหารและกากับดูแลกองพัฒนานักศึกษา และด้านกิจการนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักอธิการบดี หมายถึง ผู้อานวยการสานักอธิการบดี ในมหาวิทยาลัย ดูแลงาน
ธุรการและการบริหารงานทั่วไป และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและประสานงานแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา หมายถึง ผู้ อานวยการกองพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร มีหน้าที่ดูแลกิจการนักศึกษาและบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หมายถึง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารและกากับดูแล
ด้านกิจการนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะ และกิจกรรมชุมนุม หรือตามที่รับมอบมาย
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา ในหน่วยงานองค์การ
บริหารนักศึกษา มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษาและบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชา หมายถึง ผู้บริหารระดับสาขาวิชาด้านการเรียนการสอน และบริหารและ
กากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาในระดับโปรแกรมวิชาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่นักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา หมายถึง คณะกรรมการในสาขาวิชานั้น ๆ และดาเนินการตาม
นโยบายของโปรแกรมวิชาในด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งกากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาในระดับโปรแกรม
วิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดรูปแบบ แนวคิด และอื่น ๆ ในโปรแกรมวิชาเป็นหลักสาคัญ
โปรแกรมวิชา หมายถึง สาขาวิชาในส่วนที่คณะเปิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ที่รับตาแหน่งอาจารย์
ผู้สอนในสาขาใดสาขาหนึ่งในมหาวิทยาลัย
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อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ดูแล และรับ ผิดชอบนักศึกษาในหมู่เรียนนั้น ๆ โดยได้รับมอบหมายเพื่อให้การช่วยเหลื อและสนับสนุนให้
นักศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านบุ คลิ กภาพ ทัศนคติของนั กศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) กิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจาวิชาร่วมกันจัดทา
ขึ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ
กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา/ ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรม ชุมนุมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หรือหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ดาเนินการเปิดใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า “หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร
จากการเรียนการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และฉบับปรับปรุง”
หน่ ว ยงานภายใน หมายถึ ง องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงาน ที่ จั ด ตั้ ง ตามโครงสร้ า งการบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการร่วมประชุมและร่วม
ดาเนินการด้านกิจกรรมด้วยกัน
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็น
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมด้วยกัน

นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
เมื่อจบการศึกษาออกไป ทั้งนี้จึงกาหนดแนวปฏิบัติในกรอบการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอก
หลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
2. การดาเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้งจึงจะดาเนินการได้
3. กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ซึ่งขัดกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. กองพัฒนานั กศึกษา องค์การบริห ารนักศึกษาต้องไม่ดาเนินการใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
บ้านเมืองหรือศีลธรรมอันดีงามของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
5. กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาต้องไม่ดาเนินการใดๆ ซึ่งขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ
หรือ ประกาศ หรือข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา
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6. กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ต้องดาเนิน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาของสถาบันหรือสังคมเป็นสาคัญ
7. กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริห ารนักศึกษาต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
ดาเนินการจัดกิจกรรมทั้งหน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัยตามโอกาสอันควร
8. กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา เป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการติดต่อ
ประสานงานที่เป็นทางการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นบุคคลหรือผู้ประกอบการอื่นใดต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึ งประสงค์ เมื่อ จบการศึ ก ษาออกไป ทั้ง นี้ ต้อ งปฏิ บั ติต ามกรอบของหลั ก สู ต รกิจ กรรมพัฒ นานั ก ศึก ษา
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพตามกรอบในวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนจัดกิจกรรมของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท ากิ จ กรรมให้ ส อดค ล้ อ งกั บ ปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จัก
เสียสละ อุทิศตนและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา
6. เพื่อบารุง ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
7. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒ นาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
8. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
9. เพื่อเป็นศูนย์กลางนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ตลอดจนการติดต่อประสานงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของนักศึกษา
11. เพื่อเผยแพร่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
12. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
13. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมในสังคม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การบริ ห ารกิจ กรรมของนั ก ศึก ษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร ทั้ง 3 ระดับ ได้ แก่ ระดั บ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา ผู้รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมของนักศึกษาโดยตรง คือ
1. ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ประธานชมรมนักศึกษา เป็นต้น
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2. ระดับคณะ ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนัก ศึกษา คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
ระดับคณะ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประธานชุมนุมนักศึกษาคณะ เป็นต้น
3. ระดับโปรแกรมวิชา ได้แก่ คณะกรรมการหลักสูตร ประธานโปรแกรมวิชา อาจารย์ที่รับผิดชอบ
การเรียนการสอนสาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

ดาเนินการตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 เริ่มใช้กับ
นักศึกษาชั้ นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ใช้เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ) โดยในหลั กสูตรได้กาหนดแผนการจัด
กิจกรรมสาหรับนักศึกษาครบทุกหลักสูตรแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชา ตลอดหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ซึ่งกาหนด
แผนจั ดกิจกรรมไว้ในระดับ มหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) ระดับคณะ (5 คณะ) ระดับโปรแกรมวิช า
และนอกที่ตั้ง มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร แม่ ส อด โดยกาหนดให้ นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่ว ม
กิจ กรรมตามแผนจั ดกิจ กรรมทั้งระดับ มหาวิทยาลั ย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิช า จานวน 100 หน่ว ย
กิจกรรม โดยแบ่งสัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา)
ระดับคณะ (วิชา)
ระดับโปรแกรมวิชา (สาขาวิชา)

40 หน่วยกิจกรรม
40 หน่วยกิจกรรม
20 หน่วยกิจกรรม

ส่วนที่ 2
เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา
อดีตกองพัฒนานักศึกษาสู่ปัจจุบัน
กองพัฒนานักศึกษา เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมการบริหารงานจะเป็น
“ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา” ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบโครงสร้างและสาระของงานกิจการนักศึกษา โดยแก้ไขตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2527 โดยมีผลให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปรับเปลี่ยนเป็น “สานักกิจการนักศึกษา” เป็นผู้รับผิดชอบ
จนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ” และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงเปลี่ยนจาก “วิทยาลัย
ครูกาแพงเพชร” มาเป็น “สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร” มีผลทาให้โครงสร้างการบริหารงานของสานักกิจการ
นั กศึ กษาเปลี่ ย นไป โดยมีผู้ อานวยการส านัก กิ จการนัก ศึกษาเป็น ผู้ บริ ห ารงานภายใต้ก ารกากับ ดู แลของ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขึ้น ทาให้ สถาบันราชภัฏ กาแพงเพชรปรับเปลี่ ยนเป็น “มหาวิทยาลั ย
กาแพงเพชร” ซึ่งทาให้สานักกิจการนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนเป็น “กองพัฒนานักศึกษา” โดยมีผู้อานวยการ
กองพั ฒ นานั ก ศึ กษาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารงาน สั งกั ด ส านั กงานอธิก ารบดี และอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากั บ ดูแ ลของรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ซึ่งในปัจจุบั นกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่ว ยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย
ก าแพงเพชร ที่ มี ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและก ากั บ ดู แ ลหน่ ว ยงาน และมี
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บริหารในส่วนของกองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา
โดยมีหัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา เป็นผู้ดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในองค์การบริหารนักศึกษา โดยมีการจัด
โครงสร้างภายใน เพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน
กิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ด้านแนะแนวและทุนการศึกษา ด้านวินัยและบริการนักศึกษา
รวมถึงด้านกองทุนสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา แบ่ง 4 ฝ่าย คือ
1.1 ฝ่ายบริหารและธุรการ
1.2 ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
1.4 ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
2. องค์การบริหารนักศึกษา แบ่ง 4 ฝ่าย คือ
2.1 ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา
2.2 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
2.3 ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา
2.4 ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ดาเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์ในทุกด้าน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต โดย
กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบาเพ็ญประโยชน์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ และการดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ตลอดจนการจัดการให้บริการและสวัสดิ การแก่นักศึกษา และ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา โดยจัดแบ่งตามภาระงานหลักในกองพัฒนานักศึกษา เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบงานหลัก 4 ฝ่าย ได้แก่
1.1 ฝ่ายบริหารและธุรการ
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 งานโครงการ/ งบประมาณประจาปี
1.1.3 งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1.4 งานประชาสัมพันธ์ / ป้ายโฆษณา
1.1.5 งานเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา/ ข้อมูลสารสนเทศ
1.1.6 งานจดหมายข่าว
1.1.7 งานการเงินและพัสดุ
1.1.8 งานการจัดซื้อ-จัดจ้าง
1.1.9 งานหนังสือราชการ/ ไปราชการ/รายงานการเดินทาง
1.1.10 งานฝ่ายทะเบียนกิจกรรม/ ประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา
1.1.11 งานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
1.1.12 งานฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
1.1.13 งานรวบรวมภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแต่ละปี แต่ละโครงการ
1.1.14 งานกองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาให้ความรู้
1.1.15 งานใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript)
1.1.16 งานทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่
1.1.17 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนาพบนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1.1.18 งานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.1 งานนโยบาย/แผนกลยุทธ์/งบประมาณ/โครงการ/แผนงาน
1.2.2 งานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.3 งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1.2.4 งานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
1.2.5 งานหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2558
1.2.6 งานรวบรวมหลักฐาน สรุปการจัดกิจกรรม
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1.2.7 งานจัดซื้อ – จัดจ้าง งบประมาณองค์การบริหารนักศึกษา
1.2.8 งานพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2.9 งานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ตรวจสอบการใช้คู่มือรายงาน
ภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1.2.10 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ นัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
สร้างคุณธรรม จริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
1.2.11 งานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
1.3.1 งานการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
1.3.2 งานจัดทาแผนกลยุทธ์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3.3 งานเครือข่ายยาเสพติดภาคเหนือตอนล่าง
1.3.4 งานพยาบาล/ค่ารักษาพยาบาล
1.3.5 งานประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
1.3.6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3.7 งานป้องกันโรคเอดส์และปัญหาทางเพศ
1.3.8 งานทูบี นัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)
1.3.9 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ตรวจสุขภาพนักศึกษา วันเอดส์โลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เป็นต้น
1.3.10 งานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
1.4.1 งานสวัสดิการนักศึกษา
1.4.1.1 ทุนการศึกษาทุกประเภท
1.4.1.2 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
1.4.1.3 หอพักนักศึกษา
1.4.1.4 ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา
1.4.1.5 ให้คาปรึกษาปัญหาของนักศึกษา
1.4.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1.4.2.1 แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท
1.4.2.2 แนะแนวการประกอบวิชาชีพ/ งานนัดพบแรงงาน
1.4.2.3 อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1.4.2.4 ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน
1.4.3 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ อบรมอาชีพอิสระ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1.4.4 งานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
2. องค์การบริหารนักศึกษา รับผิดชอบงานหลัก 4 ฝ่าย คือ
2.1 ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา
2.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.1.2. งานธุรการ
2.1.3 งานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารนักศึกษา
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2.1.4 งานกากับดูแลคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
2.1.5 งานกากับดูแลสภานักศึกษา
2.1.6 งานทะเบียนและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2.2 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร
จากการเรียนการสอน ปี 2558 กาหนด 5 ประเภท ได้แก่
2.2.1 กิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2.2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2.4 กิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.3 ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา ได้แก่
2.3.1 รั บ ผิ ด ชอบในการปกครอง ควบคุม ดู แ ลความประพฤติ นัก ศึ กษาให้ อ ยู่ ใ น
ระเบียบวินัย และการแต่งกายที่ถูกต้อง
2.3.2 ส่งเสริมวินัยพื้นฐานสาหรับนักศึกษา
2.3.3 ส่งเสริมนิสัยในการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของคนอื่นและมีระเบียบวินัยในสังคม
2.4 ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด.)
โครงสร้างการบริ หารจั ดการตามที่กล่าวข้างต้นนี้ ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ได้ปรับเปลี่ยนในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ระบบการทางานเกิดกลไกที่สะดวกมากขึ้น บุคลากรรู้
บทบาทหน้ า ที่ ข องตน อี ก ทั้ ง ปรั บ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรในกา รท างาน
แต่ละคน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความจาเป็น เพื่อความสาเร็จของงาน จะอย่างไรก็ตามการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานนี้จะทาให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้ตามบริบทของโครงสร้างและกรอบงานหลัก
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด ของส านั ก อธิ ก ารบดี ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ล็ ก
ไม่เทียบเท่าระดับสานักหรือคณะ แต่ภาระงานมีหลายด้านที่กากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาเกือบ
ทุกเรื่อง โดยจะเห็นว่ากรอบงานที่รับผิดชอบหลักตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นค่อนข้างมีมาก ซึ่งในแต่ละด้านต้อง
บริการนักศึกษาอย่างเต็มกาลัง และกระทาอย่างเป็นระบบเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไป
จะเห็นว่า กรอบงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีค่อนข้างมากและเป็น งานหลายด้านที่เป็น
งานบริการ ให้คาปรึกษา และกากับดูแล ควบคุม ฯลฯ นักศึกษาเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักศึกษาจะเกิดภาวะผู้นา
เป็นคนดี ที่สะสมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้จะได้จากการทากิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมนอกหลั กสู ตรจากการเรี ยนการสอน ที่ ไม่มีในตาราหรือหลักสูตรสาขาวิช าใด อีกทั้งงานภายนอก
กองพัฒนานักศึกษาที่มีหนังสือขอความร่วมมือหรือให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่บางครั้ง
อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษานัก แต่ก็ได้รับมอบหมายให้ทา แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อันที่
จริงหน่วยงานี้ต้องทางานเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพราะชื่อก็บอกภาระหน้าที่ตรงอยู่แล้วว่า กองพัฒนานักศึกษา
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กรอบงานหลักในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา และการ
รับผิดชอบและกากับดูแลให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยยึด
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้
1. สานักงานกองพัฒนานักศึกษา
1.1 ฝ่ายบริหารและธุรการ
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการและการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ประสานงานและรวบรวมงานอื่น ๆ จัดส่งให้หน่วยงานที่ขอรายละเอียดมา งานบุคคลและดูแลด้านการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ติดต่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดของสานักงาน ควบคุมการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
และเงินค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษาและการเบิกจ่ายเงินในราชการอื่น ๆ ประสานงานภายในกองและภายใน
มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งงานพัฒนาบุคลากร การดูแลนักศึกษาที่ด้อยโอกาส งานฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร งานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา งานภาพถ่ายการจัด
กิจกรรมแต่ละปี แต่ละโครงการ งานใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) งานจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนาพบนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
กิจกรรมเฉพาะกิจ* เป็นต้น และงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการการจัดทาข้อมูลและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และตัวชี้วัดของ สมศ. เป็นการจัดทารายงานรูปเล่ม ทั้งงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน และงานแผนกลยุทธ์ /นโยบาย/โครงการอื่น ๆ สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย งานหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2558 รวบรวมหลักฐาน สรุปการจัดกิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณองค์การบริหารนักศึกษา งานพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ ปรึกษา งานพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน ตรวจสอบการใช้คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ได้แก่ นัดหมายอาจารย์ ที่ปรึกษาหมู่เรียน สร้างคุณธรรม จริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา เป็นต้น และงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการบริการเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ,
โรคเอดส์และปัญหาทางเพศ งานส่วนใหญ่จะเป็นงานรณรงค์ ที่จัดทาเพื่อผลประโยชน์ของคนหมู่มาก โดยเน้น
ผลเพื่อสร้างจิตสานึกและสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักต่ออันตรายและพิษภัยของยา
เสพติดอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันในสังคม และเป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพกับนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีภาระงานรับผิดชอบด้านบริการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคและครอบคลุมภาระงานด้านการบริการประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษา จัดห้องพยาบาลบริการ และภาระการ
ควบคุมด้านโภชนาการของผู้ประกอบการร้านค้า /พนักงานโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ดี รวมถึงให้
ความรู้ด้านการจราจรและการจัดอบรมเพื่อสอบทาใบขับขี่ งานทูบี นัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) งาน
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ตรวจสุขภาพนักศึกษา วันเอดส์โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก ราชภัฏร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด เป็นต้น และงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
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1.4 ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
มีการจั ดให้ บ ริ การและพัฒนานักศึกษา ด้านทุนการศึกษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้คาปรึกษาดูแลและติดตามผลพฤติกรรมของนักศึกษา รวมทั้งการให้คาปรึกษาดูแล
และติดตามนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามนโยบายรัฐบาล และทาหน้าที่ประสานงาน
และดาเนินงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา การผ่อนผันการเลือกเข้ารับราชการทหาร และให้บริการแก่ศิษย์เก่า
อีกทั้งการให้บริการในด้านของการให้คาปรึกษาด้านอาชีพการงาน การศึกษาต่อ
ปัญหาส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และยังมีการให้บริการห้องสมุดอาชีพ งานบริการสนเทศ และการจัดหางาน
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สรุปได้ว่า เป็นงานแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี /
ระดับปริญญาโท แนะแนวการประกอบวิชาชีพ /งานนัดพบแรงงาน อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ อบรมอาชีพอิสระ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย
2. องค์การบริหารนักศึกษา
2.1 ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา
รั บ ผิ ดชอบงานเกี่ย วกับการจัดตั้ งทีม คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาแต่ละคณะ การจัดประชุมในรูปของสภานักศึกษา และระบบประชาธิปไตยอื่น ๆ และงานสารบรรณ
และการจัดพิมพ์เอกสารอื่น ๆ ขอใช้สถานที่ เชิญวิทยากร ขออนุญาตอาจารย์ประจาวิชา ประสานงานและ
รวบรวมรายงานสรุปการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานกิจกรรมนักศึกษา (องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และ
ชมรม) บริการนักศึกษาที่มาขอใช้วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน การใช้ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา และการ
ยืมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2.2 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
มีหน้าที่กาหนดนโยบายและพิจารณางบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้แก่
องค์การบริหารนักศึกษา และควบคุมดูแลคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา ตามที่ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน
ปี 2558 กาหนดไว้ 5 ประเภท และการติด ต่อประสานความร่ ว มมือ กับหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ขอใช้สถานที่ บุคลากร นักศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม
2.3 งานวินัยและความประพฤตินักศึกษา
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองควบคุมดูแลความประพฤตินักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาจานวนมาก จึงจาเป็นต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงทั้งในด้านการสอบสวนเพื่อพิจารณา
ลงโทษ การป้องกันและปรามมิให้นักศึกษากระทาความผิดและการส่งเสริมอบรมจริยธรรมให้นักศึกษามีความรู้
คู่คุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุของปัญหาอันมีผลให้ นักศึกษากระทา
ความผิ ดวินั ย น้ อยลง อีก ทั้งดู แลเรื่ อ งการแต่ง กายและความประพฤติให้ อยู่ ในกรอบระเบี ยบวิ นัย ของ
มหาวิทยาลัย
2.4 ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร
รับผิดชอบงานด้านวิชาทหาร โดยกากับควบคุมนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติงานให้แก่
สังคม หรือภายในมหาวิทยาลัย และงานเกี่ ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ภายใต้การควบคุมของหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด.) สาหรับนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดกาแพงเพชร ขึ้นตรง
กับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 31 (ศฝ.นศท.ทมบ.31) จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้การอบรม
ฝึกฝนภาคสนามและกิจกรรมอื่น ๆ
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สรุปได้ว่า โครงสร้างการบริหารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏาแพงเพชร จัดแบ่งสายงาน
วางแต่ละจุดให้เหมาะสมแต่ละส่วน ฝ่ายโดยตรง เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างมากขึ้นจึงแสดงแผนภูมิ ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิแบ่งส่วนการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

สานักงานกองพัฒนานักศึกษา

หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
สานักงานองค์การบริหารนักศึกษา

1. ฝ่ายบริหารและธุรการ

1. ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา

2. ฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

3. ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

3. ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา

4. ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา

4. ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร

ภาพที่ 2.1 แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
ที่มา มัย ตะติยะ
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โครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิแสดงบุคคล
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายบริหารและธุรการ
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ คามี นายอนุวัฒน์ แนไพร นางสาวโสรยา วรนุช
ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

นายณะราทิ น้อยม่วง
ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
นักศึกษา

นางสาวปราณี แผนดี นายโชติศกั ดิ์ แตงโม
ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา

นายกิตติกร กล้าแข็ง นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์ นางสาวน้าทิพย์ สิงห์ลอ

ฝ่ายบริหารงานองค์การนักศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ส.อ. วิศรุต ทิพย์ประสาสตร์ นายณัชวิน คงแย้ม
ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา

อาจารย์ศภุ ฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
ฝ่ายด้านวิชาทหาร

อาจารย์ศภุ ฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
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บทบาทหน้าที่ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา
ระบบโครงสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กองพัฒนานักศึกษา จะขึ้นตรงกับ
สานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นต้นสังกัดในระบบการบริหารภายในโดยตรง แต่เนื่องจากภารกิจเกี่ยวกับการบริการ
และควบคุมดูแลนักศึกษาค่อนข้างมีมาก มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นที่ต้องมีผู้บริหารระดั บมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแลในส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งจะมีตาแหน่งนี้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือเรียกอย่างอื่นเป็นผู้บริหารและกากับดูแลในส่วนนี้
ฉะนั้น จึงขอนาบทบาทหน้าที่ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เป็น
หน้าที่หลักโดยรวม ดังนี้
อธิการบดี พิจารณาเห็นชอบในการบริหารและการดาเนินการด้านกิจการนักศึกษา และสั่ง
การตามที่เห็นสมควร ให้งานกิจการนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ผู้อานวยการสานักอธิการบดี ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและ
ประสานงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ บริหารและกากับดูแลด้านกิจการ
นักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดศักยภาพทัดเทียมหรือดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา บริหารและดาเนินการด้านกิจการนักศึกษา ในส่วนของ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการควบคุม การบริการแก่นักศึกษา เช่น การพยาบาล หอพัก การให้
คาปรึ กษา ทุน การศึกษา บริ การศิษย์ เก่า ประกันอุบัติเหตุ การกีฬา กิจกรรม วิชาทหารและการผ่ อนผั น
คัดเลือกทหาร ระเบียบวินัย เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดคุณค่าและมีคุณภาพ
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา บริหารและดาเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา ในส่วนของ
องค์การบริหารนักศึกษา ส่งเสริมและออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกากับ ควบคุม
ดูแลคณะทางานนักศึกษา เช่น สภานักศึกษา องค์การการบริหารนักศึกษา ชมรม ชุมนุม เป็นต้น

