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“…มข้ีอปลอบใจข้าพเจ้าอยู่อย่างหนึ่ง คอื สถานที่นี้จะอยู่ในความอ านวยการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะเปิดเป็นสถานศึกษาระดับสูง 

นอกจากจะเป็นโอกาสให้เยาวชนชาวจันทบุรีได้รับการศึกษาช้ันสงู 

โดยไม่ต้องย้ายไปอยู่ไกลบ้านแลว้ ยงัชักจูงเยาวชนจากจังหวัดอื่น 

ให้มาศึกษาที่จังหวัดนี้ เช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลอันเป็นที่เชิดหน้าชูตา 

และเพ่ิมช่ือเสยีงแก่จังหวัดจันทบุรี ในต่อไปข้างหน้า…” 
 
 

พระราชด ารัส สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗ 
พระราชทานในงานท่ีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี จัดส่งเสด็จฯ 

ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจาก

สมเด็จพระเชษฐาธิราช เป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี พระวรชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้า   

ร าไพพรรณี พระบรมราชินี และสถาปนาพระอิสริยยศเป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์ตามพระราชก าหนด

กฎหมายและพระราชประเพณี และทรงเป็นพระมเหสีเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

ในวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเ จ้าอยู่ หัว ทรงตัดสิน          

พระราชหฤทัย สละราชสมบัติ เสด็จพระราชด าเนินไปประทับประเทศอังกฤษเพ่ือทรงรับการรักษา        

พระเนตร โดยได้ทรงเช่าคฤหาสน์หลังหน่ึงไว้เป็นท่ีประทับในมณฑลซ่ึงพระราชทานช่ือว่า “บ้านโนล” 

พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงวางพระองค์เยี่ยงคหบดีชนบท 

และทรงใช้เวลาว่างในการจัดสวน สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี จะทรงพ้นจาก       

พระราชภารกิจท่ีส าคัญยิ่งคือ การถวายการพยาบาลสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงพระพลานามัย

แข็งแรง  

คร้ันถึงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ

สวรรคตโดยฉับพลัน ด้วยพระหทัยวาย ณ พระต าหนักคอมพ์ตัน มณฑลเซอร์เรย์ และในวันท่ี ๔ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๔๘๔  มีการจัดพิธีถวายพระเพลิง ณ สุสาน Colders Green 

 

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 

ในรัชกาลท่ี ๗ ประสูติเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๗ 

ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

สวัสดิโสภณกรมพระสวัสดิวัตน์วิศิษฎ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภาพรรณี ทรงพระนามเดิมว่า “ท่านหญิงนา” 

หรือหม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี สวัสดิวัตน์  เม่ือทรงมี  

พระชันษาได้ ๑๔ ปี หม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี ได้ทรง

อภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปก

ศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ณ พระท่ีน่ังวโรภาษ

พิมาน พระราชวังบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๑ 
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เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 

ยังคงประทับอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไป เพราะการคมนาคมระหว่างประเทศยังไม่ปลอดภัย เน่ืองจากอยู่ใน

ภาวะสงคราม ในท่ีสุดหลังจากประทับอยู่ท่ีประเทศอังกฤษเป็นเวลา ๑๕ ปี สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 

ทรงเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทยเม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ได้ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิ            

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับสู่ประเทศไทยโดยทางเรือ ตามค ากราบทูลเชิญของ     

รัฐบาลไทย และประดิษฐานไว้ร่วมกันกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเ จ้า  

พระองค์ทรงมีพระราชด า ริ ท่ีจะหาท่ีดินเ พ่ือสร้างพระต าหนักท่ีประทับส าหรับพักผ่อน          

พระราชอิริยาบถ และทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดน้ัน พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรี     

เพราะระยะทางใกล้กว่าและสามารถเสด็จพระราชด าเนินเข้ากรุงเทพฯ ได้ภายในวันเดียว ในท่ีสุดทรงพบ    

ท่ีต้องพระราชหฤทัย ตรงทางแยกเข้าตัวเมืองจันทบุรี ด้วยทรงเห็นว่าเป็นสถานท่ีซ่ึงมีธรรมชาติงดงาม 

เงียบสงบ ต้องกับพระราชอัธยาศัยของพระองค์ จึงทรงกู้เงินจากธนาคารเพ่ือซ้ือท่ีดินสองฝ่ังคลอง     

