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คณะวิทยาการจัดการ 

 

ปรัชญา 
บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  

 

ปณิธาน 
สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ 

คิดอย่างเป็นระบบเพ่ือพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 

วิสัยทัศน ์
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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      สวัสดี และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
เข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร หรือที่ ได้รับการขนานนามว่า       
“คณะนางฟ้า” โดยคณะของเรามีการเปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการธุรกิจ 
การเงิน การตลาด เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ  

การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการบัญชี  
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน รวมทั้งห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียน     
การสอนให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบริหารจัดการ    
การวิจัย และการบริการวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีส านึก
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีจิตอาสาที่สามารถ
น าไปพัฒนาท้องถิ่นและประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และอัตลักษณ์ของคณะ 
 

สารจากคณบดี 
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 อนึ่ง ช่วงเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้เป็นช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนอย่างมาก และสถานการณ์
ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลง จึงขอให้นักศึกษาทุกคนป้องกันตนเอง ปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จะมีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของ
นักศึกษา อย่างไรก็ตาม ทุกหลักสูตรยังคงมุ่งมั่นและคงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น ขอให้นักศึกษาภูมิใจที่ได้เข้าเรียนในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้ความขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความรู้ 
รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม ตักตวงประสบการณ์จากการท ากิจกรรมเสริมการ
เรียน เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ท้ายสุดนี้  ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ        
ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความส าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ มีสุขภาพ 
พลานามัยแข็งแรง มีสติปัญญา มุ่งมั่นในการศึกษา เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
 
 
 
 

 

                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ)                                                  
    คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
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ค าน า 

 
 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทั่วไปของคณะวิทยาการจัดการ 
ตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่าง  ๆ ในการใช้ชีวิตนักศึกษา  ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มีการรวบรวมและปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันมากที่สุด  
 
  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในคู่มือและ     
มีความรู้ ความเข้าใจในการน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็น
นักศึกษาในรั้วแสดขาวแห่งนี้ต่อไป 

 
 
 

       ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

                 คณะวิทยาการจัดการ 
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สารบัญ 
 หน้า 

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ  
ปรัชญา 
ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ 

1 
5 
5 
5 

พันธกิจ 5 
เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ  
อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมองค์กร 

6 
6 
7 
7 
7 

สีประจ าคณะ 
ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

7 
8 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 
ท าเนียบห้องพักและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการ 
โครงสร้างคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

10 
11 
13 
13 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

14 
15 
23 

การให้บริการนักศึกษา 24 
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             สารบัญ (ต่อ) 
 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
- ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
  และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปรญิญาและปริญญาตร ีพ.ศ.2550 
- ข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐาน 
  ความรู้ความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ.2543 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ 
  มาตรฐานความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ.2554 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ 
  การประเมินความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา    
  พ.ศ.2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ 
  การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา 
  พ.ศ.2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร 
  กิจกรรมพัมนานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2558 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร 
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
  พ.ศ.2548 
- กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
- กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
  พ.ศ.2562   

   
หน้า 

26 
26 

 

28 
 

29 
 

30 
 
 

33 
 
 

34 
 

36 
 

37 
 

38 
39 
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             สารบัญ (ต่อ) 
 
 

การลงทะเบียนเรียน 
การเพ่ิม – ถอนรายวิชา ลงทะเบียน 
การโอนผลการเรียน 
การค านวณเกรดเฉลี่ย 
การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
แหล่งทุนสนับสนุนทางการศึกษา 
การแต่งกายตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน 
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
ผลงานและรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
ประมวลภาพกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 

   
หน้า 

40 
42 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
52 
54 
57 
38 
59 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแต่เดิม คือ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร
เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย่างเดียว       
จากการที่วิทยาลัยครูมีทั่วประเทศ 36 แห่ง โดยประชาชนให้ความสนใจที่จะเข้า
ศึกษามีจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลให้การผลิตครูมีจ านวนมากกว่าความต้องการของ
ตลาดแรงงาน แต่เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจ านวนมากพร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองเพ่ือท าการเปิดสอนในสายวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มี
ก า ร แก้ ไขพระราชบัญญั ติ
วิทยาลัยครูให้เปิดสอนในสาย
วิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาชีพครูได้ 
อั น เป็ นผล ให้ วิ ทย าลั ยครู
สามารถเปิดสอนและผลิต
บัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์และ
สาขาวิทยาศาสตร์ เ พ่ิ มขึ้ น       
จากเดิมที่เคยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์เพียงอย่างเดียว โดยเริ่มเปิดรับบัณฑิต
สาขาอ่ืนได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา  