อัตรากาลังบุคลากร สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2559 กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริการและควบคุมดูแลนักศึกษา ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จานวนทั้งสิ้น 12 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ 1 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ลูกจ้างประจา 8 อัตรา ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง/ ฝ่าย
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพฯ
หัวหน้าฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวินัยและความประพฤติฯ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
รวม

ข้าราชการ พนง. มหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิการศึกษา
√
ปริญญาโท
√
ปริญญาโท
√
ปริญญาตรี
√
ปริญญาตรี
√
ปริญญาตรี
√
ปริญญาตรี
√
ปริญญาตรี
√
ปริญญาตรี
1
3
8
โท 2 ตรี 10

จานวน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
5 คน
12 คน
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นอกจากนี้ มีอาจารย์อาสามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในกองพัฒนานักศึกษา จานวน 2 ท่าน ได้แก่
ตาแหน่ง/ ฝ่าย
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาทหาร

ข้าราชการ พนง. มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา วุฒิการศึกษา จานวน
√
ปริญญาโท 1 คน
√
ปริญญาโท 1 คน

สานักงานกองพัฒนานักศึกษา
ในปี ง บประมาณ 2559 ส านั ก งานกองพั ฒ นานักศึก ษา ตั้งอยู่ ภ ายในรั้ว มหาวิทยาลั ยราชภั ฎ
กาแพงเพชร ใกล้ทางเข้า - ออกมหาวิทยาลัยประตูที่ 2 ด้านโรงแรมน้าเพชร หรือตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาสีเขียว มีป้ายด้านหน้า “กองพัฒนานักศึกษา”
ในส่วนของอาคาร สานักงานองค์การบริหารนักศึกษา แยกจากกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ใกล้ ๆ
กับโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นที่ทาการของสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
เป็นจุดศูนย์รวมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม

ภาพที่ 2.2 สานักงานกองพัฒนานักศึกษา ที่มา มัย ตะติยะ

ภาพที่ 2.3 สานักงานองค์การบริหารนักศึกษา ที่มา มัย ตะติยะ
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เนื่ อ งจากส านั กงานกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และส านั ก งานองค์ก ารนั ก ศึ ก ษามีค วามคั บ แคบไม่
เพียงพอต่อการบริการนักศึกษาที่มีจานวนมากที่มาติดต่อราชการ และการวางแผนประชุมจัดกิจกรรม เช่น
มาติดต่อเงิน กยศ. และทุนการศึกษา การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เป็นต้น
ฉะนั้ น ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลั ยได้งบประมาณแผ่ นดินมาทาการก่อสร้างอาคาร
กองพัฒนานักศึกษา ในวงเงิน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ซึ่งกาลังก่อสร้างและจะแล้วเสร็จ
ตามสัญญาในปี 2560 และเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกส่วนของอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร ทางสานักงาน
กองพัฒนานักศึกษา และสานักงานองค์การบริหารนักศึกษา จะย้ายเข้าไปอยู่รวมกันในอาคารนี้ และพื้นที่
ต่าง ๆ จะถูกแบ่งส่วนให้เป็นห้องสโมสรทั้ง 5 คณะ พื้นที่สาหรับการบริหารงานศิษย์เก่า ห้องประชุม ฯลฯ
ซึ่งหวังว่าจะเป็นสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในด้านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ยึดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา ยึดกรอบ
ในการวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. ยึดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
2. ยึดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุมนักศึกษา
3. ยึดตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดกิจกรรม 5 ประเภท
4. ยึดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน
5. ยึ ดกิจ กรรมจิ ตอาสา 36 ชั่ว โมงต่อปีการศึกษา ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)

การจัดส่วนการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) สภานักศึกษา
2) องค์การบริหารนักศึกษา
3) ชมรมนักศึกษา
2. ระดับคณะ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) สโมสรนักศึกษาคณะ
2) ชุมนุมนักศึกษาคณะ
3) โปรแกรมวิชา

บทบาทหน้าที่ผู้บริหารระดับคณะ
จากการจั ด ส่ ว นการบริ ห ารกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ระดับคณะอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะ ชุมนุมนักศึกษาคณะ โปรแกรมวิชา อีกทั้งในบทที่ 1 กล่าวไว้
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน
พ.ศ. 2558 ที่กาหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
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กว่า 55 หน่วยกิจกรรม จึงจะสามารถลงทะเบียนในรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ และนักศึกษาท่าน
ใดเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 75 หน่ว ยกิจ กรรม ขึ้นไป จะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่ว มกิจกรรมนักศึกษา
(Activity Transcript) ซึ่งในหลักสูตรกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหน่วยกิจกรรมไว้ 100 หน่วยกิจกรรม คือ
ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หน่วยกิจกรรม
ระดับคณะ
40 หน่วยกิจกรรม
ระดับโปรแกรมวิชา
20 หน่วยกิจกรรม
ฉะนั้น จึงขอนาบทบาทหน้าที่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในส่วนของคณะ ที่เป็นหน้าที่หลักโดยรวม ดังนี้
คณบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด พิจารณาเห็นชอบในการบริหารและการดาเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษา และสั่งการตามที่เห็นสมควร ให้งานกิจการนักศึกษาในคณะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารและกากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาของสโมสร
นักศึกษาคณะ และกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาคณะ ให้เกิดศักยภาพทัดเทียมหรือดีกว่าคณะอื่น ๆ
ประธานโปรแกรมวิชา บริหารและกากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาในระดับโปรแกรมวิชาให้
เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่นักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา ผู้กากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาในระดับโปรแกรมวิชาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดรูปแบบ แนวคิด และอื่น ๆ ในโปรแกรมวิชาเป็นหลักสาคัญ

ส่วนที่ 3
การปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559 กองพัฒนานักศึกษา ได้งบประมาณจัดสรรจากกองนโยบายและแผน โดยแยก
เป็นเงินแต่ละส่วน จากงบประมาณที่ได้ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
1
2

รายการ
กองพัฒนานักศึกษา
โครงการบารุงกีฬา
โครงการบารุงห้องพยาบาล
และบริการสุขภาพ
โครงการหอพัก
โครงการบัตรประจาตัว
นักศึกษาใหม่
โครงการ E- Activity
รวม
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่ากิจกรรม

งบแผ่นดิน
800,000
-

บ.กศ.
300,000
1,776,720
444,180

กศ.บป.
70,000
10,000

-

880,000
104,880

9,000

800,000
-

50,000
3,555,780 89,000
846,400
1,692,800 141,000

บัณฑิต
52,220
26,110

จานวนเงิน
1,100,000
1,898,940
480,290
880,000
113,880

50,000
78,330 4,523,110
846,400
1,833,800

โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณปี 2559 ของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรข้างต้น จานวน 4,523,110 (สี่ล้าน
ห้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) นามาบริหารจัดการในองค์กรเป็นโครงการ/ กิจกรรม ดังต่อไปนี้
งบประมาณ แผ่นดิน จานวน 800,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการ
วิจัย
1. พัฒนาบุคลากร
2. บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. สัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
2. ราชภัฏลอยกระทง

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
1.1.1
1.1.1

4
4

2.1.1
2.3.1

12
11

จานวน
300,000
210,000
90,000
140,000
100,000
40,000
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โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
2. ปั้นเพื่อพ่อ “จากต้นน้าสู่ปลายน้า” ราชภัฏภาคเหนือรักในหลวง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา
2. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
3. เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา
4. อบรมอาชีพอิสระ
5. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่นักศึกษา
6. จัดทาคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ บ.กศ. จานวน 3,555,780 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2. ประเพณีสงกรานราชภัฏ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. แบ่งบันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย
2. สร้างแกนนา To Be Number One
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
3. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5. จ้างแม่บ้านองค์การบริหารนักศึกษา
6. จ้างแม่บ้านประจาหอพักนักศึกษา 6 คน
7. จ้างบุคลากรประจาศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
8. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา E-Acvity
9. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาวิชาทหาร
10. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามนโยบาย 3D
11. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทาความสะอาดหอพักนักศึกษา
12. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
13. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
14. ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด
15. สานสัมพันธ์รอบข้าง ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
3.1.1
3.1.1

15
15

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.3.2
4.3.5
4.1.1
-

17
18
18
23
27
17
-

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
2.3.1
2.3.1

14
14

3.1.1
3.1.1

15
15

4.3.2
4.1.1
4.1.2
4.1.1
4.3.3
4.3.3
4.3.2
4.3.4
4.1.1
4.1.1
4.3.3
4.3.2
4.3.2
4.1.1
4.1.1

23
18
19
17
24
24
23
26
17
17
24
23
23
17
18

จานวน
120,000
50,000
70,000
240,000
30,000
50,000
30,000
50,000
40,000
40,000
800,000

จานวน
60,000
30,000
30,000
70,000
30,000
40,000
3,425,780
12,720
30,000
30,000
30,000
77,280
463,680
130,680
50,000
20,000
30,000
80,000
123,890
24,000
25,610
40,000
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โครงการ/กิจกรรม
16. รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
17. จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
18. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย
19. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ กศ.บป. จานวน 89,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
2. จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ บัณฑิต (ป.โท) จานวน 78,330 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. สนับสนุนกรรมการตัดสิน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
2. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด จานวน
4.1.1
17
40,000
4.3.2
17
104,880
4.1.1
17 1,776,720
4.3.2
23
336,320
3,555,780

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
4.1.1
4.3.2
4.3.2
-

17
23
23
-

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
4.1.1
4.3.2
-

17
17
-

จานวน
89,000
70,000
9,000
10,000
89,000

จานวน
78,330
52,220
26,110
78,330

การดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่า การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบงานหลัก 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายแผนและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนว
นักศึกษา
2. องค์การบริหารนักศึกษา รับผิดชอบงานหลัก 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหาร
นักศึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร
1. ฝ่ายบริหารและธุรการ ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานบริ ห ารงานทั่วไป โครงการ/ งบประมาณประจาปี งานการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
งานประชาสัมพันธ์/ป้ายโฆษณา เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา/ข้อมูลสารสนเทศ จดหมายข่าว งานการเงินและ
พัสดุ การจัดซื้อ-จัดจ้าง งานหนังสือ ราชการ งานทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ งานฝ่ายทะเบียนกิจกรรม/
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ประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา งานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา งาน
ฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร งานภาพถ่ายกิจกรรมแต่ละโครงการ งานกองพัฒนานั กศึกษาพบ
นักศึกษาให้ความรู้ งานใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) งานจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนาพบนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เป็นต้น
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
1.1 งานธุรการ ที่ได้ดาเนินงาน ด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่
เอกสารส่ง และรับภายในมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ตค. 58 – 30 กย. 59
เอกสาร
ส่ง/ออก
รับเข้า

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

13 16 19 18 22
7
15
8
22
9
23
23 29 23 24 17 30 11 17 38 20 38
เอกสารส่ง และรับภายนอกมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ตค. 58 – 30 กย. 59

22
30

เอกสาร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ส่ง/ออก
15 29 13 19 31
รับเข้า
52 42 46 29 51
***เดือนกันยายน นับถึง วันที่ 24 กันยายน 2559

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

32
32

16
35

11
15

17
49

25
34

10
51

10
24

1.2 งานเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา/ข้อมูลสารสนเทศ ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
กองพัฒนานักศึกษา http://std.kpru.ac.th/th/ เพื่อให้เป็นกระบอกเสียง แจ้งข่าวสารให้นักศึกษาและบุคคล
อื่นที่สนใจหรือต้องการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
1) ปรับปรุงหน้าต่างข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าไป
ชมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลทุน การรับสมัครทุน หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี พ.ศ. 2558
คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตาแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลการแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรม และอื่น ๆ
2) พัฒนาเพิ่มหน้าต่าง ชื่อ ข้อมูลทุนการศึกษา ต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง/กยศ. ซึ่งนักศึกษา
และผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ เช่น มีทุนอะไรบ้าง ประวัติแต่ละทุน ชื่อผู้ได้รับทุน จานวนทุน และเงินทุน
ที่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความรู้สึกที่ดีกับผู้อุปการะทีม่ อบทุนแต่ละทุนอีกด้วย
3) พัฒนาเพิ่มหน้าต่าง ชื่อ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา e-Activity KPRU เป็น
ข้อมูล เกี่ย วกับโครงการกิจกรรม นั กศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรม และรูปแบบทรานสคริ ป ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ทุกคนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2559
4) พัฒนาเพิ่มหน้าต่าง ชื่อ ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ศึกษาและดูรายการรับค่าสินไหมและค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดทากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองให้แก่นักศึกษากับบริษัทด้านประกันอุบัติเหตุ
5) พัฒนาเพิ่มหน้าต่าง ชื่อ จดหมายข่าว เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษาในด้าน
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้งานด้านกิจการนักศึกษาได้เผยแพร่ให้กว้างขวาง
มากขึ้น โดยหน้ าต่า งนี้ จ ะอยู่ ด้ านบนของเว็บ ไซต์ เป็นข้อความว่า จดหมายข่ าว เมื่อเปิดเข้าไปจะเลื อกดู
จดหมายข่าวได้ในปี 2558 และ 2559 เมื่อคลิกเข้าไปก็สามารถเลือกอ่านได้ในแต่ละฉบับของปีนั้น ๆ
อนึ่ง ในการพัฒนาเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษาได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive
ให้สามารถรองรับการแสดงผลในมือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหน้าจอการแสดงผลแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการเข้าถึงเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 3.1 แสดงเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา รองรับการแสดงผลบนมือถือ ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

1.3 งานข้อมูลการเข้า ร่ วมกิจกรรม/ตรวจเช็ค การเข้า ร่วมกิจกรรมนักศึกษา ร่ว มถึง
ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) เนื่องจากในปีการศึกษา 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องใช้ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี พ.ศ. 2558 ในการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนที่จัดไว้ในหลักสูตรแต่ละชั้นปี และแต่ละปีการศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดทารูปแบบการตรวจเช็คผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และการออกแบบใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
นั่นเอง ซึ่งในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ระบุไว้ว่านักศึกษาจะได้รับใบรายงานนี้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกี่
หน่วยกิจกรรม และได้จัดทาเป็นที่เรียบร้อย เพียงตอนนี้นาข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมปี 2558 เข้าเท่านั้น
โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
E-Activity ขึ้นมาเพื่อเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในระดับ มหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา โดยมีระบบ
บริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดและสแกนลงไปที่บัตรประจาตัวนักศึกษา จากนั้น
ระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมลงในฐานข้อมูลทันที นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ และเมื่อครบหลักสูตรกิจกรรม สามารถปริ้นใบทรานสคริปกิจกรรมได้ด้วย

ภาพที่ 3.2 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา E-Activity
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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1.4 งานทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1
ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีบัตรประจาตัวแสดงตนว่าอยู่สังกัดไหนของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากงบประมาณที่เรียกเก็บกับนักศึกษาไม่มากนัก ทางกองนโยบายและแผนได้จัดสรรงบประมาณให้ทาง
กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณประจาปี 2559 จัดสรรทาบัตรนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 104,880 ภาค กศ.บป.
9,000 บาท จากจานวนจริงของนักศึกษาที่ทาประมาณ 1,800 คน ซึ่งจะจ้างทาที่อื่น ก็มีปัญหามากมาย เช่น
ค่าทาแพง ค่าทาบวกกับการทาอย่างอื่นด้วย และทีส่ าคัญล่าช้ามาก จึงรับหน้าที่ทาเอง
เป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว ที่กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบเรื่องการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
จึงได้ดาเนินการซื้อเครื่องปริ้นบัตรจานวน 2 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์บัตรและทาการบันทึกข้อมูลนักศึกษาลง
ฐานข้อมูล เพื่อจั ดทาบัตรประจาตัวให้แก่นักศึกษา แก้ไขปัญหาบัตรสูญหายและการแก้ไขข้อมูล นักศึกษา
สามารถทาบัตรใหม่ให้นักศึกษาได้ทันที ส่วนสภาพคงทนของบัตรขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของนักศึกษา

ภาพที่ 3.3 แสดงเครื่องปริ้น บัตรเปล่า และประจาตัวนักศึกษา ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

1.5 งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาภารกิจที่สาคัญ
ในการพัฒ นาบุ คลากร เช่น การประชุม อบรม สั มมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และอื่น ๆ จะกล่ าวสรุป
ละเอียดในส่วนที่ 5 สรุปการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา สาหรับที่นี่จะขอกล่าวในส่วนสาคัญ ๆ พอสังเขป ดังนี้
1.5.1 งานประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
เป็นมติข้อตกลงของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ต้องหมุนเวียนเป็น
เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม เครื อ ข่ า ยประมาณ 2 เดื อ นครั้ ง (หรื อ มากกว่ า นั้ น เมื่ อ มี เ หตุ จ าเป็ น สุ ด วิ สั ย ) เพื่ อ
ปรึกษาหารือและดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4 /2558 ณ ห้อง
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน พ.ศ. 2558 และครั้งต่อไปเวียนกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าภาพ
การจัดงานประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน หลังจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะเป็นช่วงปีงบประมาณ 2559 ของปีการศึกษา 2558 เจ้าภาพเป็นภาคเหนือ
ตอนบน ก็คือ การประชุม ครั้งที่ 1 /2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ เป็นจาภาพ ระหว่างวันที่ 27 - 29
มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนบรรยากาศไปจัดให้ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมเก่า ๆ ณ ศศิ ดารา รีสอร์ท
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน และครั้งต่อไปเวียนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับเป็นเจ้าภาพในนามราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง โดยจัด
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 2 /2559 ระหว่างวันที่ 8 – 10
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งในการประชุม
เครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบันครั้งนี้ ถือว่าเวียนกันจัดครบเป็นสถาบันสุดท้าย
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คือครั้งที่ 8 ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรก ก็คือ ครั้งที่ 1 /2557 ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม
อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นเจ้าภาพก่อน
มหาวิทยาลัยแรก และในการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครั้งนี้ เนื่องจากมีประเด็นการตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เรื่อง การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จึงมีมติให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องจากการประชุมที่ มรภ.
เชียงรายต้องไปดูระบบโครงการ TO BE NUMBER ONE และลงนามความร่วมมือกันที่นั่น และครั้งต่อไปก็ให้
เวียนแบบเดิมคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และก็ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แทนเชียงรายแบบเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพแทนเชียงใหม่ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นรอบที่ 2
ของการประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 3 /2559 ระหว่างวันที่
5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งในการประชุม
เครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบันครั้งนี้ มีการชมระบบการจัดการและสร้างสรรค์
โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสบผลสาเร็จจริง ๆ ในเรื่องนี้ พร้อมทั้งลงนาม
“ตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จึงมี
มติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องจากการประชุมที่
มรภ.เชียงรายต้องไปดูระบบโครงการ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ” ซึ่งก็ตกลง
เงื่อนไขว่าแต่ละมหาวิทยาลัยทาตามที่ศักยภาพของตน เท่าที่ทาได้ โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันตามบริบทของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ที่พร้อมจะดาเนินการในเรื่องนี้ให้ลุล่ วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องมีการรายงานการ)กิบัติ
งานในขอตกลงนี้ในที่ประชุมคราวต่อไป และครั้งต่อไปเวียนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ซึ่ง รศ.มัย ตะยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผอ. เพ็ญนภา ศรีทับทิม ต้องคิดหนัก
เป็นอย่างยิ่งว่าจะไปจัดประชุม ณ ที่ใดดี เนื่องจากจังหวัดกาแพงเพชรเป็นเมืองเล็ก ๆ อีกทั้งสมาชิกที่ประชุม
ชุดนี้ก็มาประชุมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรบ่อยครั้ง เห็นทีต้องคิดเปลี่ยนบรรยากาศการประชุมล่ะ

ภาพที่ 3.4 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
ครั้งที่ 3/ 2559 ตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.5.2 งานประชุมโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษาราชภัฏ และ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลทั่วประเทศ ครั้ งที่ 8 ในหัว ข้อ “การบูร ณาการกิจกรรม กีฬ า และ
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสู่ประชาคมโลก” ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองอธิการบดี และ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ โดยการจัดงานลักษณะ
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นี้หนึ่งปีจัดครั้ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือราชมงคลไหนพร้อมก็รับเป็นเจ้าภาพจัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายงาน
ด้านกิจ การนักศึกษา อีกทั้งเป็ น การแลกเปลี่ย นเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อการพัฒ นางานกิจการ
นักศึกษา และครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

สมาชิกเครือข่าย มรภ. และ มทร. ถ่ายภาพร่วมกัน

เจ้าภาพนาสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทัศนศึกษาวิถีชีวิตในจังหวัดสงขลา