บ้านแก้ว รวมเน้ือท่ี ๖๘๗ ไร่ และพระราชทานสถานศึกษาแห่งน้ีตาม ช่ือคลองว่า “สวนบ้านแก้ว”      

ในระยะแรกทรงโปรดเกล้าฯ ให้ท าการปรับท่ีดิน พร้อมกับสร้างท่ีประทับช่ัวคราว ท าด้วยไม้ไผ่หลังคา     

มุงจาก และได้เสด็จพระราชด าเนินไปประทับแรมคร้ังแรก  ในขณะน้ันยังไม่มีไฟฟ้าและน ้าประปาใช้      

ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็กขึ้น ๒ หลัง คือ เรือนเทา ซ่ึงเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ้า

ร าไพพรรณี ส่วนเรือนแดง เป็นท่ีพักของข้าหลวงผู้ติดตาม และมีเรือนอีกหลังหน่ึงสร้างแบบบังกะโล 

เรียกว่า เรือนเขียว เป็นท่ีพักของราชเลขานุการ  เรือนท้ัง ๓ หลังน้ี นับเป็นอาคารถาวรชุดแรก         

ของสวนบ้านแก้ว 

พระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ ทรงไปเป็นชาวสวนจันทบุรีอยู่นาน จนกระท่ังมี

พระชนมายุสูงขึ้น ประกอบกับพลานามัยก็ไม่ได้แข็งแรงเช่นเดิม ท้ังพระประยูรญาติและข้าราชบริพาร ก็ตาม

เสด็จไปอยู่ วังบ้านสวนไม่ค่อยสะดวกนัก จึงได้ เสด็จกลับมาประทับ ณ วังศุโขทัย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๑ หมู่ท่ี ๕ ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี    

อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ๖ กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา ด้านหน่ึงของมหาวิทยาลัย ติดกับถนน

รักศักดิ์ชมูล อีกด้านหน่ึงติดกับถนนสุขุมวิท มีเน้ือท่ี ๗๒๐ ไร่ ๓ งาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประกาศจัดตั้งคร้ังแรกในฐานะ “วิทยาลัยครูจันทบุรี”       

เ ปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ช้ันสูง ตั้ งแต่ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕               

ณ บริเวณวังสวนบ้านแก้ว เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี          

ในรัชกาลท่ี ๗  ซ่ึงพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้ ง เ ป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี 

วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖ วิทยาลัยครูจันทบุรี ได้รับพระราชทานตราศักดิเดช ซ่ึงเป็นตรา

ประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นตราของวิทยาลัย และใช้สีชมพู-เขียว        

เป็นสีของวิทยาลัย  สีชมพู แสดงถึง ความเมตตากรุณา สุภาพ อ่อนโยน และเป็นสีประจ าวันอังคาร      

ซ่ึงเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี  และสีเขียว แสดงถึง ความเจริญงอกงาม 

เ ป็นสีประจ า วันพุธ ซ่ึงเ ป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปกเกล้า เ จ้าอยู่ หัว รัชกาลท่ี ๗ 
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วิทยาลัยครูจันทบุรี ได้รับพระบรมราชานุญาต   

ใ ห ้อ ัญ เ ชิญพ ร ะ น า ม า ภ ิไ ธ ย ข อ ง ส ม เ ด ็จ พ ร ะ น า ง เ จ ้า       

ร า ไ พ พ ร รณ ี เ ป ็น น า ม ข อ ง ว ิท ย า ล ัย ว ่า  “ว ิท ย า ล ัย         

ร าไพพรรณี”  

ว ัน ที ่ ๒ ๑  ม ิถ ุน า ย น  พ . ศ . ๒ ๕ ๓ ๓  ส ม เ ด ็จ        

พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ได้พระราชทานคติธรรมประจ าวิทยาลัยร า ไ พพรรณี ว่า                      

“ปณฺฑิโต นิปุณ  ส วิเธติ”  แปลว่า บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

ในวัน ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ .ศ .๒๕๓๖ พระบาทสม เด ็จพระปรมินทรมหาภูม ิพล     

อดุลย เดชฯ  ได้พระราชทานช่ือใหม่ให้แก่วิทยาลัยครู ทั่วประ เทศ ตามที่กรมการฝึกหัดครู       

ได้ขอพระราชทาน คือ สถาบันราชภัฏ ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภ ัฏ  ซ่ึ ง ได ้ผ ่านความ เห ็นชอบของสภา ผู ้แ ทนราษฎรแล ้ว  แล ะพระบาทสม เด ็จ       

พร ะ เ จ ้า อ ยู ่ห ัว ร ัช ก า ล ที ่ ๙  ท ร ง ล งพร ะ ป รม า ภ ิไ ธ ย แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ น ร า ชก ิจ จ า น ุเ บ ก ษ า             

วัน ที่ ๒๔ มกราคม พ .ศ .๒๕๓๘  ซ่ึ งมีผลท า ให้ว ิทยาลัย ราชภัฏร า ไพพรรณีมีฐาน ะ เ ป ็น    

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี  

เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ ท าให้สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ”    

มาจนถึงปัจจุบัน 
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน        

ท่ีได้เข้ามาสู่รั้ว “ชมพู-เขียว” และได้เป็น “ลูกแม่ไท้”            

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีการศึกษา 

2563  มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นสถาบันการศึกษาอันทรง

เกียรติ เพื่อจัดการศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น สําหรับ

ประชาชนชาวจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตามพระราช

ประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี อย่างแท้จริง 

แม้ว่าในปีการศึกษาน้ี มีสภาวการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) อันทําให้การจัด การเรียน

การสอนในรูปแบบปกติในชั้นเรียนไม่สามารถดําเนินการ

ได้ ตามข้อกําหนดของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย

ได้มีมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาหลาย

ประการ อาทิ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วย    

กิตลง 10% ลดค่าหอพกัภายในมหาวิทยาลัยลง 15% 

นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุนการจัด ทําคู่มือการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ท่ีหลากหลาย ผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการ เรียนการสอนสามารถ

ดําเนินต่อไปได้ 

สุดท้ายน้ี ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง ในด้านร่างกาย จิตใจ มีความ มุ่งม่ัน

ในการศึกษาหาความรู้ภายใต้สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมี

ข้อจํากัด เพื่อให้ได้รับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังท่ี

คาดหวังไว้ ขอให้ทุกท่านจงประสบความสําเร็จโดยท่ัวกัน 
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บ้านของเราขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปี

การศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า

ช่วงเวลาของการเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย น้ัน 

นับเป็นยุคทองของชีวิตยุคหน่ึง กล่าวคือ เป็นยุคท่ี

นักศึกษาจะได้ท้ังวิชาความรู้  วิชาชีพและวิชาชีวิต ไป

พร้อม ๆ กัน ในส่วนวิชาความรู้และวิชาชีพ น้ัน ก็ได้จาก

กระบวนการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ส่วน

วิชาชีวิต เป็นสิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องแสวงหาและเข้าร่วม 

โดยมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย

เพือ่ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา 

เคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน แก้ปัญหาด้วยปัญญา ด้วย

สันติวิธี อยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ ฝึกการเป็นผู้นํา       

ผู้ ตามท่ีดี  รู้ แพ้  รู้ ชนะ  รู้อ ภัย  ตลอดจนการ พัฒ น า

บุคลิกภาพต่าง ๆ ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักรุ่นพี่ รู้จักรุ่น

น้อง สิ่งเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นวิชาชีวิตท่ีมหาวิทยาลัย

ต้องการให้เกิดแก่นักศึกษา  ดังน้ัน การเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเราทุกค 

ท้ายท่ีสุดน้ี ขออํานาจ อันศักดิ์สิทธ์ิอันมีสมเด็จ

พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7      

พ่อปู่โปงลาน จงปกปักรักษา คุ้มครองให้นักศึกษาใหม่   

ทุกคนมีความมุ่งม่ันตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็น

ปัญญาชน เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏรําไพพรรณี  สืบไป 
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ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่

สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏรําไพพรรณี สถาบันการศึกษาซึ่งมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสําหรับ

นักศึกษา ขอให้นักศึกษาจงภาคภูมิใจและเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษา

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพือ่ก้าวไปสู่ความสําเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้า 

                ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ทําให้การ

พบกันของพวกเรายากลําบากยิ่งข้ึน เราจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป 

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกใน

ยุคปัจจุบันนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้อง เรียนอย่างสมํ่าเสมอ นักศึกษาควรแบง่

เวลาและหาโอกาสร่วมทํากิจกรรมของคณะหรือชมรมต่าง ๆ ด้วย 

เพราะนอกจากจะทําให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานแล้ว ยัง

ช่วยฝึกฝนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่ง จะเป็นพื้นฐานของ

การทํางานในอนาคตต่อไป นักศึกษาสามารถขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่