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 
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วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมอบให้อาจารย์
สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และ
การเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าที่หัวหน้าคณะวิชาเพ่ือ

ด าเนินการในการจัดตั้งคณะ มี
อาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และ
อาจารย์ประจวบ  ทิพย์ปรีชา มา
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย คณะผู้เริ่ม
ก่อตั้งได้ด าเนินการจัดท าร่าง
หลักสูตร จัดหาเอกสารต ารา
ตลอดจนอาคารสถานที่ และ

วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน จนในที่สุดได้มีประกาศการ
จัดตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลง
นามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  

คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตร        
ศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดอการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนง     
การจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  ระดับ  
ปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป      
แขนงวิชาบัญชี  แขนงวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาการตลาด และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ ์  
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ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ปี) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(4 ปี เทียบโอน) จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต      

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะฯ เป็นอาคาร 4 ชั้น
ประกอบด้วยห้องพัก 20 ห้อง ห้อง
จัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการ
ฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้      
ชื่ อว่ า  “อาคารน้ า เพชร”  เปิด
ให้บริการที่พักและการจัดอบรม
สัมมนาแก่บุคคลทั่วไป ปั จจุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและด าเนิน
กิจการเองทั้งสิ้น  

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้มี
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อจาก“วิทยาลัยครู” เป็น

“สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา” 
เป็น “คณะ” โดยตัดค าว่า วิชาออกไปและ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของคณะจาก
เดิมใช้ค าว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” 
การเปลี่ยนแปลงครั้ งนี้ส่ งผลให้ต้องมีการ

เลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบันใหม่ทั้งหมด  
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ปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณการก่อสร้าง
อาคารเรียน ซึ่งได้จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจ านวนเงิน 42,940,000 บาท 
โดยเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ก าหนดแล้วเสร็จภายใน
540 วัน 

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 อาคารเรียน 8 ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ 
ได้เปิดใช้ครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ     
พระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2 
หรือ อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
ปณิธาน (Resolution) 

 สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถ - 
ทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพ่ือพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพ ด้านการบริหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21  

ที่มีคุณภาพ 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ    
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S
M

F

เป้าประสงค์ (Goals)  
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
3. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม  
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ (Strategic lssues) 
 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น 
 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ 
มีคุณธรรม 
 3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
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อัตลักษณ์  “บัณฑิตจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”  
นิยาม:   

                1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ 
ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือ
สังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน  
                2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
สะสม และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่าน
ผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการ
ต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
                 3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ        
ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

เอกลักษณ์  “บัณฑิตจิตบริการ”  
นิยาม:  บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ  

วัฒนธรรมองค์กร “เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
                       อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” 
  

สีประจ าคณะ       สีชมพู 
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ตราสัญลักษณ์ประจ า 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 ตราประจ าคณะ คือ เรือแห่งผู้เจริญสติปัญญา โดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกหลักสูตร เพ่ือให้คณะวิทยาการจัดการสามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมาย และประสบความส าเร็จได้ 
สัญลักษณ์ 
 ใบเรือ  มีลักษณะเป็นดอกบัวตูม ซึ่งก าลังจะเบ่งบาน ให้ความหมาย
ด้านสติปัญญา ที่สามารถเรียนรู้แล้วค่อย ๆ เจริญสติขึ้นมา จนเป็นผู้มีปัญญา 
โดยมีสีแสดอมชมพูเข้ม ซึ่งแทนความหมายสี คือ 
  สีแสด  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  สีชมพูเข้ม แทนคณะวิทยาการจัดการ 
 ล าเรือ  มีสีเหลืองทอง ล่องผ่านน้ า หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และ
ความส าเร็จ เป็นเรือที่ล่องไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคใด ๆ  
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 วงกลม  โดยรอบสัญลักษณ์ มีสีที่สื่อแทนหลักสูตร ดังนี้ 
  สีชมพู  แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สีฟ้าเทา  แทนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  สีน้ าตาลทอง แทนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  สีชมพูบานเย็น แทนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  สีแสด  แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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คณะวิทยาการจัดการได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คือ    
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
 - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
 - วิชาเอกการเงิน  
 - วิชาเอกการตลาด  
 - วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
 - วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)   
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)   
 - สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
 - วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)   
 - สาขาวิชาการบัญชี 
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ท าเนียบห้องพักและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการ 
ชั้นที่ 1  -  ห้องพักรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 -  ห้องพักรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 -  ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

