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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 โดยให้อ านาจ
คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนและคุณสมบัติ
ของนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน ซึ่งคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ประกอบกับได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 
โดยยุบรวมเงินกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2548 เงินกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 เงินกีฬาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าการกีฬา พ.ศ. 2548 และเงินประกันอุบัติเหตุตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2548 เข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้สวัสดิการและ
บริการนักศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา     
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการนักศึกษา การพยาบาลและ
บริการสุขภาพนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้านอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและได้รับเงินรางวัลจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่เสนอเรื่องเพ่ือขอรับเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษายังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ของการ
ให้เงินรางวัลและทุนการศึกษา คู่มือเล่มนี้จึงเป็นส่วนส าคัญที่ได้อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์การ
เสนอขอรับเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 
เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
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1.2 วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตอง  
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของผูที่จะปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ใหปฏิบัติงานไดถูกตอง  
 3. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ส าหรับผูที่จะตองรับมอบหมายภาระงานใหม และผูสนใจทั่วไป   
 

1.3 ประโยชนที่คำดวำจะไดรับ  
 1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตอง  
 2. ผูที่จะปฏิบัติหนาที่การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย มีแนวทางในการศึกษา ที่สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง  
 3. มแีนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ส าหรับผูที่จะตองรับมอบหมายภาระงานใหม และผูสนใจทั่วไป   
 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แ ก่
มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนคณะ/หน่วยงานเสนอต้นเรื่อง ขั้นกลั่นกรองต้นเรื่องเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ขั้นบรรจุเป็นระเบียบวาระและน าเข้าที่ประชุมพิจารณา
ขั้นแจ้งมติที่ประชุม ตลอดจนขั้นจัดท าการขออนุมัติเงินรางวัลและทุนการศึกษา คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ส าหรับใช้ในกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับผู้
ที่สนใจทั่วไป สามารถใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ส่วนที่ 2 
บริบทของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  ใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร ใกล้กับกองพันทหารช่างที่  2 
(ค่ายศรีโสธร) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่ง คือ 
 แห่งแรก   ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  422  ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 พ้ืนที่ 43  ไร่เศษ 
 แห่งที่สอง  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 40  ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 พ้ืนที่ประมาณ  17 ไร่ 
 แห่งที่สาม  ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 6 หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 มีพ้ืนที่
ประมาณ 500 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ  
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 
 ในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย  ต่อมาเมื่อ
โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปที่จังหวัดปราจีนบุรี  ทางราชการเห็นว่าสถานที่นี้เหมาะจะตั้งเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ติดต่อขอที่ดินจากกองพันทหารช่าง  เพ่ือขยายเนื้อ
ที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการตั้งโรงเรียน ได้มีการปรับปรุงสถานที่ สร้างรั้ว
โรงเรียน สร้างหอนอน 1 หลัง  เรือนพักครู 2 หลัง  แล้วจึงย้ายนักเรียนฝึกหัดครูสตรีที่เรียนรวมอยู่กับโรงเรียน
สตรีประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  “ดัดดรุณี”  มาเรียนแทนในปลายปี  ๒๔๘๓  ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด”  รับเฉพาะนักเรียนหญิง  มาเป็นครูประกาศนียบัตรจังหวัด  (ครู  ว.) 
      พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนฝึกหัดครูประชาบาล  (ป.บ.)  ขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น  และได้เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนมาเป็น  “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา”   
      เมื่อภาวะสงครามสิ้นสุดลง  ทางราชการได้ยกเลิกชั้นฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.)  และฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) ออกปีละชั้น  นักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2491 และ
นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรยุติลงใน พ.ศ. 2495 
     พ.ศ. 2493 ทางราชการสั่งให้เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลขึ้น และให้งบประมาณสร้างหอพักนักเรียนเพ่ิมขึ้น
อีก 1 หลัง 
     พ.ศ. 2494 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม  (ป.ป.)  ซึ่งนับเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัด
ครู  ป.บ.  หญิงเป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาค   
      ในปีเดียวกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ได้รับการอุปการะให้เข้าอยู่ในข่ายปรับปรุงขององค์การฯ ด้วย จึงได้มีการขยายสถานที่  

 