ปรึกษาแล้วยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook 

(กองพฒันานักศึกษา มรภ.รําไพพรรณี)  และเว็บไซต์ของกองพฒันา

นักศึกษา บุคลากรทุกคนของกองพฒันานักศึกษายินดีแนะนําและให้

คําปรึกษาแก่นักศึกษา ขอเพยีงให้นักศึกษา คิดไตร่ตรองอย่างมีสติและ

พยายามแก้ไขปัญหาไปในทางที่เหมาะสม หลีกเล่ียงอบายมุขและส่ิงเสพ

ติด ต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตอย่างสมศักดิ์ศรีและเป็น

อนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

           สุดท้ายนี้ผมขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุข สนุกกับการเรียน

และขออวยพรให้ประสบความสําเร็จตาม ที่มุ่งหวัง สร้างความ

ภาคภูมิใจให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ และตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

ในรั้วชมพู-เขียว แห่งนี้  และขอให้ปฏิบัติตนให้สมกับคํากล่าวที่ว่า         

“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

“ หวัง ใด ในปล ายทาง จึงก้ าวย่ างม าทางนี้  

ทํา เถิดจงทําดี  สิ่ งที่ หวังจัก สมใจ”  
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กว่าทุกคนจะได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ต้อง

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี ไม่ได้ผ่านมาง่ายๆ เลย แต่รู้ม้ัย 

12 ปีท่ีเราเป็นนักเรียน เป็นการเรียนรู้แบบสนุกสนานใน

แบบของน้อง ๆ แต่ตอนน้ีเรามีคําเรียกท่ีเปลี่ยนไปเป็น

นักศึกษาแทน  

ท้ัง ๆ ท่ีนักเรียน กับ นักศึกษา ห่างกันแค่ไม่           

กี่ เดือน แต่ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน และความ

คาดหวังท่ีเกิดขึ้นกลับแตกต่างกันอย่างมาก อีกท้ัง

อุปสรรคในช่วงเวลา 4 ปีท่ีกําลังจะมาถึง มีมากกว่าเดิม

ต้องห่างจากครอบครัว ห่างบ้าน ห่างสิ่งท่ีคุ้นเคย และ

ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ทุก  ๆ  ก้ าวของการเ ป็นนัก ศึกษา จึงต้อ ง

ระมัดระวังในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล์ อบายมุขต่าง ๆ ต้องหลีกให้ได้ เพือ่ให้สําเร็จ

การศึกษา รับพระราชทานปริญญาบัตร อย่างท่ีตั้งใจ  

สิ่งท่ีอยากแนะพวกเราทุกคนคือ การเลือกคบ

เพื่อน การมี “เพื่อนเยอะ” เป็นเรื่องท่ีดี แต่การมี “เพื่อนดี  ๆ ”         

มันดีกว่าเยอะ  

“ เพื่อนที่ดีมีหนึ่ งถึงจะน้อย  

ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา  

เหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยราคา  

ยังมีค่ากว่านํ้า เค็มเต็ม ทะเล”  
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ในนามของประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี พี่ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับ

น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่รั้วชมพู – เขียว แห่งน้ี     

ซ่ึงเ ป็นท่ี ท่ีพร้อมให้ความรู้  ใ ห้ประสบการณ์  ต่าง ๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเรียน การใช้ชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

การท่ีเราได้ เรามาเป็นนักศึกษาน้ัน มีความ

แตกต่างจากการเป็นนักเรียนในช่วงมัธยมอย่างมาก 

น้อง ๆ จะต้องปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

และความเป็นอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ต้องพบ

เจอผู้คนในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะทําให้น้อง ๆ เป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

พี่อยากใ ห้ น้อง  ๆ  ระลึก ไว้ เสมอว่า เรา คือ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  “คนของพระราชา        

ข้าของแผ่นดิน” และพร้อมท่ีจะเป็นบัณฑิตท่ีดี เพือ่ออกไป

พฒันาประเทศชาติบ้านเมือง สืบต่อไป 
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ในนามของนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ  ทุกคนท่ีได้เข้ามาเป็นส่วน

หน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และยินดี

ต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่รั้วชมพู-เขียว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชาท่ีน้องจะได้รับ

ความรู้จากคณาจารย์ บุคลากร รวมท้ังสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยท่ีจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี     

และในรั้วมหาวิทยาลัยจะพาน้อง ๆ  ให้รู้จักกับอะไรใหม่ ๆ 

เพื่อนใหม่ พี่ใหม่  น้องใหม่ พร้อมท้ังอาจารย์ ท่ีมาก

ความสามารถ ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ และนอกจากความรู้ท่ี

ได้จากท่ีแห่งน้ี หากน้อง  คนไหนรักในการทํากิจกรรม 

อยากทําอะไรให้กับมหาวิทยาลัย ให้กับส่วนรวม พี่ก็

อยากจะชวนน้อง ๆ ให้มาลองทํางานกับพวกพี่องค์การ

นักศึกษา น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายจาก  

ท่ีแห่งน้ี 

สุ ด ท้ า ย น้ี พี่ ข อ ใ ห้ น้ อ ง  ๆ  มี ค ว า ม สุ ข ใ น รั้ ว

มหาวิทยาลัย พบแต่สิ่งท่ีดี ๆ และได้รับความรู้มากมาย

จากคณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 
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รู้ไว้.....ใช่ว่า 

น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่า องค์การนักศึกษาคืออะไร แล้วเขาทำอะไรกัน บางคนอาจคิดว่า     
ไม่น่าสนใจ จะรู้ไปทำไม น้องอาจคิดผิดแล้วล่ะ เพราะองค์การนักศึกษานั้น มีความเกี่ยวข้องกับ  
น้อง ๆ ทุกคนโดยตรง ดังนั้น เราไปทำความรู้จักกับองค์การนักศึกษากันเลย 

“องค์การนักศึกษา” เป็นตัวแทนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรม 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ภายในองค์การนักศึกษา
แบ่งได้ 3 ฝ่าย คือ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ  
 
1. องค์การนักศึกษา 

สมาชิกองค์การนักศึกษามาจากนักศึกษาที่สนใจในการทำงานกิจกรรมของมหาวิทยาลยั
สมัครเข้ามาทำงานในองค์การนักศึกษา โดยมีนายกองค์การนักศึกษาเป็นหัวหน้าผู้ซึ่งบริหาร
จัดการ การดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รองจากนายกองค์การนักศึกษา เป็นผู้   
รับมอบนโยบาย และคำสั่งงานของนายกองค์การนักศึกษา เพื่อการดำเนินการต่อไป 
อำนาจหน้าที่ขององค์การนักศึกษา 

- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององค์การนักศึกษา 

- วางแผนและจ ัดทำโครงการจัดก ิจกรรมต่าง ๆ โดยได ้ร ับความเห็นชอบจาก             
กองพัฒนานักศึกษา 

 
2. สภานักศึกษา 

สำหรับสภานักศึกษานั ้น จะมีส่วนเกี ่ยวข้องกับองค์การนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสภานักศึกษามีหน้าที่ คอยตรวจสอบและประเมินผลการทำงานขององค์การนักศึกษา 
สมาชิกของสภานักศึกษา มาจากหัวหน้าหมู่เรียนทุกคน นั่นคือ เมื่อนักศึกษาคนใดได้รับเลือก   
ให้เป็นหัวหน้าหมู ่เร ียน ก็ค ือว่าเป็นสมาชิกสภานักศึกษาโดยตำแหน่งเลยนั ้นเอง โดยมี
ประธานสภาเป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุด ในการบริหารงานของสภานักศึกษา 
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รู้ไว้.....ใช่ว่า 

อำนาจหน้าที่ของสภานักศึกษา 

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากเงินกิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

- เปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อข้องใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา และคณะกรรมการบริหารคณะ 

 
3. สโมสรนักศึกษา  
           สโมสรนักศึกษา ก็มาจากกลุ ่มคนที ่สนใจงานกิจกรรม มารวมตัวกันทำกิจกรรม          
ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน เพียงแต่สโมสรนักศึกษาจะยึดกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับคณะของตน      
เป็นหลัก โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุด ทำหน้าที่บริหารงาน
ของสโมสรนักศึกษาของคณะของตน 
  

8 

บ้านของเรา 63 



9 
บ้านของเรา 63 

 

 

  



10 
บ้านของเรา 63 

 

  



11 
บ้านของเรา 63 

 

  



12 
บ้านของเรา 63 

 

  กิจกรรมนักศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
1. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยและหรือคณะ  

จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าท่ีของนักศกึษา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
(1) นักศึกษา ต้องเข้าร่วม "กิจกรรมหลัก" ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และ ไม่น้อยกว่า 
130 ช่ัวโมง แต่ทั้งนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมเทศ" ด้วยจึงจะผ่าน  
(2) นักศึกษา ต้องเข้าร่วม "กิจกรรมเสริม" จำนวน 5 ด้าน ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 
และ ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง (ด้านละ 2 กิจกรรม และ ดา้นละไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง) 