-  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 -  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

-  ห้องฝกึปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด (MK Minimart)   
 -  ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
ชั้นที่ 2 -  ห้องพักอาจารย์วิชาเอกการตลาด การเงิน และการบัญชี 
 -  ห้องปฏิบัติการการเงิน  

-  ห้องพัสดุคณะวิทยาการจัดการ 
-  ห้องเรียน 11202 - 11204   

ชั้นที่ 3   -  ห้องพักคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 -   ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

-  ห้องพักอาจารย์วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
 -  ห้องการจัดการความรู้ KM Room   

-  ห้องเรียน 11301 - 11303 
ชั้นที่ 4  -  ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 -  ห้องพักรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 -  ห้องคลินิกวิจัยและนวัตกรรม 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา  
 -  ห้องเรียน 11401 – 11405 
 
 



 

FACULTY  OF  MANAGEMENT  SCIENCE KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 

12 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

ชั้นที่ 5 -  ห้องพักอาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการจัดการธุรกิจ  
 -  ห้องนวัตกรรมการจัดการ    

-  ห้องพักเจ้าหน้าที่ IT  
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B.S. Com 1, B.S. Com 2 

ชั้นที่ 6 -  ห้องพักอาจารย์สาวิชาการบัญชี   
-  ห้องปฏิบัติการบัญชี   

 -  ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 
 -  ห้องวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น 
ชั้นที่ 7 -  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

-  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
-  ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
-  ห้องฝึกปฏิบัติการวารสาร – หนังสือพิมพ์ 
-  ห้องปฏิบัติการวิทยุ – โทรทัศน์ 
-  ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 
-  ห้องสารสนเทศสาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 -  ห้องเรียน  11701 
ชั้นที่ 8 -  ห้องเรียน  11801 

-  ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ 
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13 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 



 

FACULTY  OF  MANAGEMENT  SCIENCE KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 

14 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
ที่ปรึกษาคณบดี 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
ที่ปรึกษาคณบดี 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง 
หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
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15 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

รายช่ืออาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ 
 

อาจารยส์าขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
     อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน 

    ประธานสาขาวิชา 
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16 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

อาจารย์ประพล  จิตคติ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

อาจารย์ยุชิตา  กันหาม่ิง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 

ประธานสาขาวิชา 
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17 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

อาจารยวิ์ชาเอกการเงิน 

 
ผศ.ศิริพร  โสมค าภา 

ประธานวิชาเอก 
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18 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์จิระ  ประสพธรรม 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ดร.ชูเกียรติ  เนื้อไม้ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

   อาจารยวิ์ชาเอกการตลาด 

      
     รศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม 

     ประธานวิชาเอก 
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19 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.จักรพันธ์  หวาจ้อย 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 
อาจารย์มนตรี  ใจแน่น 

ประธานวิชาเอก 
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20 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

  อาจารยวิ์ชาเอกการจัดการธุรกิจ 

 
     ผศ.ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 

      ประธานวิชาเอก 
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21 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ดร.ประภัสสร  กลีบประทุม 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

      อาจารย์วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 

     
      ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์ 

      ประธานวิชาเอก 
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22 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.อมรา  ครองแก้ว 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.วรางค์  รามบุตร 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ผศ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

ดร.เอกวินิต  พรหมรักษา
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์ประพัสสร  บัวเผื่อน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

อาจารย์นภาลัย  บุญค าเมือง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

อก00000 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
อาจารย์ประจ าวิชาเอก 

 

   อาจารยส์าขาวิชาการบัญชี 

 
     ผศ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 

     ประธานสาวิชา 
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23 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

นางมัทรี  ขาวจุ้ย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประจ างานพัสุดคณะ 

นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา 
นักวิชาการศึกษา 

ประจ างานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประจ างานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประจ างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นายอมร  วรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 

นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประจ างานวิจัยและบริการวิชาการ 

นางสาววรวลัญช์  คงเกิด 
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ประจ างานธุรการ 

นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประจ างานแผนและประชาสัมพันธ์ 

นายณัฐพล  วรรณ์สุทธะ 
นักวิชาการศึกษา 

ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

นางประไพ  สุขพร้อม 
นักการภารโรง 

ประจ าชั้น 1 รอบอาคาร และชั้น 8 

นางอัมพร  อึ่งน่วม 
นักการภารโรง 

ประจ าชั้น 3 ชั้น 5 และชั้น 7 

นางสาววิลาวัณย์  ทองอยู่ 
นักการภารโรง 

ประจ าชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 6 

 เจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

 
       นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง 

       หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 
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 ทางคณะวิทยาการจัดการได้จัดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษา
ทางวิชาการ ตลอดจนการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาที่ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ข้อมูล
ด้านครอบครัว ข้อมูลด้านสุขภาพ และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ค าปรึกษา 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน เพ่ือดูแลและคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน
และเรื่องส่วนตัว ทุนการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการสมัครงาน 