ภาพที่ 3.5 การประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษาราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.5.3 งานพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา โดยการ
นาบุ คลากรจานวน 17 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา ฯ ผู้อานวยการกองพัฒ นานักศึกษา
เจ้ าหน้ าที่ แม่บ้านหอพัก เป็ นต้น เดิน ทางไปราชการเพื่อทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล ตรัง
สงขลา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทุกคน
ต่างไปรับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน และการมองเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น
จะเห็นว่าในแต่ละปีการศึกษา รัฐบาลมีนโยบายจัดงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ต่าง ๆ ในพื้นแผ่นดินไทยให้กับนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการท่องเที่ยวภายในประเทศอีก
ด้วย ซึ่งผู้เรียนจะรับรู้สถานที่ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จากที่ไม่เคยเห็นสถานทีจ่ ริง ๆ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 521) ให้ความหมายคาว่า ทัศน ทัศน์
ทัศนะ ทัศนา คือ ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง ทรรศนะ ก็ใช้
คาว่า ศึกษา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1104) ให้ความหมายไว้ คือ
การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม
ส่วนคาว่า ดูงาน เป็นการใช้สายตาเพื่อให้เห็น เช่น ดูภาพ ดูทาง ดูละคร เป็นต้น ในความหมายจะ
หมายถึง การศึกษาดูงาน นั่นเอง
ฉะนั้ น ค าว่ า ทั ศ นศึ ก ษา พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 521) ให้
ความหมายไว้ คือ ท่องเที่ยวเพือ่ แสวงหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยการดูการเห็น การศึกษานอกสถานที่
จึงขอสรุป คาว่า ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ให้พอเข้าใจและสะดวกต่อการตีความในความหมาย ดังนี้
ทัศนศึกษา หมายถึง การศึกษานอกสถานที่ ในการเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ถือเป็นการเล่ าเรียนหรือการเรียนรู้ ภายนอกหน่วยงาน ในเรื่องราวที่ได้พบเห็น เช่น สังคม วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง ศาสนา และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นต้น
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ศึกษาดูงาน หมายถึง การศึกษานอกสถานที่ โดยการเข้าไปดูไปฟังกระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง สถานที่ ใดที่หนึ่ง ที่ต้องการรับรู้เจาะจงโดยตรง ได้แก่ ระบบการทางาน รูปแบบ
การปฏิบัติงาน โครงสร้างของนั้น ๆ เป็นต้น

ภาพที่ 3.6 ทัศนศึกษา เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น สัมผัสในสิ่งทีไ่ ม่เคยมาก่อน
ภาพที่ 3.7 ศึกษาดูงาน รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้
ดาน้าลอดถ้ามรกต จังหวัดตรัง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่มา มัย ตะติยะ
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

ด้วยเหตุนี้ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการรองรับ เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากร หรือนั กเรีย น นักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน เป็นการศึกษานอก
สถานที่เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือ
งานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้าซากจาเจของงานประจาที่ทาอยู่ ไปสู่
การพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานของบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง
1.6 งานฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยในประจาปี 2558 กาหนดพิธี
ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งบั ณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี
บัณฑิต รวมจานวน 1,453 คน และไปรับจริง ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 2 แห่ง การฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรนับว่าเป็นภารกิจอีกอย่างที่มหาวิทยาลัยถือว่าสาคัญเป็นอย่างยิ่ง

ภาพที่ 3.8 การฝึกซ้อมรับพระราชทางปริญญาบัตร ประจาปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

30

รายงานการปฏิบต
ั งิ าน กองพัฒนานักศึกษา งปม. 2559

เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาช่วยกันดูแลความเรียบร้อย
คณาจารย์ตรวจสอบรายชื่อและควบคุมแถว
รับจริง วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีมอาจารย์ขานรายชื่อบัณฑิตพร้อมปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตร

ภาพที่ 3.9 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รับจริง 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.เชียงใหม่
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

1.10 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและสร้างจิตสานึกนักศึกษา เช่น
1.10.1 จัดงานราตรี ศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง
ทุกท่าน พร้อมให้บัณฑิตที่ลงทะเบียนร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
1.10.2 จัดกิจกรรม กองพัฒนาพบนักศึกษา ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อชี้แจงระบบกลไก และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของกองพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
1.10.3 จัดกิจกรรม ทาบุญปีใหม่ 2559 กองพัฒพบนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม
พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ทาบุญเนื่องในงาน
ปีใหม่ เป็นสิริมงคลแก่สถานที่ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน
1.10.4 จัดกิจกรรม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี
วิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ คุณคนึงนิจ นาสมใจ และ รศ. มัย ตะติยะ
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1.10.5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ และบุคลากรกองพัฒ นานักศึกษา คณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษา ต้อนรับและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษา พร้อมเปิด
โอกาสให้ผู้นานักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยให้แลกเปลี่ยนความคิดด้านกิจกรรมนักศึกษาด้วยเช่นกัน
เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ผ่านการพิจารณาจาก
สภามหาวิทยาลัยกลับมาใช้ระบบเปิด – ปิด แบบเดิม ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบอาเซียน โดยมาใช้การเปิดภาค
เรียนแรกของปีการศึกษา ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี และในปีการศึกษา 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี รหัส 56, 58 และเทียบโอนรหัส 57 และใน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เฉพาะนักศึกษารหัส 57 , รหัส 58 , รหัส 59
ฉะนั้น กิจกรรมที่บรรจุไว้ในหลักสูตรพัฒนานักศึกษา ปี 2558 และกาลังปรับปรุงในปี 2559
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด – ปิด แบบเดิม จึงทาให้มีการจัดกิจกรรมตามแผนในหลักสูตรในช่วงปีงบประมาณ
2559 (งบที่จัดสรรให้ใช้ไปแล้ว) จึงใช้งบประมาณจากเงินฝาก – ถอนคืน ของกองพัฒนานักศึกษาแทน โดยมี
การจัดเพิ่มเติมเสริม ดังนี้
1.10.6 จัดกิจกรรม กองพัฒนาพบนักศึกษา ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อชี้แจงให้แก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ทีย่ ังไม่เข้าใจกระบวนการติดต่องานที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา โดยมี รศ.มัย ตะติยะ และบุคลากรฝ่ายต่ าง ๆ
ร่วมชี้แจงให้ความกระจ่างแก่นักศึกษา และเป็นการถาม-ตอบข้อซักถามที่นักศึกษาสงสัย หรือมีปัญหาในงาน
กิจการนักศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงการตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในข้อมูลระบบสารสนเทศ
1.10.7 จัดกิจ กรรม การพัฒ นาบุคลิ กภาพ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีวิทยากร คือ
รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายให้
ความรู้ และมีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.พธูราไพ ประภัสสร และ อ.การันต์ เจริญสุวรรณ บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายบริหารและธุรการ รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรม “ราตรี ศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต ประจาปี 2558”
18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมอบรางวัล

กิจกรรม “กองพัฒนาพบนักศึกษา”
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย รศ.มัย ตะติยะ
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กิจกรรม “ทาบุญปีใหม่ 2559 กองพัฒพบนักศึกษา”
21 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน”
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดย รศ.มัย ตะติยะ นาทีมต้อนรับ

กิจกรรม “ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม”
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดย คุณคนึงนิจ นาสมใจ วิทยากร

กิจกรรม “กองพัฒนาพบนักศึกษา” ประจาปี 2559
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย รศ.มัย ตะติยะ

กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดย ผศ. พธูราไพ ประภัสสร วิทยากร 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดย รศ.มัย ตะติยะ มอบเกียรติบตั ร
ภาพที่ 3.10 ภาพชุด ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายบริหารและธุรการ รับผิดชอบในการจัด
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2. ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัย งานหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2558 งานรวบรวมหลักฐาน สรุปการจัดกิจกรรมจัดซื้ อ
จัดจ้าง งบประมาณองค์การบริหารนักศึกษา งานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ ปรึกษาหมู่เรียน ตรวจสอบการใช้คู่มือ
รายงาน ภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
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ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนึ่ง ในการจัดทาการประเมินตนเอง
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา เมื่อจัดอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาแล้ว เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
และตอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาเป็นต้องจัดนักศึกษากลุ่มที่เข้าร่วมอบรมไปทา
ข้อตกลงความร่วมมือต่างสถาบัน นับว่าเป็นการดาเนินงานที่ใช้งบประมาณพอสมควร ที่กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จาเป็นต้องดาเนินการ
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
2.1 งานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ในส่ ว นของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร
กาหนดรับตรวจประเมินภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 จึงขอนาเสนอผลการรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report
(SAR) ย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เกณฑ์ สกอ. และ สมศ.
ปีการศึกษา
2557
2556
2555

ระหว่างเดือน
1 สิงหาคม 2557 – 30 กรกฎาคม 2558
1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

ประเมินตนเอง ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ
ปีการศึกษา 2555, 2556 ประเมิน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เกณฑ์มาตรฐาน
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจการนักศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน
ปีการศึกษา 2557 ประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2.2 งานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ในปีการศึกษา 2558 กองพัฒนานักศึกษา
เริ่มนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 และคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน มาใช้
เป็นปี แรก โดยเริ่มจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จึงจาเป็นต้องประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่ เ รี ย น ในวั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ. 2558 เลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พิ กุ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร โดยมี รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางบุษบา เหมือนวิหาร รองผู อานวยการกลุมงานทะเบียน
และประมวลผล ซึ่งการประชุมเป็นไปได้ด้วยดี และจะดาเนิน การตรวจผลการดาเนินงานตามภารกิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อไป
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ภาพที่ 3.11 ประชุมชี้แจงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ภาพที่ 3.12 อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ชั้นปีที่ 1
รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ อธิบายชี้แจง
ปีการศึกษา 2558 รับฟังการชี้แจงเป็นอย่างดี
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2.3 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา เช่น
2.3.1 นานักศึกษาเข้าร่วม โครงการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือ
นวัตกรรม (Innovation) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร โดยส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษามีนโยบายส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพื่ อให้เป็นพลัง ผลักดันงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.3.2 จัดกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนานักศึกษา จัดเมื่อวันที่
23 - 24 มรกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ. ดร.วชิระ วิชุวรนันท์ รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ. ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจย์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์
ตุ้มมี เป็นวิทยากรผู้ช่วย เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และกระบวนการ
จัดการความรู้ (QA.KM)

ภาพที่ 3.13 โครงการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 3.14 จัดกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับนักศึกษา 23 -24 มรกราคม พ.ศ. 2559
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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3. ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ งานจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
งานเครือข่ายยาเสพติดภาคเหนือตอนล่าง งานพยาบาล/ค่ารักษาพยาบาล งานประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานป้องกันโรคเอดส์และปัญหาทางเพศ งานทูบี นัมเบอร์วัน (TO BE
NUMBER ONE) งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ตรวจสุขภาพนักศึกษา วันเอดส์โลกวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เป็นต้น
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
3.1 งานเครื อ ข่ า ยยาเสพติ ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ที่ ไ ด้ ด าเนิ น งานในความร่ ว มมื อ ของ
สถานศึกษาในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่
3.1.1 เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรณรงค์ป้องกั นและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา BEST PRACTICES : ANTY DRUG UNIVERSITY ระหว่างวันที่ 27 – 28
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค ห้องรัตนาแกรนต์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาเสนอผล
การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นเลิศ
3.1.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ณ เขาค้อรีสอร์ท อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้า นยาเสพติด
และมีแนวทางในการดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ
3.1.3 ประชุมคณะกรรมการการดาเนินงานเครือข่า ยสถาบันอุ ดมศึกษาภาคเหนื อ
ตอนล่ างด้านพัฒ นานิสิ ตนั กศึกษา ภาคเหนือตอนล่ าง ในวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 ณ ห้ องประชุมเสลา 1
สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัดพิษ ณุโลก เพื่อเข้าร่ว มประชุมปรึกษา หารือการดาเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรับงบประมาณสนับสนุนการจัดทาโครงการฯ ประจาปี
งบประมาณ 2559 นามาดาเนินโครงการฯ ในสถาบันของตนเอง
3.2 งานพยาบาล/ประกันอุบัติเหตุ ดาเนินงานบริการด้านสุขภาพ ให้การรักษาอาการป่วย
เบื้องต้น และบริการยา ที่สามารถบาบัดได้ด้วยยาสามัญประจาบ้าน ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุเบื้องต้น
ก่อนนาส่งโรงพยาบาลหรือทาแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย แบ่งเป็นภาระงาน ดังนี้
3.2.1 ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3.2.2 จ่ายยา ทาแผล ตัดไหม
3.2.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
3.2.4 ให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ
3.2.5 ให้บริการยาและเวชภัณฑ์สาหรับนักศึกษาและบุคลากรใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
3.2.6 ประสานงานด้านประกันอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ งานพยาบาล เป็นภาระงานที่รับผิดชอบ ที่ได้ดาเนินงานบริการแบ่งเป็นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
(1) ยา เป็นการให้ยาสามัญประจาบ้าน เพื่อรับประทานทันทีหรือไปรับประทานที่พัก
อาศัย หรือยืมกระเป๋ายาเพื่อไปคอยบริการใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เป็นการบริการตรวจและวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยเครื่องวั ด เช่น
วัดไข้ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดน้าตาลในเส้นเลือด เป็นต้น
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(3) บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ออกบริการเคลื่อนที่ไปบริการคอยระวังเหตุ ในระหว่างมี
กิจกรรม หรือออกบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น หรือดูแลรักษาเบื้องต้น จากไข้ จากอุบัติเหตุ และอื่น ๆ เป็นต้น
การบริการตามข้อ (1) ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
ตามข้อ (1)
ภายใน
ภายนอก

ต.ค.
166
12

พ.ย.
158
9

ธ.ค.
112
21

ม.ค.
139
12

ก.พ.
92
5

มี.ค.
124
11

เม.ย.
78
13

พ.ค.
83
7

มิ.ย.
97
12

ก.ค.
70
10

ส.ค.
94
14

ก.ย.
96
10

ส.ค.
94
14

ก.ย.
95
10

ส.ค.
13
3

ก.ย.
18
2

การบริการตามข้อ (2) ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
ตามข้อ (2)
ภายใน
ภายนอก

ต.ค.
166
12

พ.ย.
158
9

ธ.ค.
112
21

ม.ค.
139
12

ก.พ.
92
5

มี.ค.
124
11

เม.ย.
78
13

พ.ค.
87
7

มิ.ย.
97
12

ก.ค.
70
10

การบริการตามข้อ (3) ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
ตามข้อ (3)
ภายใน
ภายนอก

ต.ค.
5
3

พ.ย.
12
6

ธ.ค.
12
7

ม.ค.
14
8

ก.พ.
26
2

มี.ค.
21
1

เม.ย.
10
12

พ.ค.
6
4

มิ.ย.
21
5

ก.ค.
28
3

3.3 งานเวชศึกษาป้องกัน ดาเนินงานด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทางานร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างกลุ่มพัฒนา
นิสิตนักศึกษา แบ่งเป็นภาระงาน ดังนี้
3.3.1 จัดทาเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษาและชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย
3.3.2 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
3.3.3 ประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านยาเสพติดและโรคเอดส์
3.3.4 ดาเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และยัง
ทางานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
3.3.5 ดาเนินงานประสานงานและการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3.4 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแก้ไขป้องกันให้แก่นักศึกษา ได้แก่
3.4.1 จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ รอบข้าง ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
3.4.2 จัดกิจกรรม สร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนา
นักศึกษา 300 คน ออกปฏิบัติตนเป็น คนดีหนี ไกลยาเสพติด ที่ ค่ายวชิรปราการ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ. 2558
3.4.3 จัดกิจกรรม TO BE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน
พ.ศ. 2558 อบรมผู้นาต้นแบบการเต้นแอโรบิก เวลา 09.00 น. ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
3.4.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ ราชภัฏร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ปราบลูกน้ายุงลาย บ๊ายบาย
ไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. โดยร่วมกับโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครชุม รู้จักการป้องกันการเกิดยุงลาย เมื่อร่วมด้วยช่วยกันกาจัด
3.4.5 จั ด กิ จ กรรม สานสั ม พั น ธ์ ร อบข้ า ง ล้ อ มรั้ ว ห่ า งไกลยาเสพติ ด เมื่ อ วั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 และปี 3 โดยวิทยากร พยาบาลวิชาชีพด้านยาเสพติดและโรคเอดส์
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3.4.6 จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยให้โรงพยาบาลที่
นาเสนอราคาได้รับการตรวจ ซึ่งมีการตรวจทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ รอบข้าง ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด”
กิจกรรม “TO BE ร่วมต้านยาเสพติด”
5 กันยายน พ.ศ. 2558
19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2558 โดย คุณเพ็ญนภา ทับทิมศรี ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดงาน

กิจกรรม “สร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ค่ายวชิรปราการ อาเภอเมือง จังหวัดตาก

กิจกรรม “รณรงค์ ราชภัฏร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ
ปราบลูกน้ายุงลาย” 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม “สานสัมพันธ์รอบข้าง ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด”
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดย พยาบาลวิชาชีพด้านยาเสพติด
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กิจกรรม “ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจาปี 2559”
กิจกรรม “ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจาปี 2559”
25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม “ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจาปี 2559”
กิจกรรม “ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจาปี 2559”
25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 3.15 ภาพชุด ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ รับผิดชอบในการจัด
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

3.5 โครงการแบ่งปันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย ดาเนินงานด้านยาเสพติดและสุขศึกษาโดย
ให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติด และการรักษาความสะอาดในการปรุงอาหาร รับประทานอาหาร และ
พัฒนาในชุมชนให้น่าอยู่ ได้ดาเนินงานลักษณะออกค่ายอาพัฒนาระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558
นักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาชาติ พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ใน
โครงการแบ่ งปั น ไออุ่น สู่ มิตรภาพชาวดอย ณ หมู่บ้านกะเหรี่ยงโละโคะ ตาบลโกสั มพี อาเภอโกสั มพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีอาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา เป็นผู้ควบคุมดูแล นับว่าเป็นโครงการดี ๆ ที่ได้ทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

ถึงแล้วมีเด็กและคนในพื้นที่ให้การต้อนรับเท่าที่มีอยู่

อ. ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา อบรมทั้งนักศึกษาและเด็กในพื้นที่
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ช่วยกันก่อสร้างอาคารใหม่ให้หมู่บา้ น

ทาสีปรับปรุงอาคารเก่าและทาสีอาคารทีส่ ร้างขึ้นใหม่

ให้อาหารแก่เด็กและอธิบายถึงสุขศึกษา
มีกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้พษิ ภัยยาเสพติดให้แก่เด็ก ๆ
ภาพที่ 3.16 ภาพชุด ประมวลภาพโครงการแบ่งปันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย
ที่มา ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

4. ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานทุนการศึกษาทุกประเภท งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. งานหอพักนักศึกา งานผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร งานให้คาปรึกษาปัญหาของนักศึกษา งานแนะแนวการประกอบวิชาชีพ /
งานนัดพบแรงงาน และงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ อบรมอาชีพอิสระ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
4.1 งานทุนการศึกษาทุกประเภทแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ในช่วงปีงบประมาณ 2559
ได้ดาเนินงานด้านเอกสาร และฐานข้อมูลสารสนเทศเรื่องทุนต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติเจ้าของทุน รายชื่อได้รับทุน
และแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุนนั้น ๆ ที่เว็บไซต์ http://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/index.html
4.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2558 ได้ดาเนินงานด้าน
เอกสาร และฐานข้อมูล กยศ. เพื่อให้นักศึกษาปี 1 – 5 ได้รับเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ดังนี้
ซึ่งได้ดาเนินงานด้านเอกสารให้แก่นักศึกษา จานวน 3,574 ราย แยกตามคณะ และชั้นปี
คณะครุศาสตร์
จานวน
1,856 ราย
ชั้นปีที่ 1
จานวน
189 ราย
ชั้นปีที่ 2
จานวน
294 ราย
ชั้นปีที่ 3
จานวน
316 ราย
ชั้นปีที่ 4
จานวน
409 ราย
ชั้นปีที่ 5
จานวน
648 ราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน
688 ราย
ชั้นปีที่ 1
จานวน
194 ราย
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ชั้นปีที่ 2
จานวน
157 ราย
ชั้นปีที่ 3
จานวน
155 ราย
ชั้นปีที่ 4
จานวน
165 ราย
ชั้นปีที่ 5
จานวน
17 ราย (สาขาดนตรีศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ
จานวน
488 ราย
ชั้นปีที่ 1
จานวน
114 ราย
ชั้นปีที่ 2
จานวน
155 ราย
ชั้นปีที่ 3
จานวน
123 ราย
ชั้นปีที่ 4
จานวน
96 ราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
313 ราย
ชั้นปีที่ 1
จานวน
74 ราย
ชั้นปีที่ 2
จานวน
86 ราย
ชั้นปีที่ 3
จานวน
87 ราย
ชั้นปีที่ 4
จานวน
66 ราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน
229 ราย
ชั้นปีที่ 1
จานวน
42 ราย
ชั้นปีที่ 2
จานวน
71 ราย
ชั้นปีที่ 3
จานวน
53 ราย
ชั้นปีที่ 4
จานวน
63 ราย
4.3 งานโครงการ ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ในช่วงปีงบประมาณ 2559
กองพัฒ นานั กศึกษา ได้เสนอโครงการให้ แก่มหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็นโครงการที่ ดาเนินการตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยนาหลักสาคัญมาใช้ 8 ประการ เป็นทุน
8 ประเภท จานวน 48 ทุน ๆ ละ 3,000 – 5,000 บาท โดยจะมอบให้ในวันที่มีกิจกรรมสาคัญ ๆ ที่นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก เช่น งานพิธีไหว้ครูของแต่ละปีการศึกษา วันแม่ วันพ่อ วันสถาปนามหาวิทยาลัย
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่เว็บไซต์ http://std.kpru.ac.th/th/scholarship-data/index.html
ซึ่งได้ดาเนินให้ทุนนักศึกษา จานวน 27 ทุน แยกตามคณะ และชั้นปี
คณะครุศาสตร์
จานวน 7 ทุน
ชั้นปีที่ 2
จานวน 1 ทุน
ชั้นปีที่ 3
จานวน 2 ทุน
ชั้นปีที่ 4
จานวน 3 ทุน
ชั้นปีที่ 5
จานวน 1 ทุน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 5 ทุน
ชั้นปีที่ 2
จานวน 2 ทุน
ชั้นปีที่ 3
จานวน 3 ทุน
คณะวิทยาการจัดการ
จานวน 8 ทุน
ชั้นปีที่ 2
จานวน 1 ทุน
ชั้นปีที่ 3
จานวน 6 ทุน
ชั้นปีที่ 4
จานวน 1 ทุน
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 7 ทุน
ชั้นปีที่ 2
จานวน 1 ทุน
ชั้นปีที่ 3
จานวน 5 ทุน
ชั้นปีที่ 4
จานวน 1 ทุน
4.4 งานโครงการ จ้ า งนั ก ศึ ก ษาท างานระหว่ า งเรี ย น และปิ ด ภาคเรี ย น ในช่ ว ง
ปี งบประมาณ 2559 กองพัฒ นานั กศึ กษา ได้เ สนอโครงการให้ แ ก่มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งเป็น โครงการที่ฝึ กฝน
นักศึกษาทุกชั้นปีรู้จักคุณค่าของงาน ของเงิน และมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รู้จักทางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ ฯลฯ โดยนักศึกษาต้องมีชั่วโมงว่า งจากการ
เรียน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ยกเว้นตลอดช่วงบ่ายวันพุธเพราะเป็นช่วงชั่วโมงกิจกรรมระดับ มหาวิทยาลัย คณะ
โปรแกรมวิชา และยกเว้นทุกวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถดูรายละเอียดข้ อมูลที่เว็บไซต์
http://std.kpru.ac.th/th/download/doc4/Student-Part-Time.pdf โครงการจ้างนักศึกษาทางาน
ซึ่งได้ดาเนินการจ้างนักศึกษาทางานระหว่างเรียน จานวน 5 ราย แยกตาม โปรแกรมวิชา คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 3 ราย
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 จานวน 1 ราย
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม
ชั้นปีที่ 3 จานวน 2 ราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 ราย
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จานวน 1 ราย
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 จานวน 1 ราย
4.5 งานบริ ก ารผ่ อนผั น การตรวจเลื อ กเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจ าการ ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ 2559 นักศึกษาชายซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึ กษาวิชาทหารแต่ไม่สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3
เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในปีถัดไป และ
กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทและมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึง พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความประสงค์
จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันและยื่ นขอ
ผ่อนผันได้ทกี่ องพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคมของทุกปี
ซึ่งได้ดาเนินการผ่อนผันให้นักศึกษา จานวน 287 ราย แยกตามภูมิลาเนาที่สังกัดตามหมายเรียก
จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 176 ราย
จังหวัดตาก
จานวน 72 ราย
จังหวัดสุโขทัย
จานวน 9 ราย
จังหวัดพิจิตร
จานวน 12 ราย
จังหวัดเชียงใหม่
จานวน
3 ราย
จังหวัดสระบุรี
จานวน
1 ราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จานวน
1 ราย
จังหวัดพิษณุโลก
จานวน
3 ราย
จังหวัดชุมพร
จานวน
1 ราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน
1 ราย
จังหวัดนครสวรรค์
จานวน
7 ราย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน
1 ราย
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4.6 งานสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 หรือช่วงปีงบประมาณ 2559
เป็นช่วงหลังจากที่มีการปรับปรุงหอพักเสร็จเรียบร้อยด้วยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จานวน 12 ล้านบาท
ซึ่งหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดบริการให้นักศึ กษาที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยมี จานวน
6 อาคาร ได้แก่ หอพักชาย 1 อาคาร หอพักหญิง 5 อาคาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
หอพักชายอินทนิล มี 2 ชั้น มี 12 ห้องพัก จัดให้พัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 4 คน รวมพักได้ 48 คน
หอพักหญิงอัมพวัน มี 2 ชั้น มี 12 ห้องพัก จัดให้พัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 4 คน รวมพักได้ 48 คน
หอพักหญิงปริชาติ มี 2 ชั้น มี 12 ห้องพัก จัดให้พัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 4 คน รวมพักได้ 48 คน
หอพักหญิงขจีรัตน์ มี 2 ชั้น มี 12 ห้องพัก จัดให้พัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 4 คน รวมพักได้ 48 คน
หอพักหญิงไตรตรึงษ์ มี 2 ชั้น มี 12 ห้องพัก จัดให้พัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 4 คน รวมพักได้ 48 คน
หอพักหญิงพุทธรักษา มี 4 ชั้น มี 56 ห้องพัก จัดให้พัก 1 ห้อง ต่อนักศึกษา 2 คน รวมพักได้ 100 คน
ระเบี ย บและรายละเอี ย ดของหอพั ก มี ข้ อ มู ล ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ชื่ อ หอพั ก
นักศึกษา ซึ่งการเข้าพักอาศัยในหอพัก จะเป็นนักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ที่มีความ
ประสงค์จะประหยัดรายจ่ายเกี่ยวกับ หอพัก สามารถยื่นคาร้องขอพักอาศัยได้ ที่กองพัฒนานักศึกษา โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษา คนละ 4,000 บาท (ยกเว้น หอพุทธรักษา นักศึกษาคนละ
5,000 – 6,000) จ่ายครั้งเดียว และในปีงบประมาณ 2559 ช่วงปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาเข้าพัก ต่อไปนี้
ข้อมูลนักศึกษาเข้าอาศัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ชื่อหอพักนักศึกษา
หอพักชายอินทนิล
หอพักหญิงอัมพวัน
หอพักหญิงปริชาติ
หอพักหญิงขจีรัตน์
หอพักหญิงไตรตรึงษ์
หอพักหญิงพุทธรักษา
รวม

จานวนห้องพัก
10
12
12
12
12
56
114

จานวนคนที่พัก
37
48
47
47
47
84
310

ด้านหน้าหอพักหญิงอัมพวัน

ด้านหลังหอพักหญิงขจีรัตน์
ภาพที่ 3.17 ภาพชุดประมวลหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

รายงานการปฏิบต
ั งิ าน กองพัฒนานักศึกษา งปม. 2559 43

นอกจากนี้ ในแต่ละปีการศึกษา จะมีการประชุมนักศึกษาหอพัก และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดย รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เป็นประธาน
ประชุมนักศึกษาหอพัก เพื่อชี้แจงระเบียบและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.18 ภาพชุด การประชุมนักศึกษาหอพัก วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

4.7 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการให้บริการ ปรับทัศนคติ แนะแนว และมอบทุนแก่นักศึกษา ได้แก่
4.7.1 จั ดกิจ กรรมมอบทุนการศึกษา จานวน 50 ทุน ในวัน จั ดกิจกรรม พิธี ไหว้ค รู
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปัง
กรรัศมีโชติ
4.7.2 ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง เพื่อลงนามสัญญา กยศ. เมื่อวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
4.7.3 ประชุมนักศึกษา กยศ. ชั้นปีที่ 2 - 4 คณะครุศาสตร์ โครงการจิตอาสาและตรวจ
สุขภาพ และผู้ปกครอง เพื่อลงนามสัญญา กยศ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมรัตนอาภา โดย รศ. มัย ตะติยะ
4.7.4 จั ด กิ จ กรรมมอบทุ น การศึ ก ษา มู ล นิ ธิ เ กื้ อ กู ล เพื่ อ การศึ ก ษาในประเทศไทย
(The SET Foundation) ประจาปีการศึกษา 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 จานวนทุนที่มอบ แบบต่อเนื่อง 100 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (แบ่ง
มอบเป็น 2 ภาคเรียน ๆ ละ 10,000 บาท) และมอบทุนแบบไม่ต่อเนื่อง 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (แบ่งเป็น
2 ภาคเรียน ๆ ละ 50 ทุน
4.7.5 จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท.สผ.สยาม จากัด ปีการศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้ารับการ
สัมภาษณ์ทุนครั้งนี้จานวน 136 คน ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสัมภาษณ์9hv’คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดใน
การรับทุนการศึกษาเพียง 20 ทุน เท่านั้น
4.7.6 จัดกิจ กรรม อบรมอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยจัดแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ 12 โดยคุณคนึงนิจ นาสมใจ เป็นวิทยากร ซึ่งได้สอนการทา
ขนมบัพเพิล โดนัท ปุยฝ้าย เคดูพาจ และสานตะกร้า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
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4.7.7 จั ด กิ จ กรรมมอบทุ น การศึ ก ษา มู ล นิ ธิ เ กื้ อ กู ล เพื่ อ การศึ ก ษาในประเทศไทย
(The SET Foundation) ประจาปีการศึกษา 2/2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จานวนทุนทีม่ อบ แบบต่อเนื่อง 100 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (แบ่ง
มอบเป็น 2 ภาคเรียน ๆ ละ 10,000 บาท) และมอบทุนแบบไม่ต่อเนื่อง 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (แบ่งเป็น
2 ภาคเรียน ๆ ละ 50 ทุน
4.7.8 จั ดกิจ กรรมมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. สยาม จากัด ประจาปีการศึกษา
2/2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
จานวนทุนที่มอบ 40 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (มอบครั้งเดียว)
4.7.9 จั ด กิ จ กรรม ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
4.7.10 จั ดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลั ก
จานวน 27 ทุน ในวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
4.7.11 จั ด กิจ กรรมมอบทุน การศึ ก ษา มู ล นิ ธิเ กื้ อกู ล เพื่อ การศึก ษาในประเทศไทย
(The SET Foundation) ประจาปีการศึกษา 1/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 จานวนทุนที่มอบ แบบต่อเนื่อง 100 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (แบ่ง
มอบเป็น 2 ภาคเรียน ๆ ละ 10,000 บาท) และมอบทุนแบบไม่ต่อเนื่อง 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (แบ่งเป็น
2 ภาคเรียน ๆ ละ 50 ทุน โดยผู้นาทุนมามอบ คือนายปีเตอร์ เอส โรบันสัน รองประธานและกรรมการ พร้อม
ทั้งกรรมการทุนท่านอื่นร่วมมอบทุนด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ สามารถดูร ายละเอีย ดทุนการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองพัฒ นานักศึกษา
ชื่อ ข้อมูลทุนการศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรม มอบทุนการศึกษา ผศ.ชัชัย พวกดี รองอธิการบดี
มอบทุนในวัน “พิธีไหว้ครู 2558” วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม “ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง”
26 กันยายน พ.ศ. 2558 โดย รศ.มัย ตะติยะ

กิจกรรม “ประชุมนักศึกษา กยศ. ชั้นปีที่ 2 - 4 คณะครุศาสตร์”
กิจกรรม มอบทุนการศึกษา “SET”
29 กันยายน พ.ศ. 2558 โดย รศ.มัย ตะติยะ
มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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กิจกรรม “สัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท.สผ.สยาม จากัด”
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม “อบรมอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2558”
28 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม มอบทุน “SET” อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน มอบทุน
กิจกรรม มอบทุน “ปตท.สผ. สยาม จากัด”
9 มีนาคม พ.ศ. 2559
9 มีนาคม พ.ศ. 2559 รศ.สุวิทย์ วงษ์บญ
ุ มาก อธิการบดีมอบทุน

กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
กิจกรรม “ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก”
คุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผูจ้ ัดการเฉาก๊วยชากังราว
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดี มอบทุน

กิจกรรม มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย : SET” วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ราอวยพรก่อนเปิดงาน
รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
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กิจกรรม มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย : SET” วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
นายสรสิงห์ เกาหวาย บรรยายประวัติทุน SET
นายปีเตอร์ เอส โรบันสัน มอบทุน

กิจกรรม มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย : SET” วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ดร. ไพศาล เครือแสง มอบทุน
นักศึกษาทุนมอบของที่ระลึกให้ นายปีเตอร์ เอส โรบันสัน
ภาพที่ 3.19 ภาพชุด ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา รับผิดชอบในการจัด
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

สรุป ในรอบปีงบประมาณ 2559 เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ จากจานวน
คนไม่กี่คน แม้บางครั้งงานอาจจะมีมาก หรือจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และดูแลตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาจานวนเป็นพัน ๆ คน จึงจาเป็น ที่บุ คลากรแต่ล ะฝ่ายมาร่วมช่ว ยกัน เพื่อให้งานในกองพัฒนา
นักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาไปได้ดีและเรียบร้อย โดยเฉพาะมีนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา
มาช่วยอีกแรงหนึ่ง
การด าเนิ น งานด้ า นกิ จ การนั กศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ แบ่ ง ออกเป็ น 2
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ในบทนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติงาน
กองพัฒนานักศึกษา และในบทต่อไปจะเป็นการรายงานการปฏิบัติงานองค์การบริหารนักศึกษา

ส่วนที่ 4
การปฏิบัติงานองค์การบริหารนักศึกษา
เกี่ยวกับองค์การบริหารนักศึกษา
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะสถาบันการศึกษาระดับใด ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ล้วนมี
การจัดกิจกรรมให้แก้ผู้เรียนทั้งนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายไม่ต่างกัน คือ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามข้อบังคับหรือกฎหมาย หลักธรรมในจิตใจ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และรักการออกกาลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสานึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ นับว่าสิ่งเหล่านี้ คือ
สิ่งสาคัญที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจัดให้ผู้เรียนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน
ตามที่กล่าวไว้เบื้อ งต้น ให้ ทราบแล้ ว ว่า องค์การบริห ารนักศึกษา เป็นส่ว นหนึ่งที่เป็นองค์กรของ
นักศึกษาสังกัดอยู่ในกองพัฒนานักศึกษา เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพื่อดาเนินงาน
ด้า นกิ จ การและกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา เป็ น การ่ ว มตัว ของนัก ศึ ก ษาแต่ ล ะสาขา แต่ ล ะคณะ ที่ มี ความคิ ด
สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ที่อาสามาทางานให้แก่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรของนักศึกษาที่
จาเป็นต้องมีทุกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับองค์กรนี้เช่นกัน
องค์การบริห ารนั กศึกษา หรื อที่เรียก องค์การนักศึกษา ซึ่ง แต่ละมหาวิทยาลั ย จะเรียกชื่อ และมี
รูปแบบแตกต่างกันตามลักษณะการบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียก
เป็น องค์การนิสิต แล้วมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยองค์การบริหาร องค์การนิสิต ของวิทยาเขตต่าง ๆ
กั บ สภาผู้ แ ทนนิ สิ ต องค์ ก ารนิ สิ ต ของทุ ก วิ ท ยาเขต แล้ ว ผู้ น าสู ง สุ ด เรี ย กว่ า "เลขาธิ ก ารองค์ ก ารนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกเป็น สโมสรนิสิต มีโครงสร้างหลักเป็น องค์การ
บริหารสโมสรนิสิต กับสภานิสิต ซึ่ง องค์การบริหารสโมสรนิสิต มี นายกสโมสรนิสิต เป็นผู้นา ส่วนสภานิสิต
มีประธานสภานิสิต เป็นผู้นา เป็นต้น
สาหรับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏทั่ว ประเทศ 38 แห่ง ส่วนใหญ่จ ะ เรียกว่า องค์การบริหารนักศึกษา
โดยเรียกชื่อย่อว่า อบน. ที่มาจากกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยร่วมตัวกันลงสมัครรับเลือกตั้ง มีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน โดยภาพรวมแล้วองค์การบริหารนักศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ซึ่งในส่ ว นของกองพัฒ นานั กศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร กลุ่ มของนักศึกษาที่อยู่ใน
องค์การบริหารนักศึกษา เป็นคณะกรรมการทางานแต่ละบทบาทหน้าที่ โดยมี คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตาแหน่ง
บริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เป็นกรอบกาหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการตาม
บทบาทหน้าที่ เช่น คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการ
ชมรมนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ คณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ โดยมีนักศึกษา
ที่รับการเลือกตั้ง หรือสรรหา ดารงตาแหน่งผู้บริหารในคณะกรรมการนั้น ๆ เช่น สภานักศึกษา นายกองค์การ
บริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประธานชมรม ประธานชุมนุม เป็นต้น
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นิยามศัพท์เฉพาะหน่วยงาน นักศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะนี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องในความรับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสะดวกต่อการตีความและบริหารจัดการ เป็น การให้ความหมายคา
เฉพาะที่ใช้ในกิจการนักศึกษา หรือการบริหารจัดการด้านกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าใจในความหมายและบริบทตรงกัน ซึง่ ไม่ต่างกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้เป็น ดังในส่วนที่ 1 ได้แก่
องค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง หน่วยงานหนึ่งที่กองพัฒนานักศึกษากากับดูแล และมอบมาย
ให้ดูแลงานด้านการบริหารงานองค์การนักศึก ษา กิจกรรมนักศึกษา วินัยและความประพฤตินักศึกษา และ
วิชาทหาร รวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
สภานักศึกษา หมายถึง องค์กรกลางของนักศึ กษามหาวิทยาลัย ที่ทางานเพื่อนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ไม่ขึ้นตรงกับองค์กรนักศึกษาใด เพื่อความเป็นกลางในการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์การ
บริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมทั้งในส่วนของการใช้งบประมาณ รูปแบบการจัดกิจกรรม ตลอดจน
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและรับเรื่องเกี่ยวกับการทากิจกรรมหรือโครงการขององค์กรนักศึกษาต่าง ๆ และพิจารณา
แผนงาน โครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร รวมถึงตรวจสอบการทากิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประธานสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา ตาม
จานวนที่กาหนดไว้ และได้รับการเลือก/ สรรหา จากสมาชิกให้ดารงตาแหน่งประธานสภานักศึกษา ทาหน้าที่
เป็นประธานสภานักศึกษาในการประชุม และอื่น ๆ ตามวาระ 1 ปีการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เป็นสมาชิกจานวน 43 คน จากการ
คัดเลือก/ สรรหาของแต่ละคณะ เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4 ชั้นปีละ 2 คน รวมคณะละ 8 คน รวม 5
คณะ จานวน 40 คน และจากการคัดเลือก/ สรรหาของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นตัวแทน
จานวน 3 คน มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ และมีวาระ 1 ปีการศึกษา
นายกองค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ที่เป็นนักศึกษาบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้รับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจากนักศึกษา 5 คณะ ด้วยคะแนนเสียงอันดับหนึ่ง และ
รวบรวมทีมงานจัดตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ตามระเบียบ
เลือกตั้งขององค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กาหนดไว้ มีวาระ 1 ปีการศึกษา
คณะกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารนั กศึ ก ษา หมายถึ ง องค์ กรนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในองค์ ก ารบริ ห าร
นักศึกษา ทาหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่การบริหารงานด้านกิจกรรม
ของนักศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นองค์การ
ที่ส่งเสริมและฝึ กฝนให้นั กศึกษาได้เรี ยนรู้ด้านการบริหารงานกิจกรรมและปกครองนักศึกษาโดยนักศึกษา
ตลอดจนมีห น้ าที่ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การจั ดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาให้ กับส โมสร
นักศึกษาคณะและชมรม ชุมนุมต่าง ๆ โดยจะบริหารงานส่วนนี้ในรูปของ “คณะกรรมการองค์การบริหาร
นัก ศึก ษา” มี จ านวนสมาชิก ไม่น้ อ ยกว่ า 35 คน และไม่ เกิ น 40 คน โดยมี ตาแหน่ งหลั กที่ แ ต่ง ตั้ งจาก
มหาวิทยาลัย 13 ตาแหน่ง จานวน 20 คน มีวาระ 1 ปีการศึกษา
ชมรมนั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง เป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นแนวทางเดียวกันหรือแนวคิดในการดาเนิน งานด้าน
กิจกรรมที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือภายในปีการศึกษา มีนโยบาย
และวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ซึ่งไม่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ชมรมจึงเป็นอีกรูปเเบบหนึ่งของการ
จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมตามความสนใจในแต่ละด้านที่กาหนดไว้
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สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคณะ (5 คณะ)
โดยทางคณะได้ดาเนินการให้ได้มาในรูปของ “คณะกรรมการสโมสรคณะ” จานวนไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่
เกิน 30 คน โดยมีตาแหน่งหลักที่แต่งตั้งจากคณะ 12 ตาแหน่ง จานวน 15 คน ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ของสโมสร
นักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ดา้ นกิจกรรมของคณะ โดยมีวาระ 1 ปีการศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง นักศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยจากนักศึกษาของแต่ละคณะ (5 คณะ) ด้วยคะแนนเสียงอันดับหนึ่ง และรวบรวมทีมงานจัดตั้ง
เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ตามระเบียบเลือกตั้งของสโมสรนักศึกษาคณะ กาหนดไว้ มีวาระ 1 ปี
การศึกษา
ชุมนุมนักศึกษา หมายถึง เป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะ โดย
นั ก ศึ ก ษารวมตั ว กั น เพื่ อ จั ดกิ จ กรรมที่ เ ป็น แนวทางเดีย วกั นหรื อ แนวคิ ด ในการด าเนิน การด้า นกิ จกรรมที่
สอดคล้ อ งหรื อ คล้ ายคลึ งกั น มีก ารด าเนิ น กิจ กรรมอย่ างต่ อ เนื่ อ งหรื อ ภายในปี การศึ กษา มีน โยบายและ
วัตถุป ระสงค์ที่แน่ น อน ซึ่งไม่ขัดกัน ต่อนโยบายของคณะ ดังนั้น ชุมนุมจึงเป็นอีกรูปเเบบ หนึ่งของการจัด
กิจกรรมในคณะ และมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมตามความสนใจในแต่ละด้านที่คณะ
หรือมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
*หมายเหตุ* ระเบียบการเลือกตั้งและบทบาทหน้าที่ตั้งแต่สภานักศึกษา มาถึงชุมนุมนักศึกษาจะอยู่ใน
คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตาแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558

งบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะเก็บเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษาในลักษณะ
เหมาจ่ายรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่ าลงทะเบียน โดยทางกองนโยบายและแผนได้คิดคานวณราย
หัวนักศึกษาล่วงหน้าในปีการศึกษาถัดไป โดยจะจัดสรรเป็นเงินในปีงบประมาณถัดไปเช่นกัน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่รวมเงินค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าบารุงห้องสมุด ค่าบารุงห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม ค่าบารุงกีฬา ค่าบารุง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และค่าประกันอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่น ๆ
งบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา หมายถึง งบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ่าย ในส่วนของค่ากิจกรรมนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่กองนโยบายและแผนจัดสรรให้กอง
พัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อใช้จ่ายด้านกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เนื่องจากเรื่อง
ของการเบิกเข้าบัญชีธนาคารค่ากิจกรรมนักศึกษาล่าช้า จึงจาเป็นต้องใช้เงินคงคลังในบัญชีธนาคารค่ากิจกรรม
นักศึกษามาใช้แทนปี งบประมาณที่จั ดสรรให้ ก่อน เช่น จัดสรรให้ ปีงบประมาณประจาปี 2559 จะนาเงิน
งบประมาณที่จัดสรรนี้ไปใช้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้น
เงินคงคลัง หมายถึง ปริมาณ หรือจานวนเงิน ทีเ่ ป็นรายได้เหลือจ่ายสะสมจากการดาเนินงานด้าน
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาหรื อ กิ จ การนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ซึ่ ง เหลื อ สะสมไว้ ใ นบั ญ ชี ธ นาคาร
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
บัญชีธนาคาร หมายถึง บัญชีธนาคารที่ฝากเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.
แยกเป็น 2 ส่วน จานวน 4 เล่ม ได้แก่ สมุดธนาคารฝากเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร 2 เล่ ม และสมุดธนาคารฝากเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด อีก 2 เล่ม โดยมีผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ รองอธิการบดี
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ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา เป็นเจ้าของบัญชีหรือ
ลงนามเปิดบัญชี (ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา หรือคณะกรรมการนักศึกษาคนอื่น ไม่สมควร
เป็นเจ้าของบัญชีหรือลงนามเปิดบัญชี เนื่องจากนักศึกษาในตาแหน่งดังกล่าว มีวาระดารงตาแหน่งเพียง 1 ปี
เท่านั้น จะยุ่งยากเมื่อหมดวาระ ในการเบิกจ่ายหรือนาเงินเข้าบัญชี เนื่องจากบทบาทหน้าที่ไม่มีตามคาสั่งแล้ว)
*หมายเหตุ* ในการเบิกจ่ายเงินค่ากิจกรรมในบัญชีธนาคาร ต้องมีสมุดบัญชีลงรายการรายรับและ
รายจ่ายเรื่องอะไร วัน เดือน ปี เป็นหลักฐาน พร้อมมีชื่อบรรจง ลายเซ็นผู้นาเงินเข้าและเบิกเงินเป็นหลักฐาน
คณะกรรมการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา หมายถึง คณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามคาสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธาน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รองประธาน
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง โครงการ/ กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้น
ที่ว างแผนจั ดตามหลั กสู ตรกิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ กษา ปี 2558 หรือฉบับปรับปรุง หรือ อาจเป็น กิจกรรมที่
กองพัฒนานั กศึกษา และมหาวิทยาลัยกาหนดโครงการ/ กิจกรรมตอบสนองนโยบายภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องดาเนินการจัด
โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง โครงการ/ กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้นที่
วางแผนจัดตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 หรือฉบับปรับปรุง หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ทางคณะ
กาหนดโครงการ/ กิจกรรมตอบสนองนโยบายภายในและภายนอกคณะ ถือว่าเป็นโครงการระดั บคณะที่ต้อง
ดาเนินการจัด
โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา หมายถึง หมายถึง โครงการ/ กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้นที่
วางแผนจัดตามกลุ่มสนใจของนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 2 ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558
หรือฉบับปรับปรุง โดยเปิดโลกชมรมรับสมัครสมาชิกตามกลุ่ มสนใจของนักศึกษา ซึ่งทุกคนต้องมีชมรมสังกัด
ชมรมใดชมรมหนึ่งในปีการศึกษานั้น ถือว่าเป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องดาเนินการจัด
โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา หมายถึง หมายถึง โครงการ/ กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้น
ที่วางแผนจัดตามกลุ่มสนใจของนักศึกษา ภาคปกติ และชั้นปีของแต่ละคณะกาหนดไว้ในหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปี 2558 หรือฉบับปรับปรุง โดยเปิดโลกชุมนุมรับสมัครสมาชิกตามกลุ่มสนใจของนักศึกษา
ซึ่งทุกคนต้องมีชุมนุมสังกัดชุมนุมใดชุมนุมหนึ่งในปีการศึกษานั้น ถือว่าเป็นโครงการระดับคณะที่ต้องดาเนินการ
จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย
โครงการ/ กิจ กรรม เฉพาะกิจ หมายถึง โครงการ/ กิจ กรรมนอกหลั ก สู ต รกิ จกรรมพัฒ นา
นักศึกษา ปี 2558 ที่ไม่บรรจุไว้ในหลักสูตร แต่ เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจที่ระดับมหาวิทยาลัยกาหนดจัดขึ้น หรือ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกาหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากที่บรรจุในหลักสูตรนี้ หรือเป็นในส่วนที่กองพัฒนานักศึกษา
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องค์การบริหารรับเป็นเจ้าภาพดาเนินการ หรือเป็นกิจกรรมที่ จาเป็นต้องจัด หรือเป็นกิจกรรมหรืองานที่ทราบ
ภายหลังที่รับมอบหมายให้ทาทันทีเร่งด่วน หรือเป็ นกิจกรรมจัดงบประมาณเสริมกิจกรรมในหลักสูตร หรือ
กิจกรรมที่สาคัญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการใช้งาน
ส่วนรวมขององค์การบริหารนักศึกษา เช่น ซ่อมรถอีแต๋น รถสามล้อ เวทีการแสดง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจกรรม เป็นต้น
*หมายเหตุ* โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ เป็นโครงการที่วางแผนไว้ หรือจาเป็นเร่งด่ว น
เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมสะดวกรวดเร็ว และเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารจัดการงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา
เมื่อกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา
ให้ ก องพัฒ นานั กศึก ษาในปี งบประมาณนั้น ๆ เพื่ อใช้จ่า ยด้ านกิ จกรรมของนัก ศึก ษาในปี การศึก ษาถั ดไป
ผู้เกี่ยวข้องจะดาเนินการบริหารจัดการเงินงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. หลั ง จากงบประมาณค่ า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ผ่ า นการพิ จ ารณาจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ใน
ปีงบประมาณนั้นแล้ว ให้หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา ทาบันทึกถึงอธิการบดี ขอนาเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. เข้าบัญชีธนาคารเงินกิจกรรมนักศึกษาทันที โดยมีชื่อบัญชี เลขบัญชี อื่น ๆ ดังนี้
1.1 บั ญ ชี 1 ราชภั ฎ ก าแพงเพชร (เงิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา) บั ญ ชี เ ลขที่ 347-1-02735-1
ภาคปกติกาแพงเพชร
1.2 บัญชี 2 เงิน กิจ กรรมนักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฎ บัญชีเลขที่ 347-1-02734-3
ภาค กศ.บป. กาแพงเพชร
1.3 บั ญ ชี 3 เงิ น ค่ า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ (ศู น ย์ อุ ด มศึ ก ษาแม่ ส อด) บั ญ ชี เ ลขที่
347-1-06912-7 ภาคปกติ แม่สอด
1.4 บั ญ ชี 4 กิ จ กรรมนั กศึ ก ษาสถาบัน ราชภั ฎ กศ.บป. (ศู นย์ ศึก ษาแม่ ส อด) บัญ ชี เลขที่
347–1–0589-7 ภาค กศ.บป. แม่สอด
2. ซึ่งเงินงบประมาณประจาปีที่จัดสรรแต่ละปี กว่าจะเข้าธนาคารบัญชีกิจกรรมนักศึกษา จะใช้
ระยะเวลาเกือบปี การศึกษา จึ งจาเป็น ต้องใช้เงินคงคลั ง มาใช้จัดสรรส ารองเพื่อใช้ในโครงการ/ กิจกรรม
นักศึกษาไปก่อนเป็นประจาทุกปี คืองบประมาณปีนี้ จะนาไปใช้ในปีการศึกษาหน้าถัดไปนั่นเอง
3. การนาเงินจัดสรรตามปีงบประมาณประจาปี จะนามาใช้จัดกิจกรรม ต่างปีงบประมาณต่าง
ปีการศึกษา เช่น งบประมาณประจาปี 2559 ที่จัดสรรให้จะนามาใช้จัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 เป็นต้น
4. กองนโยบายและแผน มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร จั ด สรรงบประมาณค่ ากิ จ กรรม
นักศึกษา ให้กองพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณนั้น ๆ จะรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. จาเป็นต้องคิกคานวณแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน

เกณฑ์การคิดคานวณแบ่งเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาเป็น 2 ส่วน
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษาให้
กองพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณนั้น ๆ จะรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่ สอด ทั้งภาคปกติ
และภาค กศ.บป. จาเป็นต้องคิดคานวณแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เงินค่ากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร 2) เงินค่ากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
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1. ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ มีเกณฑ์การคิดคานวณแยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ ให้คิดจานวน
นักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 – 4 ทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น จานวน
เท่าไร คูณด้วย 90 ผลก็คือ ได้จานวนเงินที่จัดสรรให้บริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาของแม่สอดในปีนั้น
และที่เหลือ คือ จานวนเงินที่จัดสรรให้บริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาของกาแพงเพชรในปีนั้น
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.บป. มีเกณฑ์การคิดคานวณแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ให้คิด
จานวนนักศึกษา ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 – 4 ทั้งหมด ในปีการศึกษา
นั้น จานวนกี่คน คูณด้วย 90 ผลก็คือ ได้จานวนเงินที่จัดสรรให้บริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาของแม่สอด
ในปีนั้น และที่เหลือ คือ จานวนเงินที่จัดสรรให้บริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาของกาแพงเพชรในปีนั้น
3. สาหรับเงินงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา ที่จะนามาใช้จริงนั้น ในส่วนขององค์การบริหาร
นักศึกษา จะนามาใช้ก็ต่างปีงบประมาณต่างปีการศึกษาเช่นกัน เช่น งบประมาณประจาปี 2559 ที่จัดสรรให้
จะนาไปใช้จัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 ดังนั้น จึงใช้เงินคงคลังสารองแทนปีงบประมาณที่จัดสรรให้ไปก่อน
เป็นประจาอย่างนี้เรื่อย ๆ ไปทุกปี
4. การนาเงินคงคลังมาจัดสรรแทนงบประมาณประจาปีนั้น ๆ ให้แบ่งเป็นหลักใหญ่ 5 ส่วน คือ
4.1 โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา (จัดสรรให้ระดับมหาวิทยาลัย)
4.2 โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (จัดสรรให้ระดับคณะ)
4.3 โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา (จัดสรรให้ระดับมหาวิทยาลัย)
4.4 โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา (จัดสรรให้ระดับคณะ)
4.5 โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ (จัดสรรให้ระดับมหาวิทยาลัย)
5. เมื่อจัดสรรงบประมาณตามข้อ 4 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาจัด
ประชุมชี้แจง และแจ้ งงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละส่วน ไปดาเนินการเขียนโครงการ/ กิจกรรมรองรับให้
เท่ากับจานวนเงินที่จัดสรรให้ จะกี่โครงการ/ กิจกรรมก็ได้ โดยยึดโครงการ/ กิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปี 2558 เป็นสาคัญ กาหนดระยะเวลาส่งโครงการ/ กิจกรรม
6. เขีย นโครงการ/ กิ จ กรรมแต่ ล ะส่ ว นเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ให้ นาเข้ า ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาก่อนเข้าประชุมในที่ประชุมสภานักศึกษา
7. คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ โดยเจ้าของโครงการ/ กิจกรรมแต่ละส่วน
เข้ามาให้ข้อมูลที่จาเป็นและความสาคัญตามเหตุและผลได้อย่างอิสระเต็มที เพื่อความเข้าใจและกระจ่างชัดใน
โครงการ/ กิจกรรมนั้น ๆ และโครงการ/ กิจกรรมใดผ่านก็อนุมัติ ส่วนโครงการ/ กิจกรรมใดยังไม่ดีให้ทาเสนอ
ใหม่ และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งถือเป็นมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประชุมพิจารณาโครงการ/
กิจกรรมในงบประมาณประจาปีนั้น ๆ
7. เมือ่ โครงการ/ กิจกรรมแต่ละส่วน ได้รับการทาเสนอใหม่ และปรับปรุงแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสภานั ก ศึ ก ษาอี ก ครั้ ง ผ่ า นอนุ มั ติ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา ประชุมพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม
8. คณะกรรมการบริห ารงานกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาโครงการ/ กิจกรรมแต่ละส่วนที่ผ่าน
การอนุมัติจ ากคณะกรรมการบริห ารสภานักศึกษา และโครงการ/ กิจกรรมใดผ่ านก็อนุมัติ ส่วนโครงการ/
กิ จ กรรมใดยั ง ไม่ ดี ใ ห้ ท าเสนอใหม่ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง ถื อ เป็ น มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงาน
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมในงบประมาณประจาปีนั้น ๆ
9. เมื่อโครงการ/ กิจกรรมแต่ละส่วน ได้รับการทาเสนอใหม่ และปรับปรุงแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอี ก ครั้ ง ผ่ า นอนุ มั ติ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย
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ให้ คณะกรรมการองค์การบริ ห ารนั กศึ กษา จัดทารูปเล่ มต้นฉบับนาเสนออธิการบดี เพื่อลงนามเห็ นชอบ
โครงกร/ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
10. อธิการบดีลงนาม อนุมัติรูปเล่มต้นฉบับโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ
นั้น ๆ แล้ว ให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึ กษา สาเนาจากต้นฉบับมอบให้ คณะกรรมการบริหารงาน
กองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ตามจานวนที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษานั้น ๆ
11. ตามข้อ 10 ให้ผู้เกี่ยงข้องในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดี ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนของทุกปี เพราะเป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณเก่า และเข้าสู่เดือน
ตุลาคมของทุกปี เป็นปีงบประมาณประจาปีใหม่ (โดยให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ดาเนินการ
ประชุมเปิดสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณประจาปีใหม่

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารนักศึกษา ได้งบประมาณจัดสรรจากกองนโยบายและแผน
เป็นค่ากิจกรรมนักศึกษา โดยแยกเป็นเงินแต่ละส่วน จากงบประมาณที่ได้ ดังนี้
รายการ
ค่ากิจกรรม

งบแผ่นดิน
-

บ.กศ.
กศ.บป.
1,692,800 141,000

บัณฑิต
-

จานวนเงิน
1,833,800

โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณปี 2559 ขององค์การบริหารนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรข้างบน จานวน 1,692,800
(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นส่วนของกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ โดยนามา
บริหารจัดการในองค์การบริหารนักศึกษาเป็นโครงการ/ กิจกรรม ดังต่อไปนี้
โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 779,408 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการ
วิจัย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารนักศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
3. การบริหารสานักงานองค์การบริหารนักศึกษา
4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
5. ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
6. ซ่อมแซมยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด

จานวน
394,408

1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1

4
4
4
4

67,712
100,000
56,696
60,000

1.1.1

4

50,000

1.1.1

4

60,000
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โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. ราชภัฏลอยกระทง
2. ประเพณีสงกรานต์ราชภัฏ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
2. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
3. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. ค่ายราชภัฏอาสา
2. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
รวมทั้งสิ้น
โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 200,428 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. ครุอาสา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
2.1.1
2.3.1

12
11

3.1.1
3.1.1
3.1.1

15
15
15

4.1.1
4.1.1
-

17
18
-

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
2.3.1

14

3.1.1

15

4.1.1
-

18
-

โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 102,922 บาท
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และ
3.1.1
15
สังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
4.1.1
18
รวมทั้งสิ้น
-

จานวน
170,000
100,000
70,000
65,000
30,000
20,000
15,000
150,000
50,000
100,000
779,408

จานวน
60,000
60,000
40,428
40,428
100,000
100,000
200,428

จานวน
27,000
27,000
75,922
75,922
102,922
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โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 81,254 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. ทากระทงอย่างไทยด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. ค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
2.1.1

12

4.1.1
-

18
-

จานวน
18,254
18,254
63,000
63,000
81,254

โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 43,335 บาท
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. ค่ายผู้นานักศึกษา
4.1.1
18
รวมทั้งสิ้น
-

จานวน
43,335
43,335
43,335

โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 48,753 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
48,753
48,753
48,753

โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 157,700 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการ
วิจัย
1. ประชุมสัมมนาผู้นานักศึกษาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. การประชุมสัมมนาผู้นานักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. ค่ายอาสาพัฒนา 8 ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. แข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 1
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
4.1.1
-

18
-

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
1.1.1

4

2.1.1

12

3.1.1

15

4.1.1
-

18
-

จานวน
50,000
50,000
20,000
20,000
37,700
37,700
50,000
50,000
157,700
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โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา
งบประมาณ บ.กศ. (คงคลัง) จานวน 120,423 บาท
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการ
วิจัย
1. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
1. ชมรมสานสัมพันธ์ชนเผ่าไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
1. ชมรมอนุรักษ์ข้าวไทย
2. ชมรมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
1. ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง
2. ชมรมสักทองเสียงทิพย์
3. ชมรมอาสาพัฒนา VDC.KPRU
รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด
1.1.1

4

2.1.1

12

3.1.1
3.1.1

15
15

4.1.1
4.1.1
4.1.1
-

18
18
18
-

จานวน
15,000
15,000
20,141
20,141
30,000
15,000
15,000
55,282
20,141
15,000
20,141
120,423

สรุป ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2559 ดังนี้
งบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษาทั้งสิ้น
= 1,692,800 บาท
งบจัดสรรโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษาทั้งสิ้น = 1,534,223 บาท
คงเหลือเข้าเงินคงคลังทั้งสิ้น
= 158,577 บาท
* หมายเหตุ * เนื่องจากมีโครงการเฉพาะกิจในปีงบประมาณนี้ ไม่เช่นนั้นเงินคงคลังจะเข้า 316,277 บาท

การดาเนินงานตามภารกิจหลัก
องค์การบริหารนักศึกษา รับผิดชอบงานหลัก 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหาร
นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร
1. ฝ่ายบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานธุ รการ งานโครงการ/ งบประมาณประจาปี งานก ากั บดู แ ล
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา งานกากับดูแลสภานักศึกษา งานทะเบียนและประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา งานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
1.1 งานธุ ร การ ที่ได้ ดาเนิ นงาน ด้านเอกสารระหว่างกองพัฒ นานักศึกษา กับองค์การ
บริหารนักศึกษา ได้แก่
เอกสาร รับจากกองพัฒนานักศึกษา ส่งเรื่องผ่านกองพัฒนานักศึกษา ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
เอกสาร
รับจากกองฯ
ส่งไปกองฯ

ต.ค.
1
-

พ.ย.
2
1

ธ.ค.
2

ม.ค.
2
3

ก.พ.
1

มี.ค.
3
2

เม.ย.
1

พ.ค.
2
2

มิ.ย.
1
2

ก.ค.
2
-

ส.ค.
2
-

ก.ย.
2
2
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1.2 งานธุรการ ที่ได้ดาเนินงานด้านเอกสาร โดยออกหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เชิญเป็น
ประธานในพิธีเปิด ได้แก่
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 8 ฉบับ
เชิญเป็นประธานในพิธีเปิด จานวน 8 ฉบับ
1.3 งานธุรการ ที่ได้ดาเนินงานด้านเอกสาร โดยออกหนังสือเป็นคาสั่งขององค์การบริหาร
นักศึกษา แต่งตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นคาสั่งนายกองค์การฯได้แก่
คาสั่ง ที่ 001/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมผู้นาองค์การบริหารนักศึกษา
คาสั่ง ที่ 002/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา 2558
คาสั่ง ที่ 003/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีไหว้ครู 2558
คาสั่ง ที่ 004/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานราชภัฏลอยกระทง 2558
คาสั่ง ที่ 005/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา 2558
คาสั่ง ที่ 001/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสงกรานราชภัฏ 2558
คาสั่ง ที่ 002/2559 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการอบรมผู้นาองค์การบริหารนักศึกษา
คาสั่ง ที่ 003/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา 2558
คาสั่ง ที่ 004/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีไหว้ครู 2558
1.4 งานธุรการ ที่ได้ดาเนินงานด้านเอกสาร โดยออกหนังสือเชิญบุคคลทั้งภายในภายนอก
เป็นวิทยากร กรรมการตัดสินในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559
จานวน 12 ฉบับ (เรื่อง)
1.5 งานธุรการ ที่ได้ดาเนินงานด้านเอกสาร โดยตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่สามารถใช้เครื่องบาร์โค้ดยิงได้ หรือจากสแกนมือถือ เช่น กิจกรรมชมรม ชุมนุม
ตารางต่อไปนี้ แสดงการตรวจเช็ค กิจกรรมในแต่ละเดือน ตามหลายเลข ได้แก่ (1) เช็คกี่ชมรม
ต่อเดือน (2) กีช่ ุมนุมต่อเดือน
เอกสาร รับจากกองพัฒนานักศึกษา ส่งเรื่องผ่านกองพัฒนานักศึกษา ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
ตรวจเช็ค
หมายเลข (1)
หมายเลข (2)