4 
 

ปรับปรุงอาคารและสร้างอาคารเพ่ิมขึ้น  ตลอดจนได้รับจัดสรรในด้านวัสดุอุปกรณ์การสอนที่เป็นประโยชน์แก่
การศึกษาเพ่ิมข้ึนด้วย 
     กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา  
เพราะเหตุผลดังนี้ 
     1.  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอ่ืนๆ  ได้ทั่วประเทศ  คือ  มี  นา  สวน  ป่า  เขา  ทะเล 
 2.  มีโรงเรียนครบทุกประเภท  ส าหรับทดลองการศึกษาได้ทุกระดับ  คือ  อนุบาล  ประถม  มัธยม  
อาชีวะและฝึกหัดครู 
     3.  มีประชากรที่อ่านออกเขียนได้มาก  มีครูประกาศนียบัตรมากพอ พลเมืองมีอาชีพและรายได้
เหมาะสม 
     4.  สามารถติดต่อกับกรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นศูนย์กลางได้สะดวกเพราะมีการคมนาคมดีทั้งทางแม่น้ า    
คลอง  ถนน  ทางรถไฟ  และอยู่ไม่ห่างไกลนัก 
     โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา  มีข้อตกลงในหลักการใหญ่ดังนี้ 
     1.  เลือกสถานที่ให้เหมาะสมที่จะขยายงานการศึกษา 
     2.  ท าการทดลองหาวิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อน าไปเผยแพร่ในส่วนอื่นๆ  ของประเทศ 
     3. ใช้ระยะเวลาให้มากพอที่จะเก็บผลของการทดลองไปเป็นตัวอย่างได้ คือ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี   
     4.  จัดให้มีผู้ด าเนินงานที่มีความสามารถเป็นผู้น า  และร่วมมือกันในรูปคณะกรรมการ 
     5.  มีบริการทางการเงินและอ่ืนๆ  เพ่ือด าเนินงานให้ลุล่วงตามโครงการที่ก าหนดให้  หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในโครงการนี้  ได้แก่  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  
องค์การอาหารและเกษตร  (FAO)  องค์การกรรมกรสากล  (ILO)  องค์การอนามัยโลก  (WHO)  องค์การ
บริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา  (USOM) 
 ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาด าเนินงานร่วมในโครงการนี้มี  อังกฤษ  อเมริกา  เดนมาร์ก สวีเดน  นอรเวย์    
นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  แคนาดา  อินเดีย  ซีลอน  และญี่ปุ่น  ประธานกรรมการด าเนินงานคนแรกของ
องค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา คือ Mr.Thomas  Wilson ในช่วงที่มีการปรับปรุงส่งเสริม
การศึกษานี้ โรงเรียนฝึกหัดครูได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งไว้ส าหรับให้โรงเรียนต่างๆ  ใช้เป็นที่ประชุมนัดหมายกัน
และได้จัดที่พักให้กับเจ้าหน้าที่สตรีที่กระทรวงศึกษาธิการส่งมาช่วยงานอีกด้วย  การส่งเสริมงานวิชาการของ
องค์การฯ  คือ  การสาธิตวิธีสอนวิชาต่างๆ  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  มีการสาธิตวิ ธี
สอนแบบหน่วย  การสอนวิทยาศาสตร์  การสอนภาษาอังกฤษ  และการแสดงอุปกรณ์การสอน  เป็นต้น  
อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ในขณะนั้น คือ อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตตานนท์ ได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการด าเนินงานขององค์การฯ ด้วย 
      พ.ศ.  2498  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตร  คือ  ประกาศใช้หลักสูตร  ป.กศ.  แทนหลักสูตร  
ป.ป.  และรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย  ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนจาก  “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา”     
มาเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา”  ในปีเดียวกันนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ  
(UNESCO)  ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการศึกษา  2  คน  มาร่วมปฏิบัติงานกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครู
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ฉะเชิงเทรา  ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนี้  ได้แก่  Dr.H.H.Ponny  จากเมือง  Adelaide  ประเทศออสเตรเลีย  
และ  Mr.M.P.Jual  จากเมือง  Oslo  ประเทศสวีเดน  Dr.H.H.Ponny  เป็นนักการศึกษาคนส าคัญคนหนึ่ง
ของออสเตรเลีย  การปฏิบัติงานของท่านผู้นี้ได้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้านอาคารสถานที่  แนวการสอนแบบ
ใหม่ๆ  และพัฒนาการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูให้มีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      ส่วน  Mr.M.P.Jual  เป็นผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าที่จะวางแนวการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูให้
เหมาะสมหยิบยกปัญหาการฝึกสอนขึ้นมาพิจารณา แนะน าการวางแผนงานฝึกสอน  ก าหนดหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยง  
ตลอดจนให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามหลังจากการฝึกสอนเสร็จแล้ว  เพ่ือประกอบการพิจารณาการวางแผน
งานประจ าวัน  นอกจากนั้นยังได้เรียกร้องขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนักเรียน
ครูให้มากขึ้น  โดยมีเหตุผลว่านักเรียนครูย่อมจะออกไปเป็นครูตามที่โรงเรียนต่างๆ  ต้องการ 
      การอบรมสั่งสอนนักเรียนฝึกหัดครูของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง  ส่วนด้านอาคาร
สถานที่ก็มีการปรับปรุงและขยายมากขึ้น  มีอาคารเรียน  หอพักส าหรับนักเรียน  โรงอาหาร  บ้านพักอาจารย์  
เรือนรับแขก  และคุรุสัมมนาคาร  และจัดหาอุปกรณ์การสอนเพ่ิมข้ึนอีกมาก 
      ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 องค์กรปรับปรุงส่งเสริมการศึกษายังคงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทราตลอดมา ท าให้มีการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น หอพักหญิงได้รับการก่อสร้างเพ่ิมเติมจากเดิม มีการปรับปรุง
เครื่องใช้ในการกินอยู่ด้านการอนามัย และสวัสดิภาพของนักเรียน ด้านการเรียนการสอนมีการปรับปรุงให้
นักเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
      พ.ศ. 2505 เริ่มมีโครงการฝึกหัดครูชนบท เป็นโครงการที่ต้องการให้นักเรียนครู มีประสบการณ์ในการ
สอนเด็กตามชนบทและช่วยปรับปรุงโรงเรียนที่ออกไปฝึกสอนด้วย ผลเป็นที่พอใจของโรงเรียนต่างๆ มาก 
      ส่วนสวัสดิการส าหรับครู อาจารย์มีการสร้างเรือนพักครูขึ้น 1 หลังในบริเวณโรงเรียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ครู อาจารย์ และให้ครู อาจารย์ ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนที่อยู่หอพัก 
      ต่อมาเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2513  โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครู
ฉะเชิงเทรา  เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) ทั้งภาคปกติและภาคค่ าท าให้
จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  วิทยาลัยจึงได้พิจารณาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 3 หลัง ในปี 2515  วิทยาลัย
ก็ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 
      พ.ศ. 2519 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา       
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอ่ืนๆ คือ การ
ค้นคว้าวิจัย ท านุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจ าการ จึงได้
มีโครงการอบรมครูประจ าการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง พ.ศ. 2530 
      พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) และให้วิทยาลัยครูเปิดสอน
สาขาวิชาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
การศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และเริ่มมีการ
เปิดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งทั้งท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 
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      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครู ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนาม วิทยาลัยครูว่า “สถาบัน
ราชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538  และประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 4 ก วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” 
      พ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหนองกระเดือย 
หมู่ ๔ ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า   
ตามหนังสือเลขที่  มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
 ในช่วงนั้นมีการเตรียมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น และให้
มีความรู้ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย จึงมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Edith Cowan University(ECU)  และ University of Qucensland (UQ) ประเทศออสเตรเลีย 
     พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์           
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
น าร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่  72 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา  
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” 
     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส          
ราชนครินทร์ เสด็จเปิดการใช้นาม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์อย่างเป็นทางการ  ในสถาบันราชภัฏ          
ราชนครินทร์ บางคล้า 
     พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อ
ภ าษ าไท ย  “ม รร”  แล ะ ใช้ ชื่ อ ภ าษ า อั งกฤษ  Rajabhat Rajanagarindra University ตั ว ย่ อ   RRU  
(www.rru.ac.th ,2563. : ออนไลน์)    
 โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อาจแบงสวนราชการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานอธิการบดี 
 (2) ส านักงานวิทยาเขต 
 (3) บัณฑิตวิทยาลัย 
 (4) คณะ 
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 (5) สถาบัน 
 (6) ส านัก 
 (7) วิทยาลัย 
 ประกอบมาตรา 11 ที่บัญญัติให้การจัดตั้งการรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิต
วิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ สวนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ใหท าเป็นกฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 
ตอนที่ 20 ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ให้จัดส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 1. ส านักงานอธิการบดี 
 2. คณะครุศาสตร์ 
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5. คณะวิทยาการจัดการ 
 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 จากนั้น พ.ศ. 2550 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 ขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาคุณภาพครู บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และภายหลังจากนั้น       
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพก าลังคนแห่ง
อนาคต ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง 
จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นส่วนงานภายใน ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2553 ดังนั้น โครงสร้างการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในปัจจุบัน เป็นไปตามภาพท่ี 1  
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2.1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 

  

สภามหาวิทยาลัย 

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส านักงานอธิการบดี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

คณะครุศาสตร์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะเทคโนโลยีฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันพัฒนาศักยภาพฯ 

 

หน่วยงานผลิตบัณฑิต 

หน่วยงานบริการวิชาการ 

หน่วยงานทีจ่ัดตั้งตามมติ

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ 
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ปรัชญา 
 จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา 
 A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation 
 with Royal Philosophy. 
เอกลักษณ์ 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามแนว
พระราชด าร”ิ 
อัตลักษณ์ 
 “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 
พันธกิจ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ จึงก าหนดพันธกิจไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนองค์การทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 
 5. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 2. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ และสู้งาน 
 3. มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
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 เป้าประสงค ์
 1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับให้เป็น
แหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่ 
 2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 กลยุทธ์ 
 1. สร้างโครงการที่ตอบสนองพ้ืนที่ที่เน้นการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
 2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าของชุมชน สู่การจัดการ
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และร่วมสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าประสงค ์
 1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค ์
 1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ 
คุณลักษณะ 4 ประการ และมีทักษะที่จ าเป็น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น 
 2. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 3. ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีสมรรถนะ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค ์
 1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
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 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 2. สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ 
 3. ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
 4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม  

 
2.2 โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 
 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมใช้ชื่อว่า ส านักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู ส านักงานอธิการ จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นส านักงานอธิการบดี ตามมาตรา 
10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ 
ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ 
 เมื่อได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร์  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง วันที่ 29 มิถุนายน 2549) เป็น 3 กอง 
ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา  
 ส านักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีฐานะเทียบเท่าคณะ   
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอ านวยการและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (ประเภทอ านวยการระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประกาศ  ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 3 กอง 1 
ส านักงาน ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และมีส่วนราชการในสังกัดกอง จะมีชื่อเรียกเป็นหน่วยงาน และส่วนราชการในสังกัดหน่วยงาน 
จะมีชื่อเรียกเป็นงาน ซึ่งการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดหน่วยงานจะขึ้นอยู่กับภารกิจ ปริมาณงาน 
และความจ าเป็นของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งส านักงานอธิการบดีถือเป็นส่วนราชการที่มีหน่วยงานและงานในสังกัด
มากที่สุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียดเป็นไปตามภาพท่ี 2 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังมีพ้ืนที่ด าเนินงานที่ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 500 ไร่ ท าให้ส านักงานอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานเพ่ิมอีกส่วนงานหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน
สังกัดของส านักงานอธิการบดี     
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ภาพที่ 2 โครงสร้างส านักงานอธิการบดี  
 
ปรัชญา  
 พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีวินัย 
วิสัยทัศน์  
 “เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมภาค
ตะวันออก” 
พันธกิจ  
 1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 3. พัฒนาด้านกายภาพของส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ 
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงาน 
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ค่านิยมองค์กร  
 ยึดมั่นธรรมาภิบาล ท างานเป็นทีม 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย 
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน 
อัตลักษณ์  
 ใฝ่รู้ สู้งาน บริการดี 
เอกลักษณ์  
 รวมบริการ ประสานภารกิจ 
 