3. การจัดห้องพักอาจารย์และห้องแนะแนวเพ่ือให้นักศึกษามีความสะดวก
ในการเข้าพบและติดต่อขอรับค าปรึกษา 

4. การจัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าคณะ เพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เช่น ขั้นตอนในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การหาสถานประกอบการ     
การหาที่พักอาศัย การด าเนินชีวิต การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการสื่อสารใน
สถานประกอบการ เมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  5. คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ
การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ    
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาทิเช่น ปฏิทินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา การรับสมัครงาน การศึกษาต่อ 
ผลงานอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกาศและค าสั่งแต่งตั้งของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย และ

การจัดให้บริการแก้นักศึกษา 
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ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทีวี ป้ายไฟ  
 - เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ https://fms.kpru.ac.th/ 
 - การส่งข่าวสารทางโทรศัพท์  

- Line กลุ่ม และ Line ID: fmskpru  
- Page ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 

https://web.facebook.com/safmkpru/ 
- Facebook Page: คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และ FMS TALK  
- YouTube Channel: FMS KPRU  
- Twitter: FMS_KPRU (@FKPRU)  
- Instagram: fms_kpru  
- e-mail: fms-info@kpru.ac.th และ fms.kpru11@gmail.com  

 

 
 

https://web.facebook.com/safmkpru/
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
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  การลงทะเบียนเรียน   
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจ าเป็นต้อง

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ตนเองจะลงทะเบียนเรียนในแต่
ละภาคเรียนอย่างถูกต้องและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที ่1 นักศึกษารับตารางเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์https://tabian.kpru.ac.th/teachertable/index.asp?creck=1 

ขั้นตอนที่  2 นักศึกษารับปฏิทินการศึกษาที่ งานทะเบียนและ
ประมวลผล หรือ โหลดจากเว็บไซต์ https://reg.kpru.ac.th/regkpru/ 

ขั้นตอนที ่3 กรณีมีการเพ่ิม - ถอน รายวิชาให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
ตามวัน เวลาที่ก าหนดตามปฏิทิน  

ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาเข้าที่เว็บไซต์  

https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดย
มีข้ันตอนดังนี้  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษา เช่น 6015201XX  
รหัสผ่าน : เป็นวัน เดือน ปีเกิด เช่น 13/06/39  
หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” 
ด้านซ้ายมือ 

3. ใหน้ักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ยืนยัน 

https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php
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การลงทะเบียนเรียนและให้คลิก “ตกลง” เพ่ือยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง 
จากนั้นจะปรากฏ เมนู “ใบแจ้งช าระเงิน” ขึ้นด้านซ้ายมือ ให้ท าการคลิกที่เมนู 
“ใบแจ้งช าระเงิน”  
  4. นักศึกษาด า เนินการพิมพ์ใบช าระเงินและน า ไปช าระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันเวลาที่ก าหนด 
ส าหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้ด าเนินการถ่ายเอกสาร
จ านวน 2 ฉบับ น าส่งกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ และนักศึกษาเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ  

5. เมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการถ่าย
เอกสารใบแจ้งช าระเงินและใบน าฝากธนาคาร 1 ฉบับ (โดยให้อยู่ในใบเดียวกัน) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และน าส่งงานทะเบียนและประมวลผลเพ่ือ
ตรวจสอบ  

6. นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงิน ชั้น 2 อาคารส าานักงาน
อธิการบดี ตามก าหนดการในปฏิทินการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจ าเป็นต้อง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนหรือ รายวิชาที่ตนเองจะลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคเรียนอย่างถูกต้องและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
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  การเพิ่ม - ถอนรายวิชา ลงทะเบียน 

ค าว่า “ถอนรายวิชา” หมายถึง การที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนเรียนไปแล้วหรือสามารถโอน/ยกเว้นการเรียนรายวิชานั้น ๆ ได้  

ค าว่า “เพ่ิมรายวิชา” หมายถึง การที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาเรียน
ไปแล้วบางส่วน แต่อาจมีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลง
รายวิชาด้วยเหตุผลใด ๆ แต่จ านวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกิน
ตามข้อก าหนด  
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ขั้นตอนการเพ่ิม – ถอนรายวิชาลงทะเบียน 
  1. ส ารวจรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพ่ิม-ถอน ที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล เพ่ือตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน เปิดสอน
หรือไม่  

2. รับแบบฟอร์มของการเพ่ิม – ถอนรายวิชาลงทะเบียนที่งานทะเบียน
และประมวลผลเพ่ือกรอกรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพ่ิม - ถอน  

3. น าแบบฟอร์มการเพ่ิม - ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน พร้อมตารางเรียน 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า และอนุญาตให้เพิ่ม - ถอนรายวิชาได้  

4. น าแบบฟอร์มการเพ่ิม - ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการลง
นามจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วพบอาจารย์ผู้สอนเพ่ือลงนามขออนุญาต
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้นสอน  

5. น าแบบฟอร์มการขอเพ่ิม - ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนที่ผ่านการ
ลงนามตาม ข้อ 3 และ 4 และตารางเรียนเดิม และตารางเรียนใหม่หลังจากเพ่ิม
ถอนรายวิชาแล้ว พบเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียนเพ่ือตรวจสอบ 
และลงนามอนุญาตให้เพิ่ม - ถอน รายวิชาได้  

6. ยื่นแบบฟอร์มการเพ่ิม - ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้งาน
ทะเบียนและประมวลผล  

7. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ว่าถูกต้องหรือไม่ และด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
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  การโอนผลการเรียน 

 
 ขั้นตอนการโอนผลการเรียน  
 1. ขอใบค าร้องการโอนผลการเรียนที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมทั้งแนบใบรายงานผลการเรียน และยื่นค าร้องภายใน 
4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา  

2. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรวบรวมค าร้องเสนอคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ด าเนินการพิจารณา และให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยนักศึกษา
จะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้อง  

3. นักศึกษาน าใบอนุมัติการโอนผลการเรียนไปช าระเงินที่งานการเงิน 
จ านวน 200 บาทต่อหน่วยกิต 

4. นักศึกษาน าเอกสารการโอนผลการเรียนที่ผ่านการช าระเงินแล้ว
ส่งคืนที่งานทะเบียนและประมวลผลพร้อมรับส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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  การค านวณเกรดเฉลี่ย 
นักศึกษาสามารถค านวณหาผลการเรียนในภาคเรียนหรือ         

ปีการศึกษาได้เอง โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. น าผลการเรียนที่ได้รับคูณด้วยหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  
2. รวม (ผลคูณที่ได้จากข้อ 1 ของทุกรายวิชา)  
3.  น าผลรวมที่ได้จากข้อ 2 เป็นตัวตั้ง หารด้วย  

จ านวนหน่วยกิตรวม ของภาคเรียนหรือปีการศึกษานั้น ๆ  
 

ตัวอย่าง   ผลการประเมินปีการศึกษา 2560 
 
 

วิชา  หน่วยกิต  ผลการเรียนที่ได้รับ  

    ภาษาไทย  4.0  3.0  
    วิทยาศาสตร์  3.0  2.0  
    คณิตศาสตร์  4.0  1.0  
    ภาษาอังกฤษ  2.0  3.5  

รวม 13  
 

วิธีการคิด GPA ของปีการศึกษา 2560 

1. น าเกรดคูณด้วยหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  
-->  (4.0 X 3.0 ) = 12 + (3.0 X 2.0) = 6 + (4.0 X 1.0) = 4 

      + ( 2.0 X 3.5)  = 7 

2. รวม (ผลคูณที่ได้จากข้อ 1 ของทุกรายวิชา)  
-->  ผลรวมได้ = 29 คือ 12 + 6 + 4 + 7 
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3. น าผลรวมที่ได้จากข้อ 2 เท่ากับ 29 เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวน 
หน่วยกิตรวม คือ 13 ของภาคเรียนหรือปีการศึกษานั้น ๆ จะได้เกรดเฉลี่ยสะสม
เท่ากับ 2.23 ( 29/13 = 2.23076…ซึ่งจะไม่มีการปัดทศนิยมใด ๆ ทั้งสิ้นใช้เพียง 
2 ต าแหน่งเท่านั้น เช่น ค านวณได้ 2.8999 จะไม่ปัดเป็น 2.90 จะได้เพียง 2.89) 

 

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 
   ไม่ต่ ากว่า 1.60 ขึ้นไป 

           2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 
   ไม่ต่ ากว่า 1.80 ขึ้นไป 

                3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษาได้  
   ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 ขึ้นไป 
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  การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
o เกณฑ์การพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อ

ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
3. เป็นผี่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ

สถาบันการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
5. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ  มาก่อน 
6. ไม่เป็นผู้ที่ท างานในระหว่างเรียน 
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ไม่นับรวมกับระยะเวลาปลดหนี้   

2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วไม่เกิน 60 ปี 
9. ท าประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ/จิตอาสา 
10. ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

  11. ไม่ท าผิดวินัยของมหาวิทยาลัย/คณะ 
       12. ไม่หมกมุ่นในอบายมุขต่าง ๆ  

                      13. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัย จ านวน  
18 ชั่วโมง กิจกรรมจิตอาสาภายนอก จ านวน 18 ชั่วโมง รวมปีการศึกษาละ  
36 ชั่วโมง 
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  แหล่งทุนสนับสนุนทางการศึกษา 

1. มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2. ทุนการศึกษามูลนิธิเพ่ือเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย  
3. ทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์ 
4. มูลนิธินักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
5. ทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด 
6. ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 

7. ทุน ปตท. สผ.ทรัพย์ในดิน  สู่สินทางปัญญา  
8. ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก 

9. ทุนการส่งเสริมการศึกษา โดย รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
10. ทุนธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีก าแพงเพชร  
11. ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
12. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   
13. ทุนบริษัทสิงโตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น 
14. ทุนจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
15. ทุนจากมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 

16. ทุนนักเรียนในราชานุเคราะห์   
17. ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  
18. ทุนเพชรราชภัฏ 1 
19. ทุนเพชรราชภัฏ 2 
20. กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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  การแต่งกายตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
      ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการ    
การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 
เคร่ืองแบบนักศึกษา 
 

1. นักศึกษาชาย  
 1.1 เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวหรือแขนสัน้ คอปก เนื้อผ้าเกลีย้ง  
ไม่มลีวดลาย ไม่บางเกินไป มีกระเป๋าด้านซ้ายมือ ชายเสื้อยู่ในกางเกง 
 1.2 กางเกงสแลคขายาวสดี า ทรงสุภาพ เนื้อผา้เรยีบ  
ไม่มลีวดลาย มีหูกางเกง กระเป๋าดา้นข้างฝังใน 
 1.3 เนคไทสีกรมท่าของมหาวิทยาลัย ติดเข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

1.4 เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 1.5 รองเท้าหนังขัดมันสีด า (แบบคัชชู)  ถุงเท้าสีด าหรือ 

สีขาว หรือสเีทา 
 1.6 ทรงผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผมจนดไูม่สภุาพ  

  ไม่ไว้หนวดเครา  
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2. นักศึกษาหญิง 
2.1 เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นคอปก เนื้อผ้าเรยีบ ไมม่ีลวดลาย มี

สาบด้านหนา้ผ่าหนา้ตลอด ไมร่ัดรปู ไม่บางจนเกินไป   
ติดกระดุมมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
           2.2 ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลยัเหนืออกด้านซา้ย และ
ปกเสื้อด้านซา้ย  
           2.3 เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
            2.4 กระโปรงทรงตรงสีด าหรือกระโปรงพลีทสีด า แบบสุภาพ 
คลุมเข่าไมเ่กิน 5 เซนติเมตร ไม่มลีวดลาย สีด า 

2.5 รองเท้าหนังขัดมัน หุ้มส้น สดี า (แบบคัชชู)  
2.6 ผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผมจนดูไมสุ่ภาพ  
 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน 
ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชา ซึ่งรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด 100 หน่วย
กิจกรรม (จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น     

กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 40 หน่วยกิจกรรม 
กิจกรรมในระดับคณะ  จ านวน 40 หน่วยกิจกรรม 
กิจกรรมในระดับโปรแกรมวิชา จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
ซึ่งนักศึกษาที่จะสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้น จะต้องสะสม

หน่วยกิจกรรมรวมกันไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม และนักศึกษาที่มีจ านวนหน่วย
กิจกรรม 75 หน่วยกิจกรรมข้ึนไป จะได้รับใบรับรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ภาคปกติ (Activity Transcript) จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ตารางสรุปการเข้าร่วมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  
กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน (ระดับคณะ)  

จ านวน 40 หน่วยกิจกรรม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
นักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 

ในแต่ละระดบัชั้นป ี
หมายเหต ุ

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
1 จิตอาสาวิทยาการจัดการ      
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ      
3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
4 ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ      
5 บัณฑิตจิตบริการ      
6 FMS FRESHY NIGHT      
7 ประเพณีลอยกระทง      
8 กีฬาระหวา่งคณะ      
9 ส่งเสริมประชาธิปไตย      
10 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา      
11 Goodbye Senior      
12 กิจกรรมพิเศษ      
13 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์      
14 กิจกรรมเฉพาะกิจ      
15 เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1      
16 เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 2      
17 เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 3      
18 เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 4      
19 ปฐมนิเทศก่อนออกฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
    

 

20 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา      
รวมจ านวนหน่วยกิจกรรม 13 10 9 8 40 หน่วยกิจกรรม 
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งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยจัด
กิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

o การเขียนแผนที่โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio 
o การเขียนสมุดปฏิบัตงิานฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
o การเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียน Resume 
o การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ซึ่งในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีนั้น แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพแบบปกติ (ระดับชั้นปทีี่ 4 ภาคเรียนที่ 2) 
 2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา (ระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3) 

1. การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบปกต ิ
เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นปีที่ 4 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ทุกหลักสูตรจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาที่
จะยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนครบทุกรายวชิาทีห่ลักสูตรก าหนด 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 2.00 ขึ้นไป  

   3. เข้าร่วมกิจกรรมในระดับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
รวมกัน ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกจิกรรม     

4. สอบผ่านการสอบประมวลผลความรู้ของโปรแกรมวิชา 
5. สอบผ่านมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ชุดที่ 

1 และชุดที่ 2 
 
 



 

FACULTY  OF  MANAGEMENT  SCIENCE KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY 

 

53 คู่มือปฐมนิเทศนักศกึษาใหมค่ณะวิทยาการจัดการ 

2. การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา 
  สหกิจศึกษาเกิดจากสถานประกอบการให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้โอกาสนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 ก่อนจบการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการท างาน
จริง นักศึกษาสามารถน ามาพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เป็นการรวมโลกของการศึกษากับโลกของความเป็น
จริงเข้าด้วยกัน โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัย หรืออยู่
ระหว่างถูกพักการศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เพ่ือให้สถาน
ประกอบการมั่นใจว่าจะท างานได้จริง 

3.  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3 โดยจะต้องผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติ การสอบผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ประธานโปรแกรมวิชา 

4. ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ทักษะ
การสื่อสารและการน าเสนอ ทักษะวิชาการและวิชาชีพที่เป็นรายวิชาหลักในสาขานั้น ๆ  
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ผลงานและรางวัลประกาศเกียรติคุณ  
 

ด้านบุคลากร  
ชื่อบุคลากร รางวัลที่ได้รับ 

รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 
นางสาวนัฐรินทร์   พชิิตปัญญา 

คณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพดีเด่น 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ รางวัลบุคลากรดีเด่น 
ด้านการเรียนการสอน การประชุม
วิชาการระดบัชาติ ครั้ง 9 และนานาชาติ 
คร้ังที่ 3 “วิทยาการจัดการ 2021” 

อ.ธัญรดี  บุญปัน 
ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
นายณัฐพล  วรรณ์สุทธะ 
 

ผู้ด าเนนิงานโดดเดน่ด้านการด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในงาน (DJ TEEN) 
“รวมพลังเยาวชน เยาวชนจิตอาสา 
พัฒนาสังคม” เนื่องในวนัเยาวชน
แห่งชาติ จังหวัดก าแพงเพชร  
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ด้านนักศึกษา 
 

ชื่อนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ 
นายวชัระพล  กลิน่จนัทร์กลั่น รางวัลชนะเลิศ ระดบัประเทศ  

การประกวด Creative Idea การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal) 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ระดับประเทศ 
การประกวด Creative Idea "จากธุรกิจ
ครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์" 

นางสาวธีรารัตน์  อาบทอง รางวัลชนะเลิศ  
การประกวดเทพธิดาลอยกระทง ปี 2563 
รางวัลชนะเลิศ รางวัล Popular Vote 
การประกวด KPRU Freshy Night 2020 

นางสาวสุภัสสร  อ่อนศรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 
การประกวด KPRU Freshy Night 2020 

นายมนัสวี  อภิวัฒน ์ รางวัลชนะเลิศ  
รางวัลขวัญใจราชภัฏลอยกระทง  
การประกวดเทพบุตรลอยกระทง 

นายพิตรพบิูล  ลือเลิศธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 
การประกวด KPRU Freshy Night 2020 

นางสาวกิติญาพร  อินใต้  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 
การประกวดธิดากลว้ยไข่ และ 
การประกวดนางนพมาศ ประจ าปี 2563 

นางสาวสุภัสสร  อ่อนศรี รางวัลขวัญใจประชาชน 
การประกวดนางนพมาศ ประจ าปี 2563 
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ชื่อนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ 
นายณัฐวฒุิ  มีศรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 

แข่งขันแข่งขันบาร์เทนเดอร์  
Flair Bartender Contest ภายใต้แนวคิด  
“ล้านนาฟิวชั่น Lanna Lover” 

สโมสรนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
การประกวดกระทงดอกไม้ – ใบตอง 
รางวัลชมเชย  
การประกวดกระทงใหญ่ประดบัไฟ 

นายณชัพล  กันทา รางวัลชนะเลิศ อันดบัที่ 2 
การประกวด Creative Idea ทนุหนึ่งแสน 
น าเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน 

นางสาวชลธชิา ค าเด่น รางวัล The best of Cheerleader 
การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ 

นางสาวชลธชิา  พทุธศัย 
นางสาวธนัดดา  อินทรรัตน ์
นางสาวธนาวรรณ  ดีวนั 
นางสาววนันสิา  ข าเจริญ 
นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณศร 

รางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรม Startup 
Thailand 2020 ระดับประเทศ และได้เข้า
แข่งขันในกิจกรรม Startup Demo Day ทีม 
Five Girl ผลติภัณฑ์ Platform ส าหรับการรับ
บริการทางการแพทย์ด้วยบริการ 
เดลิเวอรี่ส าหรับการเจ็บป่วยเบือ้งต้น โครงการ 
NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of 
Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ 
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ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 
17–19    
มิ.ย. 64 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1        

2 สถานการณ์ 
โควิค – 19 
คลี่คลาย
จะแจ้ง

ก าหนดการ 
ให้ทราบ 
อีกครั้ง 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

3 
ไหว้ครูของมหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมชั้น 8 

4 บัณฑิตจิตบริการ หอประชุมรัตนอาภา นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 
5 FMS FRESHY NIGHT หอประชุมรัตนอาภา นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3 

6 บริจาคโลหิต ครั้งท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 

7 29 ก.ย. 64 วันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 
8 พ.ย. 64 วิทยาการลอยกระทง ลานหน้าอาคารทีปังกร นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
9 ธ.ค. 64 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 
10 ธ.ค. 64 บริจาคโลหิต ครั้งท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 

11 ม.ค. 65 ท าบุญใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และท าบุญคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 

12 ม.ค. 65 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ชุมชนต้นแบบ ตัวแทนนักศึกษา 

13 ม.ค. 65 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมฯ ตัวแทนนักศึกษา 

14 ก.พ. 65 กีฬาระหว่างคณะ สนามกีฬามหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 

15 ก.พ. 65 จิตอาสาวิทยาการ โรงเรียนหรือชุมชน ตัวแทนนักศึกษา 

16 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

17 มี.ค. 65 Goodbye Senior หอประชุมรัตนอาภา นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 
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ที่ตั้ง  เบอร์โทรศัพท์  เว็บไซต์ 
ที่ตั้ง   :  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 (อาคาร11)   

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        เลขที่ 69  หมู่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  
        จังหวัดก าแพงเพชร  62000 

 ติดต่อ : ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ   
โทรศัพท์ :  055-706-555 ต่อ 3513   
หรือ สายตรง/แฟกซ์ :  055-706-511  

         : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
  โทรศัพท์ : 055-706-555 ต่อ 3510 

หรือ สายตรง/แฟกซ์ :  055-706-511  
 เว็บไซต์: https://fms.kpru.ac.th/ 
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ประมวลภาพกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 

 
กิจกรรมไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 

 
 

กิจกรรมท าบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และท าบุญคณะ 
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 กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ 

 

 
 

FMS FRESHY NIGHT 
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กิจกรรมวิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 

 

 
กิจกรรมวิทยาการลอยกระทง 
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กิจกรรมบริจาคโลหิต “ ท าดีเพ่ือพ่อ สานต่อด้วยใจ ” 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาวิทยาการ 
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อัตลักษณ์ “บัณฑิตจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา  
พัฒนาท้องถิ่น” 

 
เอกลักษณ ์ “บัณฑิตจิตบริการ” 

 
 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) : 
 คือ “ HAPPY ” 
 H : Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
 A : Activeness ความกระตือรือร้น 
 P : Participation ร่วมแรงร่วมใจ 
 P : Practitioner นักปฏิบัติ 
 Y : Yield ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
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บันทึกความจ า 
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