ต.ค.
1
-

พ.ย.
5

ธ.ค.
1
-

ม.ค.
6

ก.พ.
1
-

มี.ค.
7

เม.ย.
1
-

พ.ค.
8

มิ.ย.
1
-

ก.ค.
7

ส.ค.
1
-

ก.ย.
6

2. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และงาน
กิจกรรมเฉพาะกิจต่าง ๆ งานกิจกรรมชมรม และงานตามที่รับมอบหมาย
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
2.1 งานกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจ กรรมนอกหลักสูตรจากการเรียน
การสอน พ.ศ. 2558 (และฉบับปรับปรุง) และได้ดาเนินการจัดวางแผนกิจกรรมตามหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใน
แต่ละชั้นปี ตามแผนและบูรณาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 คือ
“คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทางานร่วมกับผู้อื่น”
(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร กาหนด คือ
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
จึงขอรายงานการปฏิบัติงานด้านนี้ พอสังเขป ดังนี้
2.1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 จัดระหว่างวันที่ 1 – 5
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในแต่ละสถานที่ เช่น ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วัดพระบรมธาตุ นครชุม และบริเวณหน้า อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ซึ่งพอจะแยกคร่าว ๆ ระยะ 5 วันในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มีกิจกรรมตลอดงานมากมาย
เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้ตื่นตาตื่นใจ ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้
1) วั น ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 พิ ธี เ ปิ ด โดยมี รศ. สุ วิ ท ย์ วงษ์ บุ ญ มาก
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจาปี 2558 และผู้บริหารแต่ละ
ฝ่ายให้ความรู้ในการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และรับรู้สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้มาบรรยายหลายท่าน อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น
2) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมมากมาย แต่มีกิจกรรมที่สาคัญใน
ช่วงเช้าก็คือ “ปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดกาแพงเพชร จัดโครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหา
มงคล เฉลิมพระชนม์" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี พลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร
รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ ทหาร
ตารวจ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจานวนกว่า 1,653 คน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เช่น
ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นประดู่ และต้นมะขาม บริเวณพื้นที่ 67 ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ซึ่งเป็น
โครงการใหญ่ของข้อตกลง MOU ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
ช่ว งบ่ายของวัน ที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 มีการแสดงโชว์ของชมรมเชียร์ลี ดเดอร์
รวมถึงการแสดงทอล์คโชว์จากจูเนียร์ เดอะสตาร์ ในหัวข้อการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม นันทนาการจากทีมงานองค์การบริหารนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งก็ทาให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่สนุกสนาน
เพลิดเพลินกับความบันเทิงที่พวกพี่ ๆ ชาวกิจกรรมองค์การบริหารจัดให้ในครั้งนี้
3) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นประเพณีที่ต้องพาน้องเดินเท้าไปสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาแพงเพชร นั่นคือ พระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตาบลนครชุม ภายใต้ชื่อ "สักทอง
น้องใหม่ ไหว้พระ" โดยให้ นั กศึกษาใหม่ออกเดินเท้า เวลา 08.30 น. จากมหาวิยาลั ยไปวัดพระบรมธาตุ
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึง่ รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ เป็น
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสักการะพระบรมธาตุ ทาบุญถวายเพล และถวายผ้าป่า พร้อมทั้ง
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นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ หัวหน้าองค์การ
บริหารนักศึกษา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปี
4) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมสาคัญ ๆ มากมาย ได้แก่
(1) เวลา 08.30 น. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษ ย์ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดี ผู้บริหาร
คณาจารย์มากมาย เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กิจกรรมหนึ่งก็ว่าได้
(2) เวลา 10.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ราชภัฏ คนของพระราชา
ข้าของแผ่นดิน” โดย พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ ราชองครักษ์ประจากรมราชองครักษ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ
ในหลวงของชนชาวไทยที่ทุกคนต้องประพฤตืปฏิบัติเป็นคนดี ถวายแด่ในหลวงของเรา
(3) เวลา 13.00 น. พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งดาเนินการให้นักศึกษาใหม่รับเข็มตราพระราชลัญจกร ต่อหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
(4) เวลา 18.00 น. พิ ธี บ ายศรี สู่ ข วั ญ สั ก ทอง นางเพ็ ญ นภา ศรี ทั บ ทิ ม
ผู้อานวยการกองพัฒนานั กศึกษา เป็นประธานจุดเที ยนพิธีบายศรีสู่ขวัญสั กทอง และกิจกรรมสันทนาการ
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช่วงเย็นของวันที่ 4 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ประมวลภาพกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีประธานกล่าวเปิดงาน

รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีบรรยายระเบียบวินยั

โครงการ MOU “ปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
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ชมรมเชียร์ลีดดิ้งร่วมแสดงต้อนรับน้องใหม่

ขบวนแห่เดินเท้าไปสักการะพระบรมธาตุนครชุม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรถวายบังคมกันทุกคน

ทีมงานกับทอล์คโชว์จากจูเนียร์ เดอะสตาร์

นักศึกษาใหม่นั่งพักหน้าพระบรมธาตุเจดีย์กว่า 700 ปี

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์

อัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึน้ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ บรรยาย“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

รายงานการปฏิบต
ั งิ าน กองพัฒนานักศึกษา งปม. 2559

พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร

พิธีบายศรีสู่ขวัญสักทอง
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รับเข็มตราพระราชลัญจกร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ประธานจุดเทียนพิธีบายศรีสู่ขวัญสักทอง

ภาพที่ 4.1 ภาพชุด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2558 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2.1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึ กษา 2559 เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนมาเปิด – ปิด แบบเดิม คือเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ยกเลิก
การเปิด – ปิด แบบอาเซียนแล้ว ฉะนั้นในช่วงปีงบประมาณประจาปี 2559 จึงกลับมาอยู่ช่วงจัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2559 ดาเนินการจัดระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา
เวลา 09.00 น. เป็ น ต้ น ไป ในแต่ ล ะสถานที่ เช่ น ห้ อ งประชุ ม ราชพฤกษ์ ชั้ น 3 อาคารที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
วัดพระบรมธาตุ นครชุม และบริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมก็
ไม่ต่างกั บ ปี การศึ กษา 2558 มากนั ก โดยมี รศ. สุ วิทย์ วงษ์บุญ มาก อธิ การบดี ฯ เป็นประธานในพิธีเปิ ด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและกล่าวทักทายนักศึกษาใหม่

ภาพที่ 4.2 ภาพชุด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
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2.2 งานกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม สุขภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้มกี ารร่วมเข้าแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงขอนากิจกรรมกีฬาที่สาคัญหลักใหญ่ ดังนี้
2.2.1 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ได้แก่
1) การประชุมและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 43 (กลุ่มภาคเหนือ) ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
2) รอบคัดเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ซึ่งมี
ชนิดกีฬาที่ชนะผ่านการคัดเลือก 5 ชนิด ได้แก่ เปตองชายคู่ ฟุตซอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตะกร้อทีม
ชุดชาย และวอลเล่ย์บอลชายหาดชาย จึงได้ไปแข่งรอบมหกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี
3) รอบมหกรรม การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 43
“กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี 7 ชนิดกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน คือเพิ่มมา 2 ชนิด ได้แก่ กรีฑา เทควันโด ที่ส่งตรงได้เลย รวมกับรอบคัดเลือก
2.2.2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ได้แก่
1) ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขั้นกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ภายใต้ชื่อว่า “พิงคนครเกมส์” และในวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 เจ้าภาพได้จัดการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนผู้นามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ร่วมจับ
ฉลาก โดยมีข้อตกลงว่ากีฬาประเภททีม จะกาหนดให้ ทีมแชมป์ได้อยู่กลุ่ม A และรองแชมป์ได้อยู่กลุ่ม B และ
จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรเข้ า ร่ ว มชิ ง ชั ย ในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
2.2.3 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 15 เป็นการแข่งขันกีฬาที่
จัดกันมายาวนานจนเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ทุกปีการศึกษาจะต้องจัดหนึ่งครั้ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักแพ้รู้จักชนะ
รู้จักให้อภัยในเกมกีฬา และในปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
ประมวลภาพกิจกรรมงานกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบในการจัด

การประชุมและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (กลุ่มภาคเหนือ) ณ มรภ.ลาปาง
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รอบคัดเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ มรภ.ลาปาง

รอบมหกรรม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอบมหกรรม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอบมหกรรม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพที่ 4.3 ภาพชุด เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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การแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 มรภ. เชียงใหม่

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพที่ 4.4 ภาพชุด เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ภาพที่ 4.5 ภาพชุด การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 15
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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2.3 งานกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีโครงการจิตอาสาหรือ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือส่วนร่วมต่อสังคมมีอยู่หลายโครงการ/ กิจกรรม เช่น กิจกรรมของชมรม
ต่าง ๆ จึงขอนาเสนอที่สาคัญ ๆ ในองค์การบริหารนักศึกษา ได้แก่
2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558
องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้าน
หนองวัวดา ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ เป็ น ประธาน และนางญาณิ น ท์ จิ ต ตุ ร งค์ อ าภรณ์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบ้ า นหนองวั ว ด า
กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่นักศึกษากว่า 50 คน
2.3.2 กิจกรรมค่ายราชภัฏอาสา ภายใต้ชื่อ “ปันฝัน แต้มสี” ครั้งที่ 2 โดยทีมงาน
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดออกค่ายอาสาระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร องค์การบริหาร
นักศึกษาร่ ว มมือช่ว ยกัน หางบประมาณเสริม โดยการเดินสายรับบริจ าคจากผู้ มีจิตศรัทธาในงานประจาปี
นบพระเล่นเพลง และสถานที่ต่าง ๆ ได้งบประมาณทั้ งสิ้น 44,322.50 บาท บวกกับงบประมาณที่จัดสรรใน
โครงการ/ กิจกรรมอีก 50,000 บาท นามาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
กล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร รศ. มัย ตะติยะ รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ. การันต์ เจริญสุวรรณ
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา และสิบเอกวิศรุต ทิพย์ประสาศตร์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารนักศึกษาร่วมพิธีเปิด
ประมวลภาพกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการจัด

รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน

นักศึกษาช่วยกันทาสีหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน

นักศึกษาช่วยกันขนทรายไปผสมก่ออิฐฝาผนังโรงเรียน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมกันทุกคนทั้งผู้บริหารและนักศึกษา
ภาพที่ 4.6 ภาพชุด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองวัวดา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กาแพงเพชร
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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ช่วยกันขูด ลอก ล้าง สีและพื้นผิวให้สะอาด

นักศึกษาช่วยกันทาสีใหม่ภายในห้องของโรงเรียน

นักศึกษาช่วยกันจัดหนังสือ จัดห้องสมุดให้ใหม่
ถ่ายภาพกับสีอาคารใหม่เป็นที่ระลึกรวมกันทุกคน
ภาพที่ 4.7 ภาพชุด กิจกรรมค่ายราชภัฏอาสา “ปันฝัน แต้มสี” ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ. คลองลาน จ. กาแพงเพชร
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2.4 งานกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากโครงการต่าง ๆ
มักจะแฝงกิจกรรมนันทนาการเข้าไปอยู่แล้ว จะเป็นกิจกรรมที่สมัครใจเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยจะมีในองค์การบริหารนักศึกษาอยู่แล้ว
2.4.1 การเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 เป็นสิ่งที่
ทุกคนเข้าใจกันดีในระบอบประชาธิปไตย ต้องอย่าเสียสิทธิ์ควรออกเสียงเลือกคนดีมาทางานแทนตน ดังนั้น
องค์การบริหารนักศึกษา ต้องดาเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา เมื่อชุดเก่าหมดวาระ 1 ปี และ
เวลา 8.30 น.-15.30 น. ของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดให้มีการเลือกตั้งโดยมีหน่วยเลือกตั้ง 5 หน่วย
แยกไปแต่ละคณะจานวน 5 คณะ ให้ลงคะแนนเลือกจากผู้สมัคร 2 คน คือ หมายเลข 1 นายวรายุทธ พ่วงสม
จิตร หัวหน้าพรรคพัฒนาสักทอง และหมายเลข 2 นางสาวพิมลพรรณ กรุงศรี หัวหน้าพรรคแสดขาวร่วมใจ
โดยมีกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาควบคุมดูแลในความเรียบร้อย และเมื่อหมดเวลาปิดหีบ
เลือกตั้งทุกหน่วย คณะกรรมการดาเนินการนับคะแนนทันที ผลปรากฏหมายเลข 1 ได้รับการเลือกตั้ง
2.4.2 งานเล่นด้วยใจ เหงื่อไคลไหล เพื่อใครเล่า ครั้งที่ 3 เป็นการจัดงานมอบรางวัล
และขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมนักกีฬาทุกท่าน ที่สละเวลาฝึกซ้อมนักกีฬาและ
ทาหน้าที่นาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยจัดงานในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หรือที่นิยมเรียกกันว่า
งานสปอร์ตไนท์ เล่นด้วยใจ เหงื่อไคลไหล เพื่อใครเล่า ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เป็นงานที่สนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ
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คณะกรรมการคูหาเลือกตั้ง และตรวจสอบรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง

เข้าคูหาเลือกตั้งคนที่ตนคิดว่าเป็นคนดีสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้มาก

นักศึกษาตรวจสอบรายชือ่ รับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหา

หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรเลือกตั้ง

เปิดบัตรขานคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง
กรรมการขีดคะแนนต้องช่วยกันเพื่อความถูกต้องในการนับคะแนน
ภาพที่ 4.8 ภาพชุด การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

ภาพที่ 4.9 ภาพชุด งานนันทนาการเล่นด้วยใจ เหงื่อไคลไหล เพื่อใครเล่า ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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2.5 งานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องจากโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม บรรจุในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2558 ทางกองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมส่วนนี้อยู่ ทางองค์การบริหารนักศึกษา ขอนาโครงการ/
กิจกรรมที่จัด ดังต่อไปนี้
2.5.1 วั นแม่แ ห่งชาติ ปี 2558 องค์การบริห ารนักศึกษานานักศึกษาเข้าร่วมงาน
12 สิงหามหาราชินี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ (พานดอกมะลิสด+พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการ
แสดงออกถึงการร่วมพลังของความรัก ความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ภาพที่ 4.10 ภาพชุด วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2.5.2 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาปี 2558 ในช่วงปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาค กศ.บป.
ประจาปี 2558 เพื่อเป็นการราลึกถึงพระคุณของครู ผู้สั่งสมความรู้ให้ศิษย์ มีความเจริญก้าวหน้า มีอาชีพ เป็น
คนดีของสังคม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพที่ 4.11 ภาพชุด พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาปี 2558
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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2.5.3 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครูประจาปี 2558 เพื่อเป็นการราลึกถึงพระคุณของครู ผู้สั่ง
สมความรู้ให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้า มีอาชีพ เป็นคนดีของสังคม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
อาคารทีปั งกรรัศมีโ ชติ โดยมี รศ.สุ วิทย์ วงษ์บุญมาก เป็นประธานในพิธี และมีผู้ บริห าร คณาจารย์ และ
นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม และมีการประกวดพานไหว้ครูชิงรางวัลเงินสดประเภทสวยงามและความคิด

ภาพที่ 4.12 ภาพชุด พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจาปี 2558 ในงานมีการประกวดพานไหว้ครู (กรรมการกาลังตรวจ)
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2.5.4 ราชภัฏลอยกระทง ประจาปี 2558 กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร
นักศึกษา จัดงานราชภัฏลอยกระทง ประจาปี 2558 ณ ลานสระปลาบึก อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่
26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงมากว่า 30 ปี
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภายนอก ชาวชุมชนใกล้เคียง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยพิธีเปิดวันแรก ได้รับเกียรติจาก รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิก ารบดีเป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี เช่น รศ. มัย ตะติยะ ผศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ ผศ. ชัชชัย พวกดี และ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา และยังได้รับเกียรติ จากคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย นายกสมาคม ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร มาร่วมพิธีเปิด และในปีนี้การจัดงานราชภัฏลอยกระทงจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
มีการประดับไฟแสงสี เรือไฟประดับกลางสระน้า ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้ามาชมและมีส่ว นร่วมการประกวด
แข่งขันต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย นับว่าเสริมสร้างให้ชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมการ
ลอยกระทงได้เป็นอย่างดี จึงขอนาเสนอกิจกรรมด้านมหรสพที่สร้างความบันเทิง ในงานพอสังเขป ดังนี้
1) คืนที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีการประกวดกระทงใหญ่ ของแต่ละคณะ
มีการประกวดรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง มีการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทงแห่ง
ลุ่มแม่น้าปิง จังหวัดกาแพงเพชร โดยทีมงานองค์การบิหารนักศึกษาแม่งานใหญ่ดาเนินงานจัด ถือว่าเป็นไฮไลต์
ของงานในคืนแรกในการประกวดนางนพมาศวัยทอง และมีกิจกรรมมหรสพการละเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย
2) คืนที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาวัยเยาว์
การประกวดนางนพมาศจ าแลง การประกวดกระทงขนมปั ง และร าวงย้ อ นยุ ค และมี กิ จ กรรมมหรสพ
การละเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย
3) คืนที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาราชภัฏ
และการเเสดงดนตรีจากนักศึกษา และการมอบรางวัลในการประกวดกระทงโคมไฟ กระทงเจิมใบตอง กระทง
ขนมปัง และอื่น ๆ มากมาย เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของงานราชภัฏลอยกระทง ปี 2558
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รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก กล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร

พลุสวยงามตระการตาในพิธีเปิดและปิดงาน

การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาวัยเยาว์
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บรรยากาศการประกวดกระทงโคมไฟลอยน้า

มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดนางนพมาศวัยทอง

การประกวดนางนพมาศจาแลง

การมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดต่าง ๆ เงินสดพร้อมถ้วยจากกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาราชภัฏ
ภาพที่ 4.13 ภาพชุด ราชภัฏลอยกระทง ประจาปี 2558 ณ ลานสระปลาบึก อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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2.5.5 สงกรานต์ ร าชภั ฏ ประจ าปี 2559 เป็นประเพณีของคนไทยมาช้านาน
จาเป็นต้องสืบสานวัฒนธรรมอันดีนี้ไว้ โดยองค์การบริหารนักศึกษากาหนดจัดในวัน ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
นางเพ็ญ นภา ศรี ทั บ ทิม ผู้ อานวยการกองพัฒ นานักศึ กษา พร้อมทั้ง ผู้ บ ริห าร คณาจารย์ บุค ลากร และ
นักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประเพณีของไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของ
ไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักเห็นความสาคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ให้ประเพณีสงกรานต์คงอยู่
สืบไป บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรม สรงน้าพระพุทธวิธานปัญญาบดี ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดนาง
สงกรานต์ กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สากล ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น ณ บริเวณ
ลานด้านข้างอาคารเรียนรวมและอานวยการ อาคาร 14

ผู้บริหาร นักศึกษา สรงน้าพระพุทธวิธานปัญญาบดี

ขบวนแห่เดินเข้าสู่บริเวณงานสงกรานต์ราชภัฏ

ระหว่างขบวนแห่มีคนบนรถยนต์กะบะสาดน้าให้เย็นฉ่า

การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงรางวัลเงินสด

รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก กล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหารร่วมงาน
การประกวด TO BE NUMBER ONE
ภาพที่ 4.14 ภาพชุด สงกรานต์ราชภัฏ ประจาปี 2559 ณ บริเวณลานด้านข้างอาคารเรียนรวมและอานวยการ อาคาร 14
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

รายงานการปฏิบต
ั งิ าน กองพัฒนานักศึกษา งปม. 2559 73

หมายเหตุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนมาเปิด – ปิด แบบเดิม คือเปิดภาคเรียนที่ 1 ของ
ปีการศึกษาภายในเดือน มิถุนายนของทุกปี ยกเลิกการเปิด – ปิด แบบอาเซียนแล้ว ฉะนั้นในช่วงปีงบประมาณ
ประจาปี 2559 จึงกลับมาอยู่ช่วงจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ อีกครั้ง
2.5.6 พิธีไหว้ค รู นักศึกษาภาคปกติ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ณ ห้ องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโ ชติ จัดพิธีไหว้ครู ภาคปกติดังเช่นทุกปี โดยมี
รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมอันดีงาม และแสดงถึงความ
ระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสาทวิชา ภายในงานประกอบไปด้วย พิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครูนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และพิธีมอบทุนการศึกษา สาหรับผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจาปี 2559 ได้แก่
1. รางวัลประเภทความสวยงาม
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
2. รางวัลประเภท ความคิดสร้างสรรค์
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4.15 ภาพชุด พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจาปี 2559 และพานไหว้ครูที่ชนะการประกวด
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร
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2.5.7 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาค กศ.บป.
เพื่อเป็นการราลึกถึงพระคุณของครู โดยมี รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพที่ 4.16 ภาพชุด พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาปี 2559
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2.5.8 วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ปี 2559 องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรนานักศึกษาเข้าร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย
รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคลดังเช่นทุกปี

ภาพที่ 4.17 ภาพชุด วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2559
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ
เป็นงานกิจกรรมเฉพาะกิจต่าง ๆ ที่ไม่บรรจุไว้ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 เป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจที่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ โดญร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ได้แก่
1. ประชุมโครงการราชภัฏร่ วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการ
ราชภัฏร่วมใจ ขับ ขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจาปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิ ก ารบดี เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ ว ย รศ.มั ย ตะติ ย ะ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ฯ
ผู้อานวยการกองพัฒ นานั กศึกษา คณะกรรมการดาเนินงาน และได้รับความร่วมมือจากสถานีตารวจภูธ ร
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จังหวัดกาแพงเพชร และบริษัทไอเอสเอส พิทักษ์ทรัพย์ ร่วมประชุมหารือ แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
ได้ล งนามความร่ ว มมือ (MOU) ภายใต้ชื่อ "ราชภัฏ ภาคเหนือร่ ว มใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"
ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการรณงค์วินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ให้กับนักศึกษา บุคลากร ในรั้วมหาวิทยาลัย
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายในโครงการความร่วมมือ (MOU) นี้
โดยกาหนดให้มีวินัยจราจร 5 ข้อหลัก คือ
1. สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
2. ห้ามขับรถย้อนศร
3. ห้ามจอดรถในที่มีเครื่องหมายห้ามจอด และทางแยก ทางข้าม
4. ห้ามจอดรถซ้อนคัน และจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือในที่คับขัน
5. ห้ามจอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ และบนทางเท้า

ภาพที่ 4.18 ภาพชุด ประชุมโครงการราชภัฏรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

2. รณรงค์โครงการราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดการณรงค์โครงการราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้าง
วินัยจราจร ซึ่งมีพิธีเปิดงานโดย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ปลัดจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และมี
รศ. สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด มีการปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์
ด้วยการสวมหมวกนิรภัย ประมาณ 600 คัน ขับขี่จากในมหาวิทยาลัยไปสู่บริเ วณเทศบาลตาบลนครชุม เพื่อ
เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสานึกในการลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย

ปลัดจังหวัดกาแพงเพชรมอบหมวกนิรภัยให้แก่อธิการบดี

ผู้บริหารถ่ายภาพก่อนเปิดกองคาราวานรถมอเตอร์ไซค์
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เตรียมตัวออกจากจุดสตาร์ท

ขับขี่และซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยไปตามท้องถนนเทศบาลนครชุม

ภาพที่ 4.19 ภาพชุด รณรงค์โครงการราชภัฏรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งที่ 1
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

3. รณรงค์โครงการราชภัฏรวมใจ ขั บขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งที่ 2 เพื่อให้
โครงการนี้ประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น นางบประมาณที่กองพัฒนานักศึกษาในโครงการ/ กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ “จาก
ต้นน้าสู่ปลายน้า” ราชภัฏภาคเหนือรักในหลวง มาใช้ในการรณรงค์จัดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้
องค์ราชัน” ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมี นายรุ่ ง ชั ย ใบกว้ า ง รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก าแพงเพชร เป็ น ประธานในพิ ธี และมี
รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุ ประสงค์ของการจัด
โครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ. สุชิน รอดกาเนิด คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. พธูราไพ ประภัสสร รองคณบดีคณะวิทยากรจัดการ ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดง
ความจงรั กภักดี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร จึงได้จัดงานเฉลิ มพระเกียรตินี้ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ
“สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน ” โดยภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และ
กิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับ และผู้ซ้อนท้าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และเทิ ด พระเกี ย รติ ซึ่ ง การจั ด งานรณรงค์ ใ นครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ส าคั ญ คื อ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และมีจุดประสงค์
รองลงมาคือ
1) เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร และสถานีตารวจภูธร
เมืองกาแพงเพชร ในเรื่องสวมหมวกนิรภัย 100 %
2) เพื่อสนองโครงการราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินั ยจราจร ตามข้อตกลง
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
3) เพื่อปลูกจิตสานึกประชาชนทั่วไปของจังหวัดกาแพงเพชร ให้ใส่ใจสวมหมวก
นิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
4) เพื่อร่วมส่งเสริมกฎหมายจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์ และ
ประชาชนทั่วไปให้มีวินัยจราจรมากขึ้น
ในการรณรงค์ ค รั้ ง นี้ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ห น้ า อาคารที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ไปสู่เส้นทางหลักในเขตเทศบาลในตัวเมืองจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
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บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,000 คน พร้อมรถจักรยานยนต์ 800 คัน จะขับขี่และซ้อนท้ายสวมหมวก
นิรภัย ไปในตลาดตัวเมืองกาแพงเพชรและตาบลนครชุม เพื่อ รณรงค์เชิญชวนปลูกจิตสานึกให้ประชาชนชาว
จังหวัดกาแพงเพชร ตระหนักในชีวิตตนเอง และผู้ซ้อนท้าย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรมอบหมวกนิรภัยให้แก่รองอธิการบดี

วงดุริยางค์ทุกคนยังสวมใส่หมวกนิรภัยเช่นกัน

ขับขี่และซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยในตลาด
ขับขี่และซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยข้ามสะพานสูเ่ ทศบาลนครชุม
ภาพที่ 4.20 ภาพชุด รณรงค์โครงการราชภัฏรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ครั้งที่ 2
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

4. โครงการค่ายอาสาพัฒนาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน ปี 2558 ครั้งที่ 28 เป็น
กิจ กรรมเครื อข่ ายผู้ น านั ก ศึกษาราชภัฏ 8 สถาบัน กาหนดจั ดหมุ นเวี ยนกัน เป็น เจ้าภาพปี ล ะครั้ ง โดยใน
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2559
ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ภายใต้ชื่อ
“ราชภัฏภาคเหนือรวมพลังสามัคคี ทาดีถวายในหลวง” ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านศิลา อาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบู รณ์ โดยการจั ดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดขึ้นส าหรับผู้นา
นักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นานักศึกษาได้ทางานร่วมกันกับชุมชน
และสามารถวางแผนการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาในการทางานได้ เพื่อสร้างเครือข่าย และความสามัคคีของ
ผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เพื่อส่งเสริมปลูกฝังค่านิยม
จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อร่วมกันทาความดีเพื่อ
ถวายพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 จานวน 126 คน
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ผู้บริหารยืนถ่ายภาพกับโครงสร้างอาคารที่จะพัฒนาช่วยกันทา
อาคารที่ผู้นานักศึกษาแห่งละ 10 คนร่วมมือช่วยกันสร้าง
ภาพที่ 4.21 ภาพชุด โครงการค่ายอาสาพัฒนาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน ปี 2558 ครั้งที่ 28
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

5. การประชุมสัมมนาผู้นา (สมาพันธ์) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ครั้งที่ 10 เป็ นการ่ วมตัวของนักศึกษาด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ 38 สถาบัน ทั่ว ประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก รับเป็นเจ้าภาพประชุมทั้งผู้บริหาร นักศึกษา ด้านกิจการ
นักศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ทั่ว ประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งการจั ด
ประชุมสัมมนาผู้นานี้ เริ่มจัดติดต่อกันมา 10 ปี ตามรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัด
นครราชสีมา
ลพบุรี
อุดรธานี
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
ลาปาง
นครศรีธรรมราช
เลย
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก

ปีการศึกษา
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ในการประชุมสัมมนาผู้นา (สมาพันธ์) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศทุกครั้ง
มีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน คือ
(1) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางประสานงานด าเนิ น กิ จ การขององค์ การนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
(2) เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิต นักศึกษา
(3) เพื่อเป็นศูนย์กลาง การบริการสังคมในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ร่วมกับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมต่อสังคมและประเทศชาติ
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(4) เพื่อให้ผู้นานิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการ
พัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
(5) เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการท ากิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทั่วประเทศ
(6) เพื่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา จะด ารงไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(7) สมาพั น ธ์จ ะสนับ สนุน ส่ งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

ผู้นานิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประชุมเครียด

ทีมงาน มรภ. กาแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน

ภาพที่ 4.22 การประชุมสัมมนาผู้นา (สมาพันธ์) นิสติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครัง้ ที่ 10
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

6. โครงการสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ” ประจาปี 2559
เป็นกิจกรรมเครือข่ายผู้นานักศึ กษาราชภัฏ 8 สถาบัน กาหนดจัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพปีละครั้ง โดยในปี
การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ สัมมนาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 และแข่งขันกีฬาผู้นา
นักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ดังนี้
6.1 สัมมนาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 เริ่มงานเวลา 09.00 น. ของ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดย รศ. สุ วิทย์ วงษ์บุญมาก อธิก ารบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร
รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิ จการนักศึกษาและโครงการพิเศษ พร้อมผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในพิธีเปิด
สัมมนาผู้นา ณ ห้องพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ผู้บริหาร
กิจการนักศึกษา 8 แห่ง และผู้นานักศึกษาต่างแยกย้ายไปประชุมสัมมนา ช่วงค่ามีงานเลี้ยงต้อนรับที่พิพิธภัณฑ์
เรือนไทย จังหวัดกาแพงเพชร
6.2 แข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เริ่มเวลา 09.00 น.ของวันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ. สุกัญญา
คานวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ร่วมงานครั้งนี้ ณ อาคารโรงยิมพละหลังเก่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ในการแข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมชมร่วม
เชียร์มากว่า 500 คน นับว่าเป็นกาลังใจเจ้าภาพในครั้งนี้ และครั้งต่อไป
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ประมวลภาพโครงการสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ” ปี 2559

พิธีเปิดงาน สัมมนาผู้นา โดย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี

บุคลากรกลุ่มภาคเหนือร่วมในอาหารค่าแบบไทยๆ

รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 7 แห่ง ร่วมถ่ายภาพ

ขบวนพาเหรดสีชมพู สีสม้ สีฟ้า สีเขียว ตั้งขบวนในสนาม

เลี้ยงบุคลากร นักศึกษากลุ่มภาคเหนือพิพิธภัณฑ์เรือนไทย

การแสดงสุดเฮฮาบนเวที ลิเกคณะ “เพชรกรุ ครุศิลป์”

ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนามกีฬาในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาผู้นา

นายกองค์การบริหารนักศึกษา มรภ. กพ. กล่าวรายงานประธาน
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ผศ. สุกญ
ั ญา คานวณสกุณี ประธานกล่าวเปิดงาน

แข่งขันวอลเลย์บอลมหาสนุก (สรุปแข่งฟุตบอลรึเปล่าพี่ร็อค)
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กองเชียร์เตรียมเชียร์สีของตนเต็มที่

คืนที่ 2 จัดงานเลี้ยงและมอบธงต่อให้เจ้าภาพ มรภ. อุตรดิตถ์

ภาพที่ 4.23 ภาพชุด โครงการสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ” ประจาปี 2559
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

โครงการ/ กิจกรรม ชมรม
กิจกรรมชมรมเป็ นกิจ กรรมในระดับมหาวิทยาลัย ที่ระบุระเบียบไว้ใน คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่
ตาแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558 และตอนหนึ่งในหน้า 9 – 10 ระบุไว้ ดังนี้
ชมรม ชุมนุม คือ กลุ่มนักศึกษามารวมตัวกัน หรือมาชุมนุมพร้อมใจกัน ก่อตั้งหรือจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ที่ประสงค์จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียน
การสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันเพื่อความสามัคคี กระทากิจกรรมเพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จักสนิท
สนมกัน และจัดกิจกรรมช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเพื่อน
พีน่ ้องนักศึกษาทุกชั้นปี
ฉะนั้น การจัดกิจกรรม ชมรม ชุมนุม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จึงกาหนดการเปิดกิจกรรมชมรม และ
ชุมนุม ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมไว้ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านวิชาการ เป็นการเปิดรับนักศึกษาร่วมทากิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรทั้ง 5 คณะ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
นิติศาสตร์ วิจิตรศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเงินการ
ธนาคาร การจัดการโลจีสติกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีโยธา เป็นต้น
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2. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือ
คุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น คาราเต้-โด ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส
เปตอง มวยสากลสมัครเล่น เป็นต้น
4. ด้ า นบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม หรื อ จิ ต สาธารณะ ตามความหมายโดยรวม
“จิตสาธารณะ” หมายความว่า จิตสานึกทางสังคม หรือจิตสานึกสาธารณะ หรือจิตอาสา หรืออาสาสมัครที่รู้จัก
เอาใจใส่เป็นธุระ ตระหนัก และรับรู้ คานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
เดียวกัน และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ฉะนั้ น การบ าเพ็ญประโยชน์ ต่อ สั งคม หรื อจิ ตสาธารณะ เป็ นการแสดงออกเพื่ อสั งคม
ส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทาประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคนที่มีจิต
สาธารณะ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจรู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วย
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้า
การดู แ ลรั ก ษาสาธารณสมบั ติ ได้ แ ก่ โทรศั พ ท์ ส าธารณะ หลอดไฟฟ้ า ที่ ใ ห้ ค วามสว่ า งตามถนนหนทาง
สวนสาธารณะ ศาลาท่ารถ เป็นต้น และการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาในท้องถิ่น ชุมชน อาทิ ค่ายอาสาพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสาธารณะ ฯลฯ
5. ด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
ความตึงเครียด เป็นความสาราญ การละเล่นต่าง ๆ ความสนุกสนาน ความบันเทิง เช่น เชียร์ลีดดิ้ง การเล่า
นิทาน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล การละเล่นพื้นบ้าน ละคร กีฬาพื้นบ้าน การละเล่นชนเผ่า เป็นต้น
6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ไทยและของต่างชาติ เช่น มรดกโลก นาฏศิลป์ ลาตัด โขน จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรม
ไทย การแต่งกายประจาชาติ ดนตรีประจาชาติ อาหารประจาชาติ การแสดงงิ้ว หรือชาติอาเซียน เป็นต้น
7. ด้าน 3 D เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ในด้านการบ่มเพาะ ปลูกฝัง
ปลู กจิ ตส านึ กให้ รั บ ผิ ดชอบต่อตนเอง สั งคม และประเทศชาติ สามารถดารงตนอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ความสุข จึงควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 D ได้แก่ Democracy ด้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตย Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย Drug-Free
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
หมายเหตุ
(1) ชมรม ควรยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้ง 7 ด้านข้างต้น โดยจะเลือกเปิดด้านใด
ก็ได้ แต่ควรไม่น้อยกว่า 4 ด้าน หรือทั้ง 7 ด้านต่อปี ก็ได้
(2) ชุมนุม จะยึด รูปแบบการจัดกิจกรรมใน 7 ด้านข้างต้นก็ได้ หรือทางคณะเลือก
รูป แบบให้ เหมาะสมกับทางสาขาวิช าหรือบริบทของคณะก็ได้ หรือผสมผสานรูปแบบระหว่างแต่ล ะข้อใน
7 ด้าน กับรูปแบบของคณะก็ได้
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องแยกการดาเนินงาน ชมรม และ ชุมนุม ออกให้ชัดเจนเป็น 2 ส่วน คือ
ชมรม เป็น ส่วนของมหาวิทยาลัย โดยการ รวมกลุ่ ม ของสมาชิ กของนั กศึ กษาทุก ชั้น ปี ทุ ก
โปรแกรมวิชา ทุกคณะ ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกาหนดให้ 1 ชมรม ต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิ กไม่น้อยกว่า 80
คน โดยต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากต่างคณะไม่ต่ากว่า 2 คณะ จึงจะจัดตั้งชมรมได้
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ชุ ม นุ ม เป็ น ส่ ว นของคณะวิ ช า โดยการรวมกลุ่ ม ของสมาชิ ก ของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี
ทุกโปรแกรมวิชา ในระดับคณะวิชา ซึ่งกาหนดให้ 1 ชุมนุม ต้องมีนัก ศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อ ยกว่า 50 คน
โดยต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากคณะเดียวกันไม่ต่ากว่า 2 โปรแกรมวิชา จึงจะจัดตั้งชุมนุมได้
วันเปิดโลกชมรม ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 งานกิจกรรม
องค์บริหารการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดงานเปิดโลกชมรม ประจาปี การศึกษา 2559
โดยมี รศ. มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ทาความรู้จัก ชมรมที่ตนเองมีความสนใจและเลือกเข้าชมรม เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นการระบุไว้ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ปี 2558 ระบุว่า ปี 1 มีจานวน 1 หน่วยกิจกรรม ปี 2 มีจานวน 1 หน่วยกิจกรรม ฉะนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1
และชั้นปีที่ 2 ทุกคน จาเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมใดชมรมหนึ่ง โดยแต่ละชมรมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า
80 คน จึงจะเปิดชมรมนั้นได้ ตาม คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตาแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558

รศ. มัย ตะติยะ ชี้แจงชมรมในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประธานชมรมอธิบายเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกชมรมตน
ภาพที่ 4.24 ภาพชุด วันเปิดโลกชมรม ประจาปีการศึกษา 2559
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

3. ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานรับผิดชอบในการปกครอง ควบคุมดูแลนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัย ความประพฤติ และการ
แต่งกาย ส่งเสริมวินัยพื้นฐานสาหรับนักศึกษา ส่งเสริมนิสัยในการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของคนอื่นและมีระเบียบ
วินัยในสังคม
การดาเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน จึงขอนาเสนอเฉพาะงานที่เด่นสาคัญ ๆ ได้แก่
3.1 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยจราจร ที่ได้ดาเนินงานเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม กาสะลอง อาคารทีปั งกรรัศมีโชต ฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา จัดโครงการอบรม
ระเบียบวินัยจราจร ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านกา ร
ปฏิบัติงานด้านจราจร และอานวยการด้านจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบระเบียบต่อไป โดยวิทยากร
จากตารวจฝ่ายจราจร และผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งอาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา รับผิดชอบจัด
3.2 กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครรักความปลอดภัย เป็นกิจกรรมอบรม วางแผน และ
นาเสนองานขับขี่ปลอดภัย สร้างวินั ยจราจร แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง “ราชภัฏ
ภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ เมือง
จราจรจาลองภาคเหนือ สานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา นาเข้าอบรม
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3.3 กิจ กรรมเวทีแ ลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แ ละถอดบทเรี ยน เป็น แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร สนองนโยบายข้อตกลงความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมี รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายณัชวิน คงแย้ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พาผู้นานักศึกษาเข้าร่วม 5 คน
ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายวินัยและความประพฤตินักศึกษา

ตารวจฝ่ายจราจรบรรยายเรื่องการจราจร

อ. ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา เจ้าของโครงการถ่ายภาพกับวิทยากร

ภาพที่ 4.25 ภาพชุด กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยจราจร
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

อ. ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา ถ่ายภาพด้านหน้าอาคารกับนักศึกษาอาสาสมัคร

นักศึกษาอาสาสมัครกาลังอบรมภาคปฏิบัติ

นักศึกษาอาสาสมัครกาลังอบรมภาคทฤษฎี

นักศึกษาอาสาสมัครร่วมกันถ่ายภาพในการเรียนรู้สญ
ั ลักษณ์จราจร
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นักศึกษาอาสาสมัครอบรมเรื่องวินัยจราจร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบันร่วมอบรม

ภาพที่ 4.26 ภาพชุด กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครรักความปลอดภัย
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

ผู้นาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้นาสมาชิกกลุ่มกาลังถอดบทเรียน

ภาพที่ 4.27 ภาพชุด กิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้และถอดบทเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ที่มา มัย ตะติยะ

4. ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก มีดังนี้
งานเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่มี
ศูน ย์ ฝึ กแต่ล ะพื้น ที่ ส าหรั บ นั กศึ กษาวิช าทหารของมหาวิท ยาลั ยจะมีศู นย์ฝึ กย่ อยที่ โ รงเรี ยนก าแพงเพชร
พิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา และวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร โดยสังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 31 ค่ายจิ ร ประวัติ จั ง หวัด นครสวรรค์ นอกจากจะฝึ กตามก าหนดเวลาที่ศู นย์ กาหนดแล้ ว
มหาวิทยาลัย โดยการนาของ อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธราทิพย์นรา จะให้นักศึกษาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการตรวจตราเรื่องจราจร ก็คืองานที่นักศึกษาวิชาทหาร
ทีร่ ับผิดชอบซึ่งเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ
ทุกวันนี้จะเห็นว่าทหารปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน อย่างข่าวกระแสในโลกออนไลน์แชร์ภาพของ
พลทหารนายหนึ่ง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถยางแตกกลางถนน ด้วยการเปลี่ยนยางรถยนต์และยังไปโบกรถ
อานวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น ฉะนั้น นศท. ควรปฏิบัติช่วยเหลือสังคม
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วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วันเริ่มต้น สร้างวินัยจราจรแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย

ตรวจเข้มทั้งประตูหน้า ประตูหลัง ทางเข้า - ออกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างจิตสานึกให้รักษากฎหมายจราจร

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ตารวจและทหารนากาลังเข้ากวดขันตรวจวินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 4.28 ภาพชุด ฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติหน้าที่ สร้างวินัยจราจร
ที่มา อนุวัฒน์ แนไพร

สรุ ป ในรอบปี งบประมาณ 2559 เป็นการปฏิบัติงานขององค์การบริห ารนักศึกษา ซึ่งรับหน้าที่
จัดกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ส ร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย บุคลากรที่รับผิดชอบร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมคิดกับนักศึกษา ในรูปของสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา
การดาเนิ น งานด้านกิจ การนั กศึกษา ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ได้ ขับเคลื่ อนเดินไป
ข้างหน้าได้อย่างสมศักดิ์ศรี เพราะมี นั กศึกษากลุ่ มหนึ่ง ที่มีจิตอาสาในจิตใจ ช่ว ยเหลือสร้างชื่อเสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยตลอดเวลา มีความเสียสละ เสียเวลา เสียทรัพย์ ทางานกันหามรุ่งหามค่าดึก ๆ ดื่น ๆ เก็บของและ
แบกหามทั้ งของหนั กและเบา โดยไม่ ห วัง ค่าตอบแทนใด ๆ และก็ไม่ เคยเรีย กร้องสิ่ งใดจากมหาวิท ยาลั ย
นอกจากขอให้มงี บประมาณเท่านั้น คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ยอมทาด้วยใจ

ส่วนที่ 5
สรุปการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้ เห็ น ภาพรวมของการปฏิ บัติงานกิจการนักศึกษา จากการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นา
นักศึกษา และการดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจาก
การเรียนการสอน พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ในข้อ 8 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา
ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ที่ระบุไว้ตั้งแต่ข้อย่อย 8.1 – 8.3 (หน้า 3- 5 ในหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจาก การเรียนการสอน พ.ศ. 2558) ซึ่งไปร่วมอยู่ในหัวข้อหลัก
คือข้อ 9 จึงขอนายกมากล่าวอ้าง ดังต่อไปนี้
8. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
8.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework
forHigher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลั กษณะของหลั กสู ต รในแต่ ล ะระดับคุ ณวุ ฒิ ปริม าณการเรีย นรู้ ที่ส อดคล้ อ งกับ เวลาที่ ต้อ งใช้
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ให้ความมั่น ใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาขึ้ น ในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม
(2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลั กการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
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(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 กรอบกิจกรรมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กรอบมาตรฐานด้า นกิจ กรรม เกณฑ์ มาตรฐานด้านกิจกรรมมีอยู่ ข้อหนึ่ง ที่มหาวิท ยาลั ยต้อ ง
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษาให้ครบถ้วน ซึ่งควรยึดเกณฑ์ให้ เป็นไปตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให้ดาเนินกิจกรรมใน 5 ประเภท ต่อไปนี้
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
(2) กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
8.3 กรอบกิจกรรมมาตรฐานกรอบนโยบาย 3 ดี
กรอบนโยบาย 3ดี (3D) ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการ
ดารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ
อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น สถานศึกษา
ควรได้ประสานความร่วมมือกั บทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย
3 ดี (3D) ได้แก่
Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
Decency
ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
Drug-Free ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
9. ผลการดาเนินการ จาก ข้อ 8.1 - 8.3 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร ได้ แก่ กองพัฒ นานั กศึกษา องค์การบริห าร
นั ก ศึ ก ษา สภานั ก ศึ ก ษา สโมสรคณะ คณะ ชมรม ชุ ม นุ ม จั ด กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ควรจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่างน้อย 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
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(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยเหตุที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานั กศึกษา กิจกรรมนอก
หลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และได้ดาเนินการจัดวางแผนกิจกรรมตามหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ในแต่ละชั้นปี ตามแผนและบูรณาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 คือ
“คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทางานร่วมกับผู้อื่น”
(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลัก ษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร กาหนด คือ
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
จานวนหน่วยกิจกรรมของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 เริ่มใช้
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ใช้เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) กาหนดให้นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามแผนกิจ กรรมทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา จานวน 100 หน่ว ย
กิจกรรม โดยแบ่งสัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา)
ระดับคณะ
ระดับโปรแกรมวิชา

40 หน่วยกิจกรรม
40 หน่วยกิจกรรม
20 หน่วยกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ตามที่กล่าวมาในส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา และส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานองค์การ
บริหารนักศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เนื่องจากมีการวางแผนกาหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้อย่างเป็น
ระบบ จึงขอสรุป กรอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ยึดกรอบเป็นแนวปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
1. ตามหลั ก สู ต รกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ก าหนดให้ ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (กองพั ฒ นา
นักศึกษา) จานวน 40 หน่วยกิจกรรม
2. ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กาหนดไว้ 5 ประเภท ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับ
ให้สอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท เช่นกัน (ตามข้อ 9 ในหลักสูตรกิจกรรม)
3. ตามโครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
4. ตามกิจกรรม กยศ. กาหนดเกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
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แผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามที่ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้กาหนดแผนการจัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ตั้ งแต่
ชั้นปีที่ 1 – 4 ไว้ดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 13 หน่วยกิจกรรม
ลาดับที่ รหัสกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
A 0101
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
2
A 0102
พิธีไหว้ครู
1
3
A 0103
กองพัฒนาพบนักศึกษา
1
4
A 0104
ตรวจสุขภาพนักศึกษา
1
5
A 0105
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
6
A 0106
กีฬาระหว่างคณะ
1
7
A 0107
ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
1
8
A 0108
ราชภัฏลอยกระทง
1
9
A 0109
รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
1
10
A 0110
ประเพณีสงกรานต์ราชภัฏ
1
11
A 0111
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
12
A 0112
กิจกรรมชมรม*
1
13
A 0113
กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
รวม
13

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชั้นปีที่ 2
นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 11 หน่วยกิจกรรม
รหัสกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
A 0201
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
A 0202
กีฬาระหว่างคณะ
A 0203
ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
A 0204
สตาฟเชียร์กีฬา
A 0205
ราชภัฏลอยกระทง
A 0206
รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
A 0207
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
A 0208
กิจกรรมชมรม*
A 0209
กิจกรรมเฉพาะกิจ*
A 0210
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
A 0211
สานสัมพันธ์ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
รวม

หน่วยกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้นปีที่ 3
นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 9 หน่วยกิจกรรม
รหัสกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
A 0301
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
A 0302
กีฬาระหว่างคณะ
A 0303
ราชภัฏลอยกระทง
A 0304
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
A 0305
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
A 0306
สานสัมพันธ์ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
A 0307
3 D พัฒนานักศึกษา
A 0308
ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด
A 0309
การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
รวม

หน่วยกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

ชั้นปีที่ 4
นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 7 หน่วยกิจกรรม
รหัสกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
A 0401
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
A 0402
กีฬาระหว่างคณะ
A 0403
ราชภัฏลอยกระทง
A 0404
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
A 0405
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
A 0406
อบรมอาชีพอิสระ
A 0407
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
รวม

หน่วยกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1
7
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แผนการจัดกิจกรรมตามตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กาหนดไว้ 5 ประเภท ในคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับให้
สอดคล้องพันธกิจของมหาวิ ทยาลัยในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท เช่นกัน ที่ระบุในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี 2558 กล่าวไว้เบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
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สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกั บของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กาหนดไว้ 5 ประเภท ในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่มหาวิทยาลัยปรับให้สอดคล้องพันธกิจ
ในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท จึงยึดใช้ 5 ประเภท ข้างต้นนี้ แสดงตารางสรุป ดังนี้
A (Activity) กองพัฒนานักศึกษา
รหัสกิจกรรม
A 0101
A 0102
A 0103
A 0104
A 0105
A 0106
A 0107
A 0108
A 0109
A 0110
A 0111
A 0112
A 0113
A 0201
A 0202
A 0203
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

ชื่อ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พิธีไหว้ครู
กองพัฒนาพบนักศึกษา
ตรวจสุขภาพนักศึกษา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
กีฬาระหว่างคณะ
ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
ราชภัฏลอยกระทง
รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
ประเพณีสงกรานต์ราชภัฏ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กิจกรรมชมรม*
กิจกรรมเฉพาะกิจ*
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
กีฬาระหว่างคณะ
ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
สตาฟเชียร์กีฬา
ราชภัฏลอยกระทง
รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กิจกรรมชมรม*
กิจกรรมเฉพาะกิจ*
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
กีฬาระหว่างคณะ
ราชภัฏลอยกระทง
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
สร้างคุณธรรม จริยธรรม

40 หน่วยกิจกรรม
หน่วยกิจกรรม ตรงกิจกรรมประเภทที่
1
1, 4, 5
1
5
1
1
1
2
1
1
1
2, 4
1
2, 4
1
4, 5
1
2, 3
1
4, 5
1
4
1
3
1
3
1
1
1
2, 4
1
2, 4
1
2, 4
1
4, 5
1
2, 3
1
4
1
3
1
3
1
5
1
2, 4
1
1
1
2, 4
1
4, 5
1
4
1
5
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รหัสกิจกรรม
A 0306
A 0307
A 0308
A 0309
A 0401
A 0402
A 0403
A 0404
A 0405
A 0406
A 0407

ชื่อ กิจกรรม
สานสัมพันธ์ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด
3 D พัฒนานักศึกษา
ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด
การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
กีฬาระหว่างคณะ
ราชภัฏลอยกระทง
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
อบรมอาชีพอิสระ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย

หน่วยกิจกรรม ตรงกิจกรรมประเภทที่
1
2, 4
1
2, 4, 5
1
2, 3
1
1
1
1
1
2, 4
1
4, 5
1
4
1
1
1
1
1
1, 4

สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา
เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา ชมรมนักศึกษา ที่กาหนด
แนวปฏิบัติเป็นแผนงานและโครงการ/ กิจกรรมประจาปีงบประมาณไว้
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา
ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น ค่า ยอาสาพัฒนาค่าย
ผู้นา ฯลฯ ซึ่งก็สอดคล้องกับกิจกรรม 7 ด้าน ของชมรม และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
(1) กิจ กรรมส่ งเสริมคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลั กสู ตรกิจกรรมพัฒ นา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 คือ
“คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทางานร่วมกับผู้อื่น”
(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร กาหนด คือ
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา จานวน 6 กิจกรรม
ชื่อ กิจกรรม

สถานที่จัด

พัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีการศึกษา 2558
กาแพงเพชร และต่างจังหวัด
ค่ายราชภัฏอาสา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน ที่ทุรกันดาร
โดย องค์การบริหารนักศึกษา
สัมมนาผู้นานักศึกษาราชภัฏทั่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
ประเทศ ปีการศึกษา 2558
สงคราม (เจ้าภาพ)

100,000

คุณลักษณะ
บัณฑิตข้อ
(1)

50,000

(1) (2)

20,000

(1)

งบประมาณ
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ชื่อ กิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนา 8 ราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
สัมมนาผู้นานักศึกษาราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
แข่งขันกีฬาผู้นานักศึกษาราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1

สถานที่จัด

งบประมาณ

พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (เจ้าภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (เจ้าภาพ)

37,700

คุณลักษณะ
บัณฑิตข้อ
(1) (2)

50,000

(1) (2)

50,000

(1)

แผนการจัดโครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา
ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 4 เรื่องการจัดกิจกรรมชมรม ของมหาวิทยาลัย ที่มีรูปแบบการจัด
กิจกรรม ไว้ 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หรือคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
4. ด้านบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา
5. ด้านนันทนาการ
6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
7. ด้าน 3 D
สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมชมรมนักศึกษา จานวน 7 ชมรม
ชื่อ ชมรม
อาสาพัฒนา VDC.KPRU
เชียร์ลีดดิ้ง
สักทองเสียงทิพย์
ศึกษาวิชาทหาร
สานสัมพันธ์ชนเผาไทย
อนุรักษ์ข้าวไทย
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์

กิจกรรมชมรม
งบประมาณ ตรงกิจกรรมด้าน
สานฝันปันรัก ครั้งที่ 3 “อาคาร
20,141
2, 4
เรียน เล่นสนุก ถูกหลักอนามัย”
แข่งขันทักษะเชียร์ลีดดิ้ง
20,141
3, 5
อบรมการแสดงพื้นบ้าน
15,000
5, 6
แบ่งปันไออุ่นสู่โรงเรียนชาติพันธุ์ 15,000
1, 4, 7
สืบสานและแลกเปลี่ยนประเพณี 20,141
4, 6
วัฒนธรรมชนเผาไทย
ข้าวไทยสานใยประเพณี
15,000
6, 7
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
15,000
6

แผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา เกณฑ์ กยศ.
เป็ น กิ จ กรรมที่ ค ณะกรรมการกองทุน เงิน ให้ กู้ ยื มเพื่ อการศึ ก ษา (กยศ.) ก าหนดให้ นั กศึ ก ษาที่ กู้
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
หมายเหตุ ข้อมูลจากสมุดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กยศ. ทุกคน
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การพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
คนหรือบุคคล คือทรั พ ยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุตามแผนหรือ
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ที่จบมาต่างสาขาวิชา ไม่มีความรู้ด้าน
กิจการนักศึกษาโดยตรง ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จาเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสายงานที่รับผิ ดชอบ ซึ่งก็
ยากมากที่จะมีบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา จากหน่วยงานใดตามสายงานโดยตรง นอกจากศึกษาดูงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดงบประมาณโครงการ/ กิจกรรม พัฒนา
บุคลากร ไว้ 210,000 บาท เพื่อให้ บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและการทางาน โดยให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ แม่บ้านประจาหอพัก นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และอื่น ๆ
ตารางต่อไปนี้ เป็นการแสดงโครงการ/ กิจกรรม ที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แม่บ้านประจาหอพัก เข้าร่วม
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และอื่น ๆ
ผู้ร่วมโครงการ/ กิจกรรม
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
นางสาวปราณี แผนดี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ
งานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา ประชุมการฝึกและทาสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
รศ.มัย ตะติยะ
ประชุมยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการนักศึกษา
รศ.มัย ตะติยะ
ประชุมแถลงข่าวจับฉลากแบ่งสาย
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ภาคเหนือ
นายกิตติกร กล้าแข็ง
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา ร่วมฝึกภาคสนามนักศึกษา
วิชาทหาร

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
11 - 13 พ.ย. เข้าค้อรีสอร์ท อ.เขาค้อ
2558
จ.เพชรบูรณ์
17 พ.ย.
2559

ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร จ.นครสวรรค์

25 - 26 ธ.ค.
2558
21 - 22 ธ.ค.
2559

โรงแรมอวานีเอเทรียม
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

20 ม.ค. –
10 ก.พ.
2559
27 - 29 ม.ค.
2559

ค่ายฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารเขาชนไก่ จ.กาญ
จบุรี
ศศิดารา รีสอร์ท จ.น่าน

รศ.มัย ตะติยะ
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ส.อ.วิศรุต ทิพย์ประสาสตร์
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือ 27 - 28 มี.ค. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2559
กรุงเทพ
ราชมงคลและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับสานักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง
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ผู้ร่วมโครงการ/ กิจกรรม
นายโชติศักดิ์ แตงโม
นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวโสรยา วรนุช
รศ.มัย ตะติยะ

รศ.มัย ตะติยะ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์
นางสาวกัญญารัตน์ คามี
นางสาวปราณี แผนดี

รศ.มัย ตะติยะ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นางสาวปราณี แผนดี
นายณะราทิ น้อยม่วง
นางสาวกัญญารัตน์ คามี
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์
นางสาวน้าทิพย์ สิงห์ลอ
นางสาวโสรยา วรนุช
ส.อ.วิศรุต ทิพย์ประสาสตร์
นางประนอม ประสงค์ดี
นางธนพร อนันต์ศิริ
นางอุ่นเรือน นาคเสือ
นางมะลิลา อาจกล้า

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่ง
23 เม.ย.
และดี To Be Number one
2559
2559
สัมมนาบทบาทของสถานศึกษาที่ 28 - 29 เม.ย.
ดาเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
2559
การศึกษาสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาอุดมศึกษา
สัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา 19 - 23 เม.ย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2559
ครั้งที่ 8
ประชุมวางแผนฝึกนักศึกษา
12 พ.ค.
วิชาทหาร
2559
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
3-4 พ.ค.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2559
2559
ประชุมคณะกรรมการการ
31 พ.ค.
ดาเนินงานเครือข่าย
2559
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่างด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง
ประจาปี 2559
ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาการพัฒนา 16 - 19 พ.ค.
และส่งเสริมบุคลากร กองพัฒนา
2559
นักศึกษา

สถานที่
ศูนย์การค้า เจเจมอล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
จ.สงขลา
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์
รีสอรท์ จ.นครสวรรค์
โรงแรมรามากาเดนส์
กรุงเพท
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จ.สงขลา
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ผู้ร่วมโครงการ/ กิจกรรม
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม ป ประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 23 - 24 พ.ค.โโ โรงแรมอิสติน มักกะสัน
การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาน
2559
กรุงเทพ
บันอุดมศึกษา
รศ.มัย ตะติยะ
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงาน
8 - 10 มิ.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
2559
นครสวรรค์
อ.จิรพงศ์ ยืนยง
ภัฎกลุ่มภาคเหนือ
จ.นครสวรรค์
นางสาวน้าทิพย์ สิงห์ลอ
ร่วมปฐมนิเทศโครงการ
30 มิ.ย.
สานักงาน
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2559
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา กรุงเทพ
รศ.มัย ตะติยะ
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 5 - 7 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นายณัชวิน คงแย้ม
ถอนบทเรียน “ราชภัฏภาคเหนือ
2559
ลาปาง จ.ลาปาง
ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร ปี 2558 ปีแห่งการรณรงค์
วินัยจราจร”
นายโชติศักดิ์ แตงโม
ร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก
13 - 15 ก.ค. ศูนย์การประชุม
To Be Number one 2559
2559
Impact Forum
เมืองทองธานี
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
13 - 15 ส.ค. โรงแรมบาลิออส
บทบาทของสถานศึกษาที่
2559
รีสอร์ทเขาใหญ่
ดาเนินงานให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จ.นครราชสีมา
นางสาวปราณี แผนดี
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
19 ส.ค.59 มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายณะราทิ น้อยม่วง
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
จ.พิษณุโลก
ภาคเหนือตอนล่างด้านพัฒนานิสิต
นักศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
2559
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
14 - 16 ก.ย. โรงแรมแกรนด์แปซิฟิต
บทบาทของสถานศึกษาที่
2559
จ.เพชรบุรี
ดาเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
รศ.มัย ตะติยะ
ประชุมเครือขายผู้บริหารงาน
4 - 6 ก.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
กิจการนักศึกษาภาคเหนือ
2559
เชียงราย จ.เชียงราย
อ.จิรพงศ์ ยืนยง
นางสาวปราณี แผนดี
นายณัชวิน คงแย้ม
.
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การพัฒนานักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา
นักศึกษาที่มีคาสั่งแต่งตั้งในคณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองพัฒนานักศึกษา ที่ทาหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนขององค์การบริหาร
นักศึกษา นักศึกษาเหล่านี้ จาเป็ นต้องพัฒนาด้วยเช่นกัน โดยการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน ทัศนศึกษา และอื่น ๆ โดยใช้งบประมาณเดียวกันจากกองพัฒนานักศึกษาที่ได้ตั้งไว้ข้างต้น และทาง
องค์การบริหารนักศึกษาตั้งไว้ก็ได้เช่นกัน
การพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และอื่น ๆ
ตารางต่ อ ไปนี้ เป็ น การแสดงโครงการ/ กิ จ กรรม ที่ นั ก ศึ ก ษาในคณะกรรมการสภานั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และอื่น ๆ
ผู้ร่วมโครงการ/ กิจกรรม
ผู้นาแต่ละคณะและ
องค์การบริหารนักศึกษา
จานวน 50 คน
คณะกรรมการบริหารสภา
นักศึกษา จานวน 50 คน
ตัวแทนนักศึกษาอาสา
จานวน 10 คน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558
โครงการประชุมสภานักศึกษา

ผู้นานักศึกษาราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน
จานวน 10 คน
ผู้นานักศึกษา ราชภัฏทั่ว
ประเทศไทย
จานวน 10 คน
ผู้นานักศึกษาราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน
จานวน 20 คน
ผู้นาแต่ละคณะและ
องค์การบริหารนักศึกษา
จานวน 30 คน
ผู้นาแต่ละคณะและ
องค์การบริหารนักศึกษา
จานวน 45 คน
ผู้นาแต่ละคณะและ
องค์การบริหารนักศึกษา
จานวน 45 คน

ค่ายอาสา ราชภัฏภาคเหนือ

กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครรัก
ความปลอดภัย

สัมมนาผู้นา นิสิต-นักศึกษา
(สมาพันธ์)ราชภัฏทั่วประเทศไทย
สัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นา
นักศึกษา ราชภัฏภาคเหนือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษา

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
3 – 4 ก.ย. ณ ห้องลีลาวดี อาคารที
2558
ปังกรรัศมีโชติ และ
บ่อน้าพุร้อนพระร่วง
10 ก.ย.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8
2558
19 – 20 พ.ย. ณ เมืองจราจรจาลอง
2558
ภาคเหนือ สานักงาน
ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
11 – 15 ม.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2559
เพชรบูรณ์
3 - 5 ก.พ.
2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

17 - 20 มี.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2559
กาแพงเพชร
3 เม.ย.
2559

ณ ห้องทองกวาว
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านกิจกรรม
นักศึกษา

8 – 11 เม.ย. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2559
จันทรเกษม

กิจกรรมทัศนศึกษา

8 – 11 เม.ย. จังหวัดกระบี่
2559
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สรุปการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา
ในส่วนกิจการนักศึกษาที่กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบกากับดูแลให้ขับเคลื่อนไปอย่างมี สมรรถนะ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สรรค์สร้างในการพัฒนานักศึกษาในทุกกด้าน อาทิ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือคุณลักษณะนักศึก ษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 3) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 4) ด้านบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ
5) ด้านนันทนาการ 6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 7) ด้าน 3 D ในการส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
ด้วยเหตุนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอสรุปการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ที่ดาเนินงานปีงบประมาณ 2559
ลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นภาพรวมพอสังเขป 3 งานหลักใหญ่ ได้แก่ งานบริการ งานสวัสดิการ และงานพัฒนา
นักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. งานบริการ เป็นการปฏิบัติรับใช้ ให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่นักศึกษาและหน่วยงานทั้งภายนอก
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น งานธุรการ งานฝึ กซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร งานประชาสัมพันธ์
งานส่ งเสริ มสุขภาพ งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น งานทาบัตรประจาตัว นักศึกษาใหม่ งานสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร งานให้คาปรึกษาปัญหาของนักศึกษา งานกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. งานแนะแนวการประกอบวิชาชีพ/ งานนัดพบแรงงาน เป็นต้น
2. งานสวัสดิการ เป็นการให้สิ่งที่เอื้ออานวยแก่นักศึกษาและหน่วยงานทั้งภายนอกภายใน
มหาวิทยาลัย ให้ นักศึกษามีชีวิตที่ดีและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น งานหอพักนักศึกษา
งานทุนการศึกษาแบบให้เปล่า งานประกันอุบัติเหตุ งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและโรคเอดส์ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น
3. งานพัฒนานักศึกษา เป็นการพัฒนานักศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ โดย
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อสังคม ต่อเพื่อนนักศึกษา และต่อตนเอง อีกทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสถาบันเดียวกัน เป็นต้น
สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2559 การปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา ถือว่าได้
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ตามที่ทุกฝ่ายรับผิดชอบทุกประการ และบางโครงการ/ กิจกรรม
ยังหลงหูหลงตาขาดหายไป เนื่องจากข้อมูลบางส่วนมิได้เก็ บเป็นหลักฐาน แต่ก็ถือว่าเนื้อหาที่รายงานการ
ปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษาเล่มนี้ คงบ่ งบอกว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ทาอะไรไปบ้าง อย่างน้อยก็
เป็นร่องรอยของภาพ เรื่องราว และเนื้อหาที่สามารถตรวจทานได้ในระดับหนึ่ง
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คณะผู้จัดทำ
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
นายณะราทิ น้อยม่วง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์
นางสาวน้าทิพย์ สิงห์ลอ
นางสาวปราณี แผนดี
นายโชติศักดิ์ แตงโม
นางสาวกัญญารัตน์ คามี
นางสาวโสรยา วรนุช
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายวิศรุต ทิพย์ประสาสตร์
นายณัชวิน คงแย้ม
นายกฤษณะ แสนคา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ
รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาทหารนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าทีก่ ิจกรรมนักศึกษา
เจ้าหน้าทีก่ ิจกรรมนักศึกษา
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

คณะผู้จัดทำ
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
นายณะราทิ น้อยม่วง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ์
นางสาวนาทิพย์ สิงห์ลอ
นางสาวปราณี แผนดี
นายโชติศักดิ์ แตงโม
นางสาวกัญญารัตน์ คามี
นางสาวโสรยา วรนุช
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายวิศรุต ทิพย์ประสาสตร์
นายณัชวิน คงแย้ม
นายกฤษณะ แสนคา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ
รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาทหารนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าทีก่ ิจกรรมนักศึกษา
เจ้าหน้าทีก่ ิจกรรมนักศึกษา
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