2.3 โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นส่วนราชการ
ในสังกัดส านักงานอธิการ วิทยาครูฉะเชิงเทรา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นส านักกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2530 เป็นส่วนราชการในสังกัดวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 73 วันที่ 17 เมษายน 2530) ต่อมา
เมื่อวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และสถาบันราชภัฏ   
ราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตามล าดับ กองพัฒนานักศึกษา  ก็ยังมีฐานะเป็น
ส านักกิจการนักศึกษา จนกระทั่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ส านักกิจการ
นักศึกษา  ได้ถูกปรับสถานภาพเป็น กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เป็นส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123 ตอนที่ 62 ง วันที่ 29 มิถุนายน 2549) รายละเอียดดังภาพที่ 3 
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2.3.1 โครงสร้างหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 
 
ปรัชญา 
 การพัฒนานักศึกษาเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
วิสัยทัศน์ 
 กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้น าในด้านการพัฒนานักศึกษา  และการบริการในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก 
พันธกิจ 
 1. ด าเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานบริหารความเสี่ยง 
- งานนโยบายและแผน 

- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานธุรการ  
- งานเลขานุการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานฐานข้อมูลนักศึกษา 

 
 
  

- งานอนามัยและสุขาภิบาล 
- งานป้องกันและแกไ้ขยาเสพตดิ 
- งานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจการนักศึกษา 
- งานให้ทุนการศึกษา 
- งานนักศึกษาวิชาทหาร 
- งานวินัยและความประพฤต ิ

- งานคุณธรรมและจริยธรรม 

- งาน To Be Number One 

- งานประกันอุบัติเหต ุ

- งานศิษย์เก่า 

- งานเชิดชูเกียรตินักศึกษา 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย   

 
-  
 
 
  

- งานก ากบัติดตามการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 
- งานที่ปรึกษาองคก์รนักศึกษา 
- งานกิจกรรมของนักศึกษา 

- งานกิจกรรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- งานกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น 

- งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพและการแข่งขัน 

- งานกิจกรรมสันทนาการ 

- งานอบรมสัมมนานักศึกษา 

- งานนักศึกษาตามอัตลักษณ ์

 
 
  

กองพัฒนานักศึกษา 

หน่วยงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

หน่วยงาน 
บริหารงานทั่วไป 

หน่วยงาน 
กิจกรรมนักศึกษา 

หน่วยงานบริการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ 

- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานบริการให้ค าปรึกษา 
- งาน กยศ./กรอ. 
- งานให้ทุนการศึกษาให้เปล่า 
- งานส่งเสริมหารายได้พิเศษ 
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 3. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ค่านิยมองค์กร  
 มุ่งม่ันพัฒนานักศึกษา  และเป็นเลิศด้านบริการ 
อัตลักษณ์  
 “ใฝ่รู้  สู้งาน  บริการดี  มีน้ าใจ” 
เอกลักษณ์  
 รวมบริการ  ประสานภารกิจ  คิดสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 1.  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 2.  มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์และสู้งาน 
 3.  มีวินัยมี คุณธรรม และจริยธรรม 
 4.  มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 2.3.2 ภาระหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษา เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาให้ได้รับ
ความเท่าเทียมและเสมอภาค เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกองพัฒนานักศึกษาแบ่งส่วนราชการ
ภายในตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ออกเป็น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในด้านการบริหารงานทั่วไป และงานบริการนักศึกษา ได้แก่ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง งานนโยบายและแผน งานพัฒนา
บุคลากร งานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานฐานข้อมูลนักศึกษา ฯลฯ  
 2. หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่ในด้านการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่
นักศึกษา และงานบริการนักศึกษา ได้แก่ งานอนามัยและสุขาภิบาล งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
งานเลขานุการกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาโดย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร งานวินัยและความประพฤตินักศึกษา งานคุณธรรมและ
จริยธรรม งาน To Be Number One งานประกันอุบัติเหตุ งานศิษย์เก่า งานเชิดชูเกียรตินักศึกษา และงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย ฯลฯ  
 3. หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
และงานบริการนักศึกษา ได้แก่ งานก ากับติดตามการจัดกิจกรรมของนักศึกษา งานที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา
งานกิจกรรมของนักศึกษา งานกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น       
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งานส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและการแข่งขัน งานกิจกรรมสันทนาการ งานอบรมสัมมนานักศึกษา และงาน
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
 4. หน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าที่บริการนักศึกษาด้านการกู้เงินยืมกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) งานแนะแนว
การศึกษา งานบริการให้ค าปรึกษา งานให้ทุนการศึกษาให้เปล่า และงานส่งเสริมหารายได้พิเศษ ฯลฯ 
 

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.4.1 ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 (1) ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน และ
วิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดาร
ความรู้ การจัดและคสบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา 
การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 (2) ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี ้
  นักวิชาการศึกษา   ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการ 
  นักวิชาการศึกษา   ระดับปฏิบัติการ 
 (3) หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของระดับต าแหน่งปฏิบัติการ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงานระดับต้น ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา ภายใตการก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1.1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ
ความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน   
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   (1.2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   (1.3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   (1.4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
   (1.5) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ 
โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับลองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
   (3.1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   (3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
   (4.1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
บริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
   (4.2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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 2.4.2 ภาระงานของนายพงศกร  สวัสดิ์มาก ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ภาระงานของนายพงศกร  สวัสดิ์มาก ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ในเมืองและบางคล้า) 
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้   
 ภาระงานหลัก 
 1. ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบ วางแผน ให้ความคิดเห็น แนะน า และสั่งการในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 2. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
 3. งานวินัยและความประพฤตินักศึกษา 
 4. งานระเบียบและข้อบังคับด้านกิจการนักศึกษา 
 5. งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
 6. งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา (เงินพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา)  
 7. งานให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 8. งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
 9. งานศิษย์เก่า 
 10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย   
 11. งานจัดท าวุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรอง 
 12. งานส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 13. งานจัดท าจดหมายข่าวและให้บริการข้อมูลงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
 14. งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ภาระงานรอง 
 1. งานฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 2. งานให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 3. งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 เป็นกรรมการหรือเลขานุการโดยต าแหน่ง 
 1. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
 3. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมคุณภาพร้านอาหาร 
 4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 5. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 6. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
 7. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่
 8. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา 
 9. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 โดยให้อ านาจ
คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนและคุณสมบัติ
ของนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน ซึ่งคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ประกอบกับได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 
โดยยุบรวมเงินกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2548 เงินกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 เงินกีฬาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าการกีฬา พ.ศ. 2548 และเงินประกันอุบัติเหตุตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้สวัสดิการและ
บริการนักศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา     
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการนักศึกษา การพยาบาลและ
บริการสุขภาพนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้านอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและได้รับเงินรางวัลจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่เสนอเรื่องเพ่ือขอรับเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษายังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ของการ
ให้เงินรางวัลและทุนการศึกษา คู่มือเล่มนี้จึงเป็นส่วนส าคัญที่ได้อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์การ
เสนอขอรับเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาและทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง 
การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสี ยงให้แก่มหาวิทยาลัย และ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล 
และทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

เริ่มต้น 

ผอ.กองพัฒนานศ. 
พิจารณา 

 

ขั้นตอนที่ 1. คณะ/หน่วยงาน เสนอต้นเรื่อง 

 
ขั้นตอนที่ 2. กลั่นกรองต้นเรื่องเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

 

ขั้นตอนที่ 3. บรรจุเป็นระเบียบวาระและน าเข้าท่ีประชุม
พิจารณา 

 
 

ขั้นตอนที่ 5. จัดท าการขออนุมัติ 

เงินรางวัลและทุนการศึกษา 
และทุนการศึกษา 

 
สิ้นสุด 

ส่งให้คณะ/หน่วยงานท่ีเสนอต้นเรือ่ง 
 เพิ่มเติมข้อมลูเอกสารและเสนอตน้เรื่องอีกครั้ง 

 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

 
ไม่เห็นชอบ 

 

อนุมัติ 

 
ไม่อนุมัติ 

 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

 

ขั้นตอนที่ 4. แจ้งมติท่ีประชุม 
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3.1 ขั้นตอนที่ 1 คณะ/หน่วยงานเสนอต้นเรื่อง 
 ขั้นตอนแรกจะรับเรื่องกรณีที่คณะหรือหน่วยงานต่างๆ เสนอเรื่องเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสนับสนุน
เงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยกองพัฒนานักศึกษาได้
ก าหนดแบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการประกวดหรือแข่งขันเพ่ือรับเงินรางวัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา และรายงานผลการประกวดหรือแข่งขันเพ่ือขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะท าเป็นหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) เพ่ือขออนุมัติโครงการ ใน
การเขียนหนังสือราชการภายในจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กล่าวคือ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอก เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความ
ตามแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งแตกต่างจากหนังสือภายนอก บันทึกข้อความจะกล่าวถึงอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้ใน
ส่วนข้อความ (ถ้ามี) จะไม่ยกขึ้นเป็นหัวข้อ และที่ส าคัญคือหนังสือภายในจะไม่มีค าลงท้าย เป็นต้น หนังสือ
ภายใน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1. ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษท่ีมีค าว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 
1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต้น 
 2. ข้อความ ให้มีสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อเสนอ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 3. ลงชื่อและต าแหน่ง เช่นเดียวกับหนังสือภายนอก 
 โดยที่การพิจารณาให้เงินรางวัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา จะเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีรองอธิการบดีกิจการนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ กรรมการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการประกวดหรือแข่งขันเพ่ือรับเงินรางวัลกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจการนักศึกษา และรายงานผลการประกวดหรือแข่งขันเพ่ือขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี ้
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ (คณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
ที ่ อว 0627                         วันที ่    
เร่ือง  รายงานผลการประกวดหรอืแข่งขันเพื่อขอรับเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  
 
เรียน  ประธานกรรมการบริหารกองทุนสง่เสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 
  ด้วย (ช่ือคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไดส้่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดหรือ
แข่งขัน.................................................................เมื่อวันท่ี/ระหว่างวันท่ี....................................................................................... 
ณ..........................................................จังหวัด....................................................และมีนักศึกษาได้รบัรางวัลจากการแข่งขันดังนี ้
  1. (ช่ือ-สกุล)...................................................................................................นักศึกษาช้ันปีท่ี.......................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................ไดร้ับรางวัล.....................................................................  
  2. (ช่ือ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาช้ันปีท่ี.......................................  
สาขาวิชา...........................................คณะ.............................................ไดร้ับรางวัล..................................................................... 
  3. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ).......................................................................................... 
สังกัด (คณะ/หน่วยงาน) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ควบคมุดูแลการประกวดหรือแข่งขัน  
  ในการนี้ ขอรายงานผลการประกวดหรือแข่งขันเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษาพิจารณา โดยแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
  1. หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัด   
  2. ค าสั่งไปราชการ หรือแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
  3. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามผีู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
   3.1 กรณีระดับนานาชาติ ต้องมีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ 
ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
   3.2 กรณีระดับชาติ ต้องมีผูเ้ข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/องค์กร 
ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
   3.3 กรณีระดับภูมภิาคและระดับจังหวัด  ต้องระบุผูเ้ข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันว่ามีจ านวน
เท่าใด  
  4. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกวดหรือแข่งขันที่มีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จากเริ่มตน้
จนถึงสูงสุดในแตล่ะระดับ กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคดัเลือกหลายระดับ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ในการพิจารณาให้เงินรางวัล 
  5. รูปภาพโลร่างวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานรางวัล 
 

 
ภาพที่ 5 (แผ่นที่ 1) ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการประกวดหรือแข่งขัน 

เพ่ือรับเงินรางวัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
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  6. รูปภาพประกอบการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
  7. หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 
                                                                      (......................................................) 
                                                            ต าแหน่ง........................................................                                       

 
 
 

ภาพที่ 5 (แผ่นที่ 2) ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการประกวดหรือแข่งขัน 
เพ่ือรับเงินรางวัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 

 
 จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าภายหลังจากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน และได้รับ
รางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันดังกล่าว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรางวัล ต้องให้อาจารย์ที่
ปรึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากคณะหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้ท าบันทึกข้อความรายงานผล
การประกวดหรือแข่งขันเพื่อขอรับเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา และแนบหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 1. หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัด   
 2. ค าสั่งไปราชการ หรือแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
 3. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
  3.1 กรณีระดับนานาชาติ ต้องมีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 
ประเทศ ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
  3.2 กรณีระดับชาติ ต้องมีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/
องค์กร ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
  3.3 กรณีระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด  ต้องระบุผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันว่ามีจ านวนเท่าใด  
 4. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกวดหรือแข่งขันที่มีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จากเริ่มต้น
จนถึงสูงสุดในแต่ละระดับ กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให้เงินรางวัล 
 5. รูปภาพโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานรางวัล 
 6. รูปภาพประกอบการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน รวมทั้งหลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็น   
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ (คณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
ที ่ อว 0627                         วันที ่    
เร่ือง  รายงานผลการประกวดหรอืแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 
เรียน  ประธานกรรมการใหทุ้นการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
  ด้วย (ช่ือคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไดส้่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดหรือ
แข่งขัน...........................................................................เมื่อวันท่ี/ระหว่างวันท่ี............................................................................. 
ณ............................................................จังหวัด..................................................และมีนักศึกษาได้รบัรางวัลจากการแข่งขันดังน้ี 
  1. (ช่ือ-สกุล)...........................................................................................นักศึกษาช้ันปีท่ี...............................  
สาขาวิชา...................................................คณะ..............................................................หมายเลขโทรศพัท์................................. 
ได้รับรางวัล....................................................................................................................................................................................  
  2. (ช่ือ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาช้ันปีท่ี.......................................  
สาขาวิชา...........................................คณะ....................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................ได้รับรางวัล
....................................................................................................................................................................................................... 
  3. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ).......................................................................................... 
สังกัด (คณะ/หน่วยงาน).........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ควบคมุดูแลการประกวดหรือแข่งขัน  
  ในการนี้ ขอรายงานผลการประกวดหรือแข่งขันเพื่อให้คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิจารณา โดยแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
  1. หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัด   
  2. ค าสั่งไปราชการ หรือแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
  3. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามผีู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
   3.1 กรณีระดับนานาชาติ ต้องมีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ 
ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
   3.2 กรณีระดับชาติ ต้องมีผูเ้ข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/องค์กร 
ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแขง่ขัน  
   3.3 กรณีระดับภูมภิาคและระดับจังหวัด  ต้องระบุผูเ้ข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันว่ามีจ านวน
เท่าใด  
 

 
ภาพที่ 6 (แผ่นที่ 1) ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการประกวดหรือแข่งขัน 

เพ่ือขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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  4. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกวดหรือแข่งขันที่มีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จากเริ่มต้น
จนถึงสูงสุดในแต่ละระดับ กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
  5. รูปภาพโลร่างวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานรางวัล 
  6. รูปภาพประกอบการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
  7. หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 
                                                                      (......................................................) 
                                                            ต าแหน่ง........................................................                                       
 

ภาพที่ 6 (แผ่นที่ 2) ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการประกวดหรือแข่งขัน 
เพ่ือขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
 จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าภายหลังจากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน และได้รับ
รางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันดังกล่าว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องให้อาจารย์
ที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากคณะหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้ท าบันทึกข้อความรายงานผล
การประกวดหรือแข่งขันเพ่ือขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนบหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 1. หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัด   
 2. ค าสั่งไปราชการ หรือแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
 3. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
  3.1 กรณีระดับนานาชาติ ต้องมีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 
ประเทศ ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
  3.2 กรณีระดับชาติ ต้องมีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/
องค์กร ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน  
  3.3 กรณีระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด  ต้องระบุผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันว่ามีจ านวนเท่าใด  
 4. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกวดหรือแข่งขันที่มีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จากเริ่มต้น
จนถึงสูงสุดในแต่ละระดับ กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
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 5. รูปภาพโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานรางวัล 
 6. รูปภาพประกอบการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน รวมทั้งหลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็น   
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 คณะหรือหน่วยงานเสนอต้นเรื่อง ผู้เสนอต้นเรื่องไม่ศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล
และทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยให้ถี่ถ้วน ว่าต้องใช้เอกสารหรือหลักฐาน
ใดบ้าง ท าให้การจัดท าเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผู้รับผิดชอบงานสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะและหน่วยงานที่จะเสนอต้นเรื่องให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้เงินรางวัลและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะและหน่วยงานที่จะเสนอต้นเรื่องควรศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้เงินรางวัลและ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องหรือสอบถามจากผู้รับผิดชอบงาน 
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 กลัน่กรองต้นเรื่องเพื่อเสนอผูบ้ริหารพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
 ภายหลังจากที่ได้รับเรื่องจากคณะหรือหน่วยงานต่างๆแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกลั่นกรองต้นเรื่อง
เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องส่งให้หน่วยงาน
บริการและสวัสดิการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ 
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนก็จะเสนอผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการเป็นผู้อนุมัติบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม แต่หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมี
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาจะส่งเรื่องกลับไปให้คณะหรือหน่วยงาน
ที่เป็นต้นเรื่องเพ่ือจัดหาหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วน และจึงเสนอต้นเรื่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินรางวัลจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหรือ
แข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติเพ่ือขอรับเงินรางวัลส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย   
ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. การประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ที่จะเสนอขอรับเงินรางวัล ต้องมีหลักเกณฑ์การประกวด
หรือแข่งขันอย่างน้อย ดังนี้ 
 (1.1) จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัด 
 (1.2) มีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ ในแต่ละประเภทการประกวด
หรือแข่งขัน 
 (1.3) การประกวดหรือแข่งขันต้องมีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จนถึงระดับนานาชาติ หรือเป็น
ตัวแทนประเทศไทย  
 (1.4) กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให้เงินรางวัล 
 (1.5) หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 2. การประกวดหรือแข่งขันระดับชาติ ที่จะเสนอขอรับเงินรางวัล ต้องมีหลักเกณฑ์การประกวดหรือ
แข่งขันอย่างน้อย ดังนี้ 
 (2.1) จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัด 
 (2.2) มีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/องค์กร ในแต่ละประเภทการ
ประกวดหรือแข่งขัน 
 (2.3) การประกวดหรือแข่งขันต้องมีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จนถึงระดับชาติ  
 (2.4) กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให้เงินรางวัล 
 (2.5) หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
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 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
(ฉบับที่ 4) ที่ก าหนดให้การรายงานผลการประกวดหรือแข่งขัน ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 
 1. หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัด 
 2. ค าสั่งไปราชการ หรือแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
 3. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ ในแต่ละ
ประเภทการประกวดหรือแข่งขัน กรณีระดับนานาชาติ หรือมีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน/องค์กร ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน กรณีระดับชาติ หรือมีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือ
แข่งขันจ านวนเท่าใด กรณีระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด   
 4. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกวดหรือแข่งขันที่มีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จากเริ่มต้น
จนถึงสูงสุดในแต่ละระดับ 
 5. รูปภาพโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานรางวัล 
 6. รูปภาพประกอบการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
 7. หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
 และรางวัลส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยที่ได้รับจะเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดหรือแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล ดังนี้ 
  (1.1) ชนะเลิศ เงินรางวัลละ 30,000 บาท 
  (1.2) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ต าแหน่งที่สอง) เงินรางวัลละ 20,000 บาท 
  (1.3) รองชนะเลิศอันดับสอง (ต าแหน่งที่สาม) เงินรางวัลละ 10,000 บาท 
  (1.4) ชมเชย เงินรางวัลละ 5,000 บาท 
 2. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล ดังนี้ 
  (2.1) ชนะเลิศ เงินรางวัลละ 15,000 บาท  
  (2.2) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ต าแหน่งที่สอง) เงินรางวัลละ 10,000 บาท 
  (2.3) รองชนะเลิศอันดับสอง (ต าแหน่งที่สาม) เงินรางวัลละ 5,000 บาท 
 3. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหรือแข่งขันในระดับภูมิภาค ให้ได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท 
 4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหรือแข่งขันในระดับจังหวัด ให้ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท 
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 3. กรณีการประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้ได้รับรางวัลเป็นทีม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  3.1 ระดับจังหวัด 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 3,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 6,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 12,000 บาท 
  3.2 ระดับภูมิภาค 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 6,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 12,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 24,000 บาท 
  3.3 ระดับประเทศ 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 12,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 24,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 48,000 บาท 
  3.4 ระดับนานาชาติ 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 24,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 48,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 96,000 บาท 
 ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. การประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ที่จะเสนอขอรับเงินรางวัล ต้องมีหลักเกณฑ์การประกวด
หรือแข่งขันอย่างน้อย ดังนี้ 
 (1.1) จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัด 
 (1.2) มีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ ในแต่ละประเภทการประกวด
หรือแข่งขัน 
 (1.3) การประกวดหรือแข่งขันต้องมีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จนถึงระดับนานาชาติ หรือเป็น
ตัวแทนประเทศไทย  
 (1.4) กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
 (1.5) หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 2. การประกวดหรือแข่งขันระดับชาติ ที่จะเสนอขอรับเงินรางวัล ต้องมีหลักเกณฑ์การประกวดหรือ
แข่งขันอย่างน้อย ดังนี้ 
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 (2.1) จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัด 
 (2.2) มีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน/องค์กร ในแต่ละประเภทการ
ประกวดหรือแข่งขัน 
 (2.3) การประกวดหรือแข่งขันต้องมีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จนถึงระดับชาติ  
 (2.4) กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
 (2.5) หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 และทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยที่ได้รับจะเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ
เหรียญทองแดง ในการประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดหลักสูตรการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติของ
หลักสูตรให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป  
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง หรือรางวัลเทียบเท่า ในการประกวดแข่งขันระดับชาติ ให้ได้รับ
ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป กรณีไม่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติของหลักสูตรให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หรือเหรียญเงิน ในการประกวดหรือแข่งขันระดับชาติ ให้ได้รับ
ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 
 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หรือเหรียญทองแดง ในการประกวดหรือแข่งขันระดับชาติ    
ให้ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 
 5. นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร    
ให้ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง หรือรางวัลเทียบเท่า ในการประกวดแข่งขันระดับภาค ให้ได้รับ
ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป     
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ปัญหาและอุปสรรค 
 ผู้เสนอต้นเรื่องจะรวบรวมเอกสารและหลักฐานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากบางรายการที่จะต้อง
ใช้ประกอบการพิจารณาไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ ท าให้ผู้รับผิดชอบงานไม่สามารถเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร
พิจารณาได้ และเมื่อผู้เสนอต้นเรื่องมาติดตามความคืบหน้าของการเสนอเรื่อง แต่เรื่องยังไม่คืบหน้าย่อมส่งผล
ให้ถูกต าหนิจากผู้เสนอต้นเรื่อง   
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผู้รับผิดชอบงานต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หาก
เอกสารและหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วนต้องรีบแจ้งผู้เสนอต้นเรื่องให้น าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เสนอต้นเรื่องควรรวบรวมเอกสารและหลักฐานให้ครบตามหลักเกณฑ์  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
เสนอและได้รับการพิจารณาโดยเร็ว 
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3.3 ขั้นตอนที่ 3 บรรจุเป็นระเบียบวาระและน าเข้าที่ประชุมพิจารณา 
 การพิจารณาให้เงินรางวัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา จะเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560 และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งองค์ประกอบของแต่ละคณะกรรมการ มีดังนี ้
 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
  1.1 รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา    เป็นประธาน  
  1.2 รองคณบดีกิจการนักศึกษาทุกคณะ   เป็นกรรมการ  
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานคลัง     เป็นกรรมการ 
  1.4 ประธานสภานักศึกษา     เป็นกรรมการ 
  1.5 นายกองค์การนักศึกษา     เป็นกรรมการ 
  1.6 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  1.7 หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.8 หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  2.1 รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา    เป็นประธาน  
  2.2 รองคณบดีกิจการนักศึกษาทุกคณะ   เป็นกรรมการ  
  2.3 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
  2.4 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ 
  2.5 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2.6 หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละชุดจะด าเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระที่จัดไว้ ในการนี้ 
จะได้ยกตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม น าวาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา และระเบียบวาระการประชุม น าวาระการประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 



33 
 

 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที.่......./................. 

วันที่.........................................เวลา..........................น. 
ณ ........................................................................... 

     
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
   1.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
   ครั้งที่.........../......................เมื่อวันที่........................................................................ ... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
   3.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   4.1 พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
   4.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   5.1 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
   5.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   (ถ้ามี) 
 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ครั้งที.่.........../........................ 

วันที่.........................................เวลา..........................น. 
ณ ........................................................................... 

     
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
   1.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่.........../.......................เม่ือวันท่ี............................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
   3.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 พิจารณาทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
   4.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   5.1 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
   5.2 (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................  
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   (ถ้ามี) 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 ตัวอย่างน าวาระการประชุม ใช้ได้กับทุกการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 (ชื่อเรื่อง)..................................................................................................................... 
  เกริ่นน าเรื่อง สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณา  
มติที่ประชุม 
 .............................................................................................................................................. ..................
.................................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
  1.2 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .... 
  เกริ่นน าเรื่อง สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณา  
มติที่ประชุม 
 ............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ภาพที่ 9 (แผ่นที่ 1) ตัวอย่างน าวาระการประชุม 
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 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
  ครั้งที.่........../...........................เมื่อวันที่....................................................................................  
 
มติที่ประชุม.
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ภาพที่ 9 (แผ่นที่ 2) ตัวอย่างน าวาระการประชุม 
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 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .... 
 เกริ่นน าเรื่อง สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณา
 ........................................................... ................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  
ข้อกฎหมาย (อ้างข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ. ,ข้อบังคับ ,ระเบียบ ,ประกาศ เป็นต้น) 
 ............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา (ต้องเป็นประเด็นที่ถูกต้องชัดเจน) 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
 
มติที่ประชุม (ต้องถูกต้องชัดเจน) 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 
 

ภาพที่ 9 (แผ่นที่ 3) ตัวอย่างน าวาระการประชุม 
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 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา  
  4.1 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .... 
 เกริ่นน าเรื่อง สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
 
ข้อกฎหมาย (อ้างข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ. ,ข้อบังคับ ,ระเบียบ ,ประกาศ เป็นต้น) 
 ............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา (ต้องเป็นประเด็นที่ถูกต้องชัดเจน) 
 ......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
มติที่ประชุม (ต้องถูกต้องชัดเจน) 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

ภาพที่ 9 (แผ่นที่ 4) ตัวอย่างน าวาระการประชุม 
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 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
เลิกประชุม เวลา...................................น. 
 
 

ภาพที่ 9 (แผ่นที่ 5) ตัวอย่างน าวาระการประชุม 
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 จากภาพที่ 9 การจัดท าน าวาระการประชุม ผู้ขอรับการประเมินขอยกตัวอย่างการน าวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทนุฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
   กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ด้วยประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน ข้อ 16 ก าหนดให้หน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด และ
จะต้องจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีการศึกษาและการบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และ
ยื่นต่อคณะกรรมการตามแบบฟอร์มและภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  พร้อมส าเนาหลักฐานการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ด าเนินการตามโครงการ ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามประกาศฯ จึงขอ
ความร่วมมือให้คณะที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ภายในวันที่........... 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
   
มติที่ประชุม 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
  ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา   
 
มติที่ประชุม 
................................................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ........................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1 รับรองรายงานผลการด าเนินงานและการบริหารการเงิน ประจ าปี 2563 
   กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจรายงานผลการด าเนินงานและการบริหารเงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ และข้อ 9 ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ และปฏิบัติ
หน้าที่ อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารการเงินของกองทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการบริหารเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
ข้อกฎหมาย 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560 
 ข้อ 8 ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจรายงานผลการด าเนินงานและการบริหาร
เงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
 ข้อ 9 ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ให้กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
การเงินของกองทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
 
ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 รายงานผลการด าเนินงานและการบริหารการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................. ................................................................................................................  
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  4.2 พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงฯ (คณะครุศาสตร์)  
   กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ด้วยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
รายงานว่านายกิตติ  อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจ าปี 2563 
จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563     
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ข้อกฎหมาย 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560 
 ข้อ 8 (3) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุน การจัดท าบัญชี การเก็บรักษา
เงิน และการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน 
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 ข้อ 7 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายดังนี้ 
 (2) นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ ให้ได้รับเงินรางวัล ดังนี้ 
  (2.1) ชนะเลิศ เงินรางวัลละ 15,000 บาท  
  (2.2) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ต าแหน่งที่สอง) เงินรางวัลละ 10,000 บาท 
  (2.3) รองชนะเลิศอันดับสอง (ต าแหน่งที่สาม) เงินรางวัลละ 5,000 บาท 
 (3) นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหรือแข่งขันในระดับภูมิภาค ให้ได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท 
 (4) นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหรือแข่งขันในระดับจังหวัด ให้ได้รับเงินรางวัลละ  2,000 บาท 
 ข้อ 7/1 กรณีการประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ได้รับรางวัลเป็นทีม ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) ระดับจังหวัด 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 3,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 6,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 12,000 บาท 
  (2) ระดับภูมิภาค 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 6,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 12,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 24,000 บาท 
  (3) ระดับประเทศ 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 12,000 บาท 
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   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 24,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 48,000 บาท 
  (4) ระดับนานาชาติ 
   (1) ประเภททีม 2 - 5 คน เงินรางวัลจ านวน 24,000 บาท 
   (2) ประเภททีมไม่เกิน 6 - 10 คน เงินรางวัลจ านวน 48,000 บาท 
   (3) ประเภททีม 11 คนข้ึนไป เงินรางวัลจ านวน 96,000 บาท 
 ข้อ 8 วรรคสอง รายงานผลการประกวดหรือแข่งขันตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 (1) หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัด 
 (2) ค าสั่งไปราชการ หรือแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
 (3) เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีประเทศเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ ในแต่
ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน กรณีระดับนานาชาติ หรือมีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า 
10 หน่วยงาน/องค์กร ในแต่ละประเภทการประกวดหรือแข่งขัน กรณีระดับชาติ หรือมีผู้เข้าร่วมการประกวด
หรือแข่งขันจ านวนเท่าใด กรณีระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด   
 (4) เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกวดหรือแข่งขันที่มีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จาก
เริ่มต้นจนถึงสูงสุดในแต่ละระดับ 
 (5) รูปภาพโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานรางวัล 
 (6) รูปภาพประกอบการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน 
 (7) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหรือแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติเพ่ือขอรับเงินรางวัล
ส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5 การประกวดหรือแข่งขันระดับชาติ ที่จะเสนอขอรับเงินรางวัล ต้องมีหลักเกณฑ์การประกวด
หรือแข่งขันอย่างน้อย ดังนี้ 
 (1) จัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัด 
 (2) มีผู้เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน/องค์กร ในแต่ละประเภทการ
ประกวดหรือแข่งขัน 
 (3) การประกวดหรือแข่งขันต้องมีกระบวนการคัดเลือกหลายระดับ จนถึงระดับชาติ  
 (4) กรณีการจัดประกวดหรือแข่งขันไม่มีการคัดเลือกหลายระดับ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ในการพิจารณาให้เงินรางวัล 
 (5) หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
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ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงฯ (คณะครุศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดหรือแข่งขันในระดับประเทศ จ านวน 15,000 บาท  
 
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
 
เลิกประชุม เวลา...................................น. 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ครั้งที.่......../.................... 
วันที่.......................................... 

ณ ................................................................................... 
     
ผู้มาประชุม 
 1. รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
 3. รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 4. รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 5. รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
 6. รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
 7. หัวหน้าหน่วยงานคลัง      กรรมการ 
 8. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
 9. นายกองค์การนักศึกษา      กรรมการ 
 10. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
 11. หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 12. หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. 
 2. 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 2. คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 3. คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
เริ่มประชุมเวลา................................น. 
 เมื่ อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว รองอธิการบดีกิ จการนักศึกษา ใน ฐานะประธาน
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ท าหน้าที่ประธานการประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ภาพที่ 10 (แผ่นที่ 1) ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
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 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .................. 
  ประธาน กล่าวว่า .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษา ครั้งที่........../.......................เมื่อวันที่.......................................โดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
 3.1 (ชื่อเรื่อง)....................................................................................... ............................................ 
  เลขานุการ กล่าวว่า ..................................................................................................................  
........................................................................... ...................................................................................................  
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม  
  1. ............................................................................................................................. ................ 
  2. ............................................................................................................. ................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 4.1 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .................. 
  เลขานุการ กล่าวว่า ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม  
  1. .......................................................................................................................... ................... 
  2. ............................................................................................................................. ................ 
 

ภาพที่ 10 (แผ่นที่ 2) ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
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 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .................. 
  เลขานุการ กล่าวว่า ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม  
  1. .......................................................................................................................... ................... 
  2. .............................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 (ชื่อเรื่อง)................................................................................................................. .................. 
  เลขานุการ กล่าวว่า ........................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  มติที่ประชุม  
  1. .......................................................................................................................... ................... 
  2. .......................................................................................................... ................................... 
 
 เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่องอ่ืนใด ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน แล้วปิดประชุม  
เลิกประชุมเวลา.................................น. 
 
 
         (.................................................)                       (...............................................) 
               ผู้จดบันทึกการประชุม                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
หมายเหตุ จะมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 
ข้อควรทราบ 1. ผู้จดบันทึกการประชุมจะเป็นผู้ช่วยเลขานุการ หรือคณะท างาน 
  2. ผู้ตรวจรายงานการประชุมจะเป็นกรรมการและเลขานุการ หรือประธานกรรมการ 
 

ภาพที่ 10 (แผ่นที่ 3) ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
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 จากภาพที่ 10  การจัดท ารายงานการประชุม ผู้ขอรับการประเมินขอยกตัวอย่างการจัดท ารายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรณีได้รับเงินรางวัล 
 ระเบียบวาระท่ี  4.2  พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 
(คณะครุศาสตร์)    
 กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพธิดาราม
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศประเภททีม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. นายกิตติ  อัมพรมหา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
 2. นางสาวกนกพร  นิยม ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 3. นางสาวสุจิณณา  เนี่ยงทอง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 4. นางสาวพรประภา  พรหมดก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5. นางสาวฑิตฐิตา ไพบูลย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 มติที่ประชุม  
 1. อนุมัติให้เงินรางวัลส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ ประเภททีม 2 - 5 คน จ านวน 12,000 บาท 
 2. มอบฝ่ายเลขานุการ ท าหนังสือถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และให้นักศึกษารับมอบเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาส
อันสมควร 
 

ส่วนที่ 2 กรณีไม่ได้รับเงินรางวัล 
 ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    
 กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ด้วยสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร และนักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน ดังนี้ 
 1. นายวีรภัทร  วรรณะดิลกกุล ไดร้ับรางวัลเหรียญเงิน การน าเสนองานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบโปสเตอร์ 
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 2. นางสาวเจนจิรา  ศรีธรรมา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การน าเสนองานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบโปสเตอร์ 
 3. นายศิวกร  อารยะวัฒนาพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การน าเสนองานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบโปสเตอร์ 
 4. นางสาวธนาภรณ์  หมัดโต๊ะเซนต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การน าเสนองานวิจัยกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบโปสเตอร์   
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้เงินรางวัล เนื่องจากมิใช่เป็นการประกวดหรือแข่งขัน แต่เป็นลักษณะ
การประชุมวิชาการ จึงเห็นควรให้คณะน าเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณาให้เงินรางวัลแทน  อีกทั้ง
หากนับเป็นการประกวดหรือแข่งขัน จะเข้าข่ายการประกวดหรือแข่งขันในระดับภูมิภาค เนื่องจากมีผู้เข้าร่วม
การแข่งขันเพียง 9 สถาบัน และหากจะได้รับเงินรางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันเท่านั้น      
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. โดยปกติแล้วการประชุมของคณะกรรมการจะประชุมก็ต่อเมื่อมีวาระส าคัญหลายประการ มิได้
ก าหนดการประชุมเป็นรายเดือน เนื่องจากในการประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง การประชุมจึงต้องให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด แต่จะมีผลกระทบคือ การพิจารณาให้เงินรางวัลหรือทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอาจจะล่าช้าตามไปด้วย 
 2. เมื่อบางกรณีการพิจารณาให้เงินรางวัลหรือทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์โดยตรง คณะกรรมการพิจารณาอาจมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้
น าหลักฐานหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ท าให้การพิจารณาอาจล่าช้าตามไปด้วย  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ผู้รับผิดชอบงานต้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เงินรางวัลและ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้คณะกรรมการได้
พิจารณาง่ายยิ่งขึ้น และต้องเตรียมข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อรองรับข้อค าถามหรือความเห็นของคณะกรรมการ  
 2. ในบางครั้งอาจมีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เสนอต้นเรื่องเข้าร่วมการประชุมเพ่ือน าเสนอผลงาน 
และให้คณะกรรมการได้สอบถามรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 . ผู้รับผิดชอบงานควรจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เงินรางวัลและ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 
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3.4 ขั้นตอนที่ 4 แจ้งมตทิี่ประชุม 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา หรือคณะกรรมการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมติจากการประชุมแล้ว หน่วยงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะท าหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้แก่หน่วยงานที่เสนอต้นเรื่อง  
เพ่ือรับทราบและแจ้งนักศึกษาให้รับทราบเป็นล าดับต่อไป 
 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะท าเป็นหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) แจ้งมติที่ประชุม ในการเขียน
หนังสือราชการภายในจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กล่าวคือ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแตกต่างจากหนังสือภายนอก บันทึกข้อความจะกล่าวถึงอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้ วยไว้ในส่วน
ข้อความ (ถ้ามี) จะไม่ยกขึ้นเป็นหัวข้อ และที่ส าคัญคือหนังสือภายในจะไม่มีค าลงท้าย เป็นต้น หนังสือภายใน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1. ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษท่ีมีค าว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 
1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต้น 
 2. ข้อความ ให้มีสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อเสนอ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 3. ลงชื่อและต าแหน่ง เช่นเดียวกับหนังสือภายนอก 
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษา และคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี ้
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร 6079    

ที่  อว 0627                         วันที่     

เร่ือง  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่...../..................  
 

เรียน  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 
 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่       
........../.........................เมื่อวันที่...............................................มีมติที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของท่าน ดังนี้ 
  ระเบียบวาระที่ .........พิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ด้วย(ชื่อคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
หรือแข่งขัน.........................................................เมื่อวันที่/ระหว่างวันที่............................................................... 
ณ..........................................จังหวัด...........................................และมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 
  1. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................ได้รับรางวัล............................................  
  2. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา...........................................คณะ.............................................ได้รับรางวัล............................................
  มติที่ประชุม............................................................................................................................. .. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
                                                                         (...............................................) 
                                                                            กรรมการและเลขานุการ 
                                                      คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
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 จากภาพที่ 11 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มีมติจากการ
ประชุมแล้ว หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะท าหนังสือแจ้งมติที่ประชุม
ให้แก่หน่วยงานที่เสนอต้นเรื่อง  เพ่ือรับทราบและแจ้งนักศึกษาให้รับทราบเป็นล าดับต่อไป โดยในหนังสือแจ้ง
จะระบุรายละเอียดของมติที่ประชุม กรณีที่มติที่ประชุมยังไม่อนุมัติให้เงินรางวัลเพราะเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณายังไม่สมบูรณ์ หรือคณะกรรมการยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้ง
ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม หรือเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทนุส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาในการประชุมครั้งถัดไป 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร 6079    

ที่  อว 0627                         วันที่     

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่...../..................  
 

เรียน  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 
 

  ด้วยคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่........./.........................เมื่อวันที่.....................................มีมติที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของท่าน ดังนี้ 
  ระเบียบวาระที่.........พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
ด้วย(ชื่อคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขัน
.........................................................เมื่อวันที่/ระหว่างวันที่.................................................................................. 
ณ..........................................จังหวัด...........................................และมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 
  1. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................ได้รับรางวัล............................................  
  2. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา...........................................คณะ.............................................ได้รับรางวัล............................................
  มติที่ประชุม............................................................................................................................. .. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
                                                                   (...............................................) 
                                                                      กรรมการและเลขานุการ 
                                       คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   
 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งมติที่ประชุม 

คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 จากภาพที่ 12 เมื่อคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมติ
จากการประชุมแล้ว หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะท าหนังสือแจ้งมติที่
ประชุมให้แก่หน่วยงานที่เสนอต้นเรื่อง  เพ่ือรับทราบและแจ้งนักศึกษาให้รับทราบเป็นล าดับต่อไป  โดยใน
หนังสือแจ้งจะระบุรายละเอียดของมติที่ประชุม กรณีที่มติที่ประชุมยังไม่อนุมัติให้ทุนการศึกษาเพราะเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณายังไม่สมบูรณ์ หรือคณะกรรมการยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ฝ่ายเลขานุการ
จะแจ้งขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม หรือเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อ
คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในการประชุมครั้งถัดไป 
   
ปัญหาและอุปสรรค 
 ผู้เสนอต้นเรื่องเมื่อได้รับแจ้งมติที่ประชุมแล้ว หากเป็นเรื่องที่ต้องน าส่งหลักฐานหรือเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม อาจจัดส่งหลักฐานหรือเอกสารล่าช้า ท าให้การพิจารณาในครั้งต่อไปล่าช้าตาม
ไปด้วย        
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผู้รับผิดชอบงานต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการติดตามน าส่งเอกสาร 
และติดตามเร่งรัดให้ผู้เสนอต้นเรื่องให้น าส่งหลักฐานหรือเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมโดยเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบงานต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการติดตามน าส่งเอกสาร  
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3.5 ขั้นตอนที่ 5 จัดท าการขออนุมัติเงินรางวัลและทุนการศึกษา 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา หรือคณะกรรมการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีมติจากการประชุมแล้ว หน่วยงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะท าหนังสือขออนุมัติเงินรางวัลและทุนการศึกษา เมื่อได้รับเงิน
แล้วจะนัดหมายนักศึกษามารับเงินโดยทันที โดยนักศึกษาผู้ที่ได้รับเงินรางวัลต้องมารับเงินด้วยตนเองเท่านั้น 
พร้อมลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงินและแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้วยทุกครั้ง เพ่ือที่จะเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ และเพ่ือการตรวจสอบต่อไป 
 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะท าเป็นหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) ในการเขียนหนังสือราชการ
ภายในจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
กล่าวคือ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความตามแบบที่ก าหนดไว้         
ซึ่งแตกต่างจากหนังสือภายนอก บันทึกข้อความจะกล่าวถึงอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้ในส่วนข้อความ (ถ้ามี) 
จะไม่ยกขึ้นเป็นหัวข้อ และที่ส าคัญคือหนังสือภายในจะไม่มีค าลงท้าย เป็นต้น หนังสือภายใน ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ 
 1. ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษท่ีมีค าว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 
1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต้น 
 2. ข้อความ ให้มีสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อเสนอ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 3. ลงชื่อและต าแหน่ง เช่นเดียวกับหนังสือภายนอก 
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา (การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา) และขออนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี ้
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร 6079    

ที่  อว 0627                         วันที่     

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา (การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)  
 

เรียน  อธิการบดี 
 

  ด้วย (ชื่อคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดหรือแข่งขัน........................................................เมื่อวันที่/ระหว่างวันที่.................................................. 
ณ..........................................จังหวัด...........................................และมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 
  1. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................ได้รับรางวัล............................................  
  2. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา...........................................คณะ............. ................................ได้รับรางวัล............................................
  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่
......../.......................เมื่อวันที่..............................มีมติอนุมัติให้เงินรางวัลส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ จ านวน..............................บาท 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ จึงขออนุมัติเบิก
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  (การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) จ านวน..........................บาท 
(......................................................บาทถ้วน) เพ่ือเป็นเงินรางวัลดังกล่าว 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 
                                                                         (...............................................) 
                                                              หวัหนา้หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
   
 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  
(การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

 



57 
 

 จากภาพที่ 13 หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จะเป็นผู้ท าบันทึกขออนุมัติการใช้จ่าย
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา (การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ข้อ ๙ ที่ก าหนดให้การขออนุมัติใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้สวัสดิการและบริการนักศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา ให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเป็นผู้ท าบันทึก
เสนอขออนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติ 
 เมื่อรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็จะด าเนินการเบิกเงินจาก
ธนาคารและประสานงานนักศึกษามารับเงิน รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานการรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร 6079    

ที่  อว 0627                         วันที่     

เร่ือง  ขออนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

เรียน  อธิการบดี 
 

  ด้วย (ชื่อคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดหรือแข่งขัน........................................................เมื่อวันที่/ระหว่างวันที่.................................................. 
ณ..........................................จังหวัด...........................................และมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 
  1. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................ได้รับรางวัล............................................  
  2. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา...........................................คณะ............. ................................ได้รับรางวัล............................................
  คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่......../.......................เมื่อวันที่..............................มีมติอนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือ
แข่งขันในระดับชาติ จ านวน...............ปกีารศึกษา/ภาคการศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.................. 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ จึงขออนุมัติ ให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังที่แนบมาท้ายนี้  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 
                                                                         (...............................................) 
                                                                       ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เรื่อง  ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 

      
  ด้วย (ชื่อคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดหรือแข่งขัน........................................................เมื่อวันที่/ระหว่างวันที่.................................................. 
ณ..........................................จังหวัด...........................................และมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย  
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อ 8 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และมติคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา       
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่......../....................เมื่อวันที่.........................................
จึงประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
  1. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................................................ได้รับทุนการศึกษา
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน.........................ปีการศึกษา (..........ระบุปีการศึกษา............)  
  2. (ชื่อ-สกุล)...................................................................................นักศึกษาชั้นปีที่..................  
สาขาวิชา............................................คณะ............................................................................ได้รับทุนการศึกษา
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน.........................ปีการศึกษา (..........ระบุปีการศึกษา............) 
 
  ประกาศ ณ วันที่....................................................... 
 
 
                                                                   (........................................................................) 
                                                                                     อธิการบดี 
ที.่.............../.................... 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 จากภาพที่ 14 และภาพที่ 15 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะท าบันทึกขออนุมัติให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และเสนอผ่านระบบงานสารบรรณตามขั้นตอน 
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา และอธิการบดีพิจารณาตามล าดับ 
 เมื่ออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบและลงนามเรียบร้อยแล้ว ก็จะประกาศแจ้งให้คณะและนักศึกษา
ทราบ และหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จะท าบันทึกถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอ
ความอนุเคราะห์ลงทะเบียนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อไป   
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 เมื่อด าเนินการขออนุมัติเบิกเงินรางวัลและทุนการศึกษาแล้ว จะแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลมา
รับเงิน บางครั้งนักศึกษามารับเงินล่าช้าเนื่องจากต้องเดินทางจากมหาวิทยาลัยฯ (บางคล้า) เพ่ือมารับเงินที่
มหาวิทยาลัยฯ (เมือง)  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ทุนการศึกษา ผู้รับผิดชอบต้องอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับเงินรางวัลที่
มหาวิทยาลัยฯ (เมือง) ได้ โดยจัดให้บริการรับเงินรางวัลทั้งสองแห่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้มีเวที
เกียรติยศเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นประจ าทุกปี 
 2. ควรใช้รูปแบบวงจร PDCA ในการก ากับติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์การให้เงินและรางวัลและทุนการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ประวัติผู้เขียน   
 
ชื่อ - สกุล  นายพงศกร  สวัสดิ์มาก 
ประเภทบุคลากร  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ต าแหน่ง/ระดับ  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
สังกัดหน่วยงาน  หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 
การศึกษา 
 1. ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2545)  
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านมาบนาดี จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2548) 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2551) 
 4. ปริญญาตรี   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ. 2555) 
 5. ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (พ.ศ. 2559) 
 6. สัมฤทธิบัตร  การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 21 
    สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2560) 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 1. หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 2. กรรมการและเลขานุการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์-สิงห์เหลือง 
           3. วิทยากรและนักวิชาการอิสระด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปี 2561 
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ภาคผนวก 
 

 








