 (3) ทุกกิจกรรม จะไม่บังคับช้ันปสีุดท้ายของหลักสูตร ยกเว้นปัจฉิมนิเทศ  
 (4) กิจกรรมบังคับในตารางนี้ เปน็กิจกรรมที่แนะนำให้เข้าร่วม เพือ่ผ่านกิจกรรม      

ตามหลักสูตร 
       2.1 กิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมหลักที่นักศกึษาสามารถเข้าร่วม 

ข้อ กิจกรรม 
ชั้นป ี

1 2 3 4 5 
(1) ปฐมนิเทศ ✓     
(2) ค่ายชมพู-เขียว ✓     
(3) พิธีไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน ✓ ✓ ✓ ✓  
(4) วันสถาปนามหาวิทยาลัยหรือพิธีอัญเชิญตรา ✓ ✓ ✓ ✓  
(5) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ✓ ✓ ✓ ✓  
(6) เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมชมรม ✓ ✓ ✓   
(7) วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ✓ ✓ ✓ ✓  
(8) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ✓     
(9) เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ✓ ✓ ✓   
(10) ปัจฉิมนิเทศ    ✓ ✓ 
(11) กิจกรรมบังคับอื่น ๆ ตามประกาศ      
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 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย (ตามตาราง) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ไม่น้อยกว่า      
1 กิจกรรม และจำนวนชั่วโมงรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ชั ่วโมง โดยให้เลือก       
จากกิจกรรม ดังนี้  
   • พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (22 พฤษภาคม) 
   • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 (26 กรกฎาคม) 
   • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) 
   • วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) 
   • กิจกรรมอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
       2.2 กิจกรรมเสริมที่นักศึกษาต้องเลือกเข้าร่วม 
 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม  
และมีจำนวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60 ชั ่วโมง โดยเป็นกิจกรรมที่พัฒนา
นักศึกษา 5 ด้าน ดังน้ี  
   • ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประเพณลีอยกระทง  
   • ด้านวิชาการ เช่น อบรมให้ความรู้ สมัมนา  
   • ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขันกีฬา การป้องกันยาเสพตดิ ป้องกันโรคตดิต่อ 
   • ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
   • ด้านเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม โครงการทำบุญ สวดมนต์ กิจกรรมทางศาสนา 
3. การเช็คกิจกรรมนักศกึษา มีอยู่ 3 วิธี คือ 
(1) เช็คด้วยบัตรนักศึกษา : นักศึกษาจะต้องพกบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย   
และในการเช็คกิจกรรมทุกครั้งต้องแสดงบัตร หากไม่พกมา ถือว่าสละสิทธ์ิการเช็คกิจกรรม 
(2) เช็คด้วยบัตรเช็คกิจกรรม : เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษาจะ
แจกบัตรเช็คกิจกรรมให้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำในบัตรตามวันเวลาที่กำหนด     
หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธ์ิการเช็คกิจกรรม 
(3) เช็คด้วย Area Check ผ่าน GPS ของนักศึกษา 
4. กรณี ขาดกิจกรรมและชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ 
จะต้องซ่อมเสริมกจิกรรมจนครบจงึจะขอสำเรจ็การศึกษาได้ 
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อาคาร 2  อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
อาคาร 3  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 
อาคาร 4  อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 
อาคาร 5  อาคารกองพัฒนานกัศึกษา 
อาคาร 6  อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังเก่า) 
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อาคาร 14  อาคารศิลปะใหม ่
อาคาร 15  อาคารโรงเรียนสาธิต 
อาคาร 16  อาคารเรือนพยาบาล 
อาคาร 17  อาคารดนตรี 
อาคาร 18  อาคารคณะอัญมณีศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
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อาคาร 21  อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังเก่า) 
อาคาร 22  อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) 
อาคาร 23  อาคารวิจยัเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
อาคาร 24  อาคารวิจยัสัตว์ปกี 
อาคาร 25  อาคารภูมิทัศน ์
อาคาร 26  อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
อาคาร 27  อาคารสโมสรอาจารย ์
อาคาร 28  อาคารโรงยิมเนเซ่ียม (โรงยิมปิด) 
อาคาร 29  อาคารหอประชุมรำไพพรรณี 
อาคาