มาตรฐานความปลอดภัยด้านด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ และสวัสดิการที่จัดให้ผู้เรียน
โดย กองพัฒนานักศึกษา
1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยที่จัดให้แก่ผู้เรียน
การส่งเสริมและบริการสุขภาพให้แก่นักศึกษาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ให้บริการด้านสุขภาพ แก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงปราศจากโรคภัย ที่
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทางาน โดยให้บริการ จ่ายยา ทาแผล ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ
น้าตาล บริการยืม/คืนกระเป๋ายา จัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งวางแผนงานและดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีสุขภาวะที่ดี และสามารถเล่าเรียนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
1.การส่งเสริมและบริการสุขภาพ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยอาการเบื้องต้น
- จ่ายยา และให้คาแนะนา
- ให้บริการทาแผล และตัดไหม
1.2 งานบริการยืม/คืน กระเป๋ายา
- ให้ บ ริ การยื ม /คืน กระเป๋ ายา ในกรณี ที่ มี การจัด กิจ กรรมต่ างๆทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมรับน้อง อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น
- อธิบายขั้นตอน วิธีการใช้กระเป๋ายาให้แก่ผู้รับบริการ
- ออกหน่วยปฐมพยาบาล
1.3 ระบบการจัดการสวัสดิการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่ผู้รับบริการ รวมถึงอานวยความสะดวกด้านสถานที่
และอุปกรณ์ห้องพยาบาล
- การจัดให้มีสภาพแวดล้อมห้องพักผู้ป่วยให้เหมาะสม แก่การพักผ่อน
- ให้คาปรึกษาและคาแนะนา ปัญหาทางด้านสุขภาพ
2. งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาบริษัทประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษาโดยดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา (ภาคปกติ) ตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 – 5 โดยมีการศึกษาหาข้อมูลการทาประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เป็นเครือข่าย
และจากเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบรายละเอียด ผลประโยชน์ที่นักศึกษาพึงจะได้รับ และเงื่อนไขขั้นตอนเบื้องต้น
ก่อนดาเนินการทาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา โดยมีการดาเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุเป็นประจาทุก
ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุจะคุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยให้ความ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการออกฝึกประสบการวิชาชีพ
อีกด้วย
2.1 การรั บ เรื่ อ งขอเคลมประกั น อุ บั ติ เหตุ ข องนั ก ศึ ก ษา จากกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด อุ บั ติ เหตุ
(หลังจากได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน) ในกรณี ที่นักศึกษาต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

โดยการนาเอกสารการรักษาเข้ามายื่นขอเคลมประกันอุบัติเหตุ ได้ที่งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
กองพัฒนานักศึกษา โดยมี 2 กรณี ดังนี้
2.1.1 กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องใช้สาหรับขอเบิกค่าสินไหม ประกอบด้วย
- ใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง)
- ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
- สาเนาบัตรนักศึกษา
- สาเนาบัตรประชาชน
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา
2.1.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องใช้สาหรับขอเบิกค่าสินไหม ประกอบด้วย
- ใบมรณะบัตร
- ใบชันสูตรศพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต บิดา มารดา
- บัตรประชาชนผู้เสียชีวิต บิดา มารดา
- บันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ
- หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล
ตารางรายการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 - 5

2. การจัดบรรยากาศด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัยและความเป็นอยู่
ที่ดีของผู้เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริการด้านหอพักนักศึกษา และ
เห็นว่าบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีส่วนสาคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับวิถีชีวิต และวิธีการแสวงหา
ความรู้ให้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากหอพักเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้
มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนในด้านการเรียนรู้ และรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งหอพักเป็นทั้งที่พักอาศัยและที่เรียนเพราะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้ใช้เวลาอยู่ในแต่
ละวันเป็นสัดส่วน นอกจากนี้หอพักยังเป็นสถานที่เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความ
เป็นผู้นาความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีวินัย ความสามัคคี ประการสาคัญคือให้นักศึกษาได้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีราคาค่าเช่าที่ถูก และปลอดภัย อัตราค่าเช่า ดังนี้
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1) หอพักอินทนิล จานวน 4,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา
2) หอพักปาริชาติ
จานวน 4,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา
3) หอพักไตรตรึงษ์ จานวน 4,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา
4) หอพักอัมพวัน จานวน 4,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา
5) หอพักพุทธรักษา กรณีที่พักห้องเดี่ยวอัตรา 6,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษากรณีที่พักห้องคู่
อัตรา 5,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา
6) หอพักขจีรัตน์ อัตรา 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน (เหมารวมค่าไฟฟ้า)
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1) หอพักช่อเอื้อง กรณีที่พักห้องเดี่ยวอัตรา 6,800 บาทต่อคนต่อภาคเรียน กรณีที่พักห้องคู่อัตรา
3,400 บาทต่อคนต่อภาคเรียน
2) หอพักเฟื่องฟ้ากรณีที่พักห้องเดี่ยวอัตรา 6,800 บาทต่อคนต่อภาคเรียน กรณีที่พักห้องคู่อัตรา
3,400 บาทต่อคนต่อภาคเรียน
3) หอพักกาสะลองคา กรณีที่พักห้องเดี่ยวอัตรา 6,800 บาทต่อคนต่อภาคเรียน กรณีที่พักห้องคู่
อัตรา 3,400 บาทต่อคนต่อภาคเรียน
4) หอพักพวงผกากรณีที่พักห้องเดี่ยวอัตรา 6,800 บาทต่อคนต่อภาคเรียน กรณีที่พักห้องคู่อัตรา
3,400 บาทต่อคนต่อภาคเรียน
การเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
1) ค่าประกันความเสียหาย จานวน 500 บาทต่อคน ยกเว้นนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่นไม่ต้อง
ชาระค่าประกันความเสียหาย

2) ค่าไฟฟ้า ในอัตราหน่วยละ 4 บาท คิดตามจานวนของมิเตอร์ที่ติดตั้งไว้สาหรับแต่ละห้องพัก
ยกเว้นนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่นไม่ต้องชาระค่าไฟฟ้า
สวัสดิการภายในหอพัก มีดังนี้
1) ตู้เสื้อผ้า
2) โต๊ะทางาน
3) เตียงนอน พร้อมที่นอน
4) พัดลม
5) มีอาจารย์และแม่บ้านคอยดูแลความเรียบร้อยและอานวยความสะดวก
บริการจัดหางานแนะแนว ให้คาปรึกษา
จัดบริการด้านให้คาปรึกษา เพื่อดูแลให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหา เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุข และสาเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
จิตวิทยาโดยตรง ให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังให้คาปรึกษาด้านอื่นๆ ดังนี้
1. บริการตอบปัญหาทางสายด่วนทางโทรศัพท์ นักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้
2. บริการข้อสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษา ฯลฯ อาชีพอิสระ เป็นทาง
เลือกหนึ่งที่สาคัญซึ่งทาให้นักศึกษามีงานทา มีรายได้ และบรรเทาปัญหาการว่างงาน เป็นธุรกิจที่มีอิสระในการ
กาหนดรูปแบบและวิธีดาเนินงานของตนเอง กองพัฒนานักศึกษาตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัด
โครงการอบรมอาชีพอิสระ พร้อมฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เป็นประจาทุกปี โปรดติดตามได้ทาง
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
บริการทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดระหว่างศึกษาอยู่
มุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯจะสามารถเล่าเรียนได้สาเร็จตามหลักสูตร และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม โดยมีจิตสานึกในการชาระคืนกองทุนฯ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี
วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan กยศ.
ระบบ e-Studentloan
1. ลงทะเบียน เข้าไปเว็บไซต์ของกองทุนฯ www. Studentloan.or.th เพื่อลงทะเบียนขอรับ
รหัสผ่าน โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็น username และกาหนดรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ eStudentloan
2. ยื่นแบบคาขอกู้ กรอกแบบฟอร์มแบบคาขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบคาขอกู้
ออกจากระบบ 1 ฉบับแนบเอกสารประกอบ (ตามระเบียบการกู้ยืม)

3. มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนกู้ยืมฯ หลังจากนั้นจะประกาศผลการ
คัดเลือกที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และติดบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
4. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
5. ทาสัญญา นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan และพิมพ์สัญญา
จานวน 2 ชุด พร้อมนาสาเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ของผู้กู้ สาเนาบัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค้าประกัน สาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้าประกัน และนาผู้ค้าประกันทาสัญญากู้ยืมตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด (ทา
สัญญาเฉพาะครั้งแรกที่เข้าศึกษา)
6. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืม ถ้าสัญญาถูกต้องและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ให้ยืนยันผล
การตรวจสอบผ่านทางระบบ e-Studentloan
7. ผู้กู้ยืมบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียก
เก็บจริงผ่านระบบ
8. สถานศึกษาทาเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าใช่จ่ายเกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพโดยให้นักศึกษา
และสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบลงทะเบียนฯ ก่อนนาส่งสัญญาและใบลงทะเบียนให้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
9. รับเงินกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินในแต่ละเดือนเมื่อธนาคารตรวจเอกสารสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ผู้กู้
เงินจึงจะได้รับเงิน ดังนี้
9.1 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
9.2 ค่าครองชีพ จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืม
10. เตรียมชุดเอกสารเรียงตามลาดับที่กาหนด เพื่อส่งให้งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดังนี้
10.1 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.102) 1 ฉบับ
10.2 สาเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ของครอบครัว 1 ฉบับ
10.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน ผู้ขอกู้ 1 ฉบับ
10.4 สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน บิดาผู้ขอกู้ 1 ฉบับ
10.5 สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน มารดาผู้ขอกู้ 1 ฉบับ
10.6 สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครองผู้ขอกู้ (ถ้ามี) 1 ฉบับ (เฉพาะ
กรณีที่ผู้ขอกู้ไม่ได้อยู่ในการปกครองของบิดา-มารดา)
10.7 สาเนาสัญญาการกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่า)
10.8 สาเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบ รบ.) จากสถานศึกษาเดิม 1 ฉบับ
10.9 เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้แก่
1) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณี ผู้ขอกู้ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
2) ใบหย่า กรณี บิดา-มารดา หย่าร้างกัน
3) ใบมรณะบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม

10.10 แบบคาขอกู้” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ที่ผู้ขอกู้ดาเนินการไว้พิมพ์จาก ระบบ eStudentloan 1 ฉบับ
11. เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
12. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา (สาหรับนักศึกษาสถานศึกษาเดิม)
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.80 ตลอดปีการศึกษา (สาหรับนักศึกษาย้ายสถานศึกษา)
13. ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา ให้เก็บชั่วโมงทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องเก็บชั่วโมงในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 18 ชม. และนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 18 ชม. (กิจกรรมไม่เป็นกิจกรรมในหลักสูตร)
14. โหลดคู่มือการทากิจกรรมทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อดาเนินการได้ครบตามกาหนดแล้ว
ให้นาคู่มือฯส่งมาพร้อมกับสัญญากู้เงิน ที่กองพัฒนานักศึกษา (สอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)
หมายเหตุ : หากคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมตรวจสอบพบภายหลังว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ หรือ
ให้ ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะ
ระงับการให้กู้ยืมเงินปีการศึกษาทันที
หลักเกณฑ์การชาระหนี้เงินกู้
เมื่อผู้กู้ยืมเงินสาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกาหนดชาระหนี้
ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชาระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนฯ ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือ ในระเบียบของ
คณะกรรมการกองทุนฯก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี โดยผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และ
จะต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี
หลักเกณฑ์การชาระหนี้ กยศ.
1. ผู้กู้ยืมเงินต้องชาระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้
กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชาระหนี้
2. ให้ผู้กู้ยืมเงินชาระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้
ชาระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม
3. การชาระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชาระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชาระที่กองทุนกาหนด พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุก
ปี
4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชาระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัด
ชาระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชาระหนี้คืนก่อนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ หรือก่อนครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
การขอผ่อนผันชาระหนี้

ผู้กู้ยืมต้องดาเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกาหนดชาระ
หนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบกาหนดชาระแล้ว (วันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างชาระหนี้
จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชาระหนี้ จึงระงับการติดตาม และถือเป็น
หนี้ปกติต่อไป
หมายเหตุ
(ก) ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตนขอชาระหนี้และเลือกวิธีการผ่อนชาระเป็นรายปี หรือรายเดือนกับ
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขา ก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
(ข) กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพ
การศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้นาใบรับรองจากสถานศึกษา และเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
กาหนดการคิดอัตราของชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 18 ชั่วโมง
1. เข้าร่วมช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
2. เข้าร่วมช่วงบ่าย
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
3. เข้าร่วมช่วงค่า
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จานวน 18 ชั่วโมง (กองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยกาหนด)
1. เข้าร่วมช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
2. เข้าร่วมช่วงบ่าย
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
3. เข้าร่วมช่วงค่า
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. คิดเป็น 2 ชั่วโมง
โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ทุกครั้งที่ทา
กิจกรรม โดยถ้าเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งให้ผู้ดูแลกิจกรรมลงลายมือชื่อภายใน 7 วัน (7 วัน
ทาการไม่นับเสาร์-อาทิตย์) ถ้าเกินกาหนดถือว่าตัดสิทธิ์
หมายเหตุ...นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 4 - 5 ให้ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่มีอานาจ
กาหนดกิจกรรมจิตอาสา จานวน 18 ชั่วโมง โดยใช้เกณฑ์การนับแบบเดียวกับระบบจิตอาสาปกติ
ทุนการศึกษา
เป็นงานที่ให้บริการเกี่ยวกับทุนการศึกษา เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนการศึกษาทั่วไป
1.1 ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา จากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ มีจานวนทั้งสิ้น 15 ทุน ดังนี้
1) ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนละ 55,000 บาท/ปีการศึกษา

2) ทุนช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนละ 16,000 บาท แต่ละปีการศึกษาจะไม่
เท่ากัน)
3) ทุนพระราชานุเคราะห์ ทุนละ 48,000 บาท/ปีการศึกษา
4) ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา
5) ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา
6) ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา
7) ทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนละ 55,000 บาท/ปีการศึกษา
8) ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ทุนละ 16,000 บาท/ปีการศึกษา
9) ทุนมูลนิธิ the set foundation ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา
10) ทุน บริษัท ปทต.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด ทุนละ 18,000 บาทแต่ละปีการศึกษาจะไม่
เท่ากัน
11) ทุนอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา
12) ทุนว่าที่ครูไทย ทุนละ 18,000 บาทแต่ละปีการศึกษาจะไม่เท่ากัน
13) ทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา
14) ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา
15) ทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา
1.2 ทุนสงเคราะห์ประเภทไม่ต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่างๆ หรือ บริษัทห้างร้าน ส่วน
ราชการ หรือ แหล่งเงินทุนอื่นๆ ประกอบไปด้วย
1) ทุน บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จานวน 200,000 บาท/ปีการศึกษา
2) ทุนนักศึกษาประพฤติดี มีค่านิยมหลัก
3) ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนการศึกษา ตามที่จ่ายจริง/ภาค
การศึกษา
4) ทุนสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5) ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จานวน 5,000 บาท/ปีการศึกษา
6) ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จานวน 12,000 บาท/ปีการศึกษา
7) ทุนสิงโตทองไรซ์ จานวน 5,000 บาท/ปีการศึกษา
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาดังนี้
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00-2.50 (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณา)
4. มีความตั้งใจเรียนสมควรได้รับการสนับสนุน
5. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย

6. บาเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม มีจิตอาสา
7. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือจัดขึ้น
8. มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา นักกีฬา ฯลฯ

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และแนวทางการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหาร
กองเกิน ดังนี้ นักศึกษาชายสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ตาม
หลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการในเดือนเมษายน และมีความประสงค์จะขอ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดาเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศของทุกปี
ยื่นคาร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
1. สาเนาใบสาคัญ (สด.9) จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาหมายเรียก (สด.35) จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จานวน 2 ฉบับ
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุลที่ไม่ตรงกับสาเนาใบสาคัญ (สด.9) จานวน 2 ฉบับ สาเนาใบแจ้งย้าย
ภูมิลาเนาทหาร (ของนักศึกษาที่แจ้งย้ายภูมิลาเนาทหาร) จานวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
8. ดาวน์โหลดแบบคาร้องขอผ่อนผันทหาร ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
https://std.kpru.ac.th/th/download/documents/Soldier_Form.pdf
ข้อควรทราบ
1. นักศึกษาที่ไม่ยื่นขอผ่อนผันตามที่กองพัฒนานักศึกษากาหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร
2. เมื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ.
2497 ทุกประการ คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหาร ณ ภูมิลาเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ (ส.ด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิด
ตามกฎหมาย
3. ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารอีก แต่จะต้องไปรับ
หมายเรียก (ส.ด.35) ณ ที่ว่าการอาเภอ ตามภูมิลาเนาทหารของตน ก่อนเดือนธันวาคมของทุกปีจนกว่าจะจบ
การศึกษา (อายุไม่เกิน 26 ปี) และจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และ
เวลาที่ระบุในใบ ส.ด.35

4. ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากสถาบัน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทันที และจะต้องแจ้งให้อาเภอตามภูมิลาเนาทหารทราบทันที ภายใน 30
วัน นับจากจบการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมาย ตามมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ให้บริการงานนักศึกษาวิชาทหาร นศท.
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนวิชาทหารในระดับชั้นปีที่ 2-5 ทั้งนักศึกษาวิชาทหารชายและ
นักศึกษาวิชาทหารหญิง (นศท.) เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความอดทน มี
ระเบียบวินัย อีกทั้งให้มีการปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านบริการงานจิตอาสา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ดูแลระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย บริการแก่สังคม งานด้านจิตอาสา หรือ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองควบคุมดูแลนักศึกษา จึงจาเป็นต้องใช้ความสามารถ ทั้งในด้านการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาโทษ การป้องปรามมิให้นักศึกษากระทาความผิด อีกทั้งมีการส่งเสริมอบรมจริยธรรมให้
นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุของปัญหาอันมีผลให้
นักศึกษากระทาความผิดวินัยน้อยลง รวมถึงการดูแลเรื่องการแต่งกายและความประพฤติให้อยู่ในกรอบของ
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
งานองค์การบริหารนักศึกษา
1. บริหารงานองค์การนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของงานกองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชมรม ตลอดจนงานด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา
งานศิลปวัฒนธรรมและด้านบาเพ็ญประโยชน์ งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนา
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแต่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วย
ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนาไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
1.1 งานดูแลหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะวิชา กองพัฒนานักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียนโดยตรง ทั้งนี้อยู่ในกากับดูแลและรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา รวมถึงงานทะเบียนและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา และดาเนินการเกี่ยวกับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
1.2 งานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร คาว่าการศึกษา คือ
การรวบรวมประสบการณ์อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอก
หลักสูตร จึงถือเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการ
ทางาน และการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

สารสนเทศเกี่ยวกับจานวนถังดับเพลิง และจุดรวมพลเมื่อเกิดเพลิงไหม
โดย กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตารางสารวจถังดับเพลิงมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
อาคาร/สถานที่
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
อาคารเรียนรวม (อาคาร 12 )
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารนวัตกรรมการศึกษา (ครุศาสตร์)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
อาคารโรงยิม 3
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารใหม่)
อาคารกลุม่ งานอาคารสถานที่
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารสานักวิทยบริการ
อาคาร KPRU HOME
อาคาร KPRU PLACE
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

จานวน
ถังดับเพลิง
27 ถัง
7 ถัง
8 ถัง
10 ถัง

จานวน
จุดรวมพล
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด

12 ถัง

1 จุด

10 ถัง
7 ถัง
15 ถัง
5 ถัง
32 ถัง
1 ถัง
6 ถัง
14 ถัง
9 ถัง
24 ถัง

1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด
1 จุด

หมายเหตุ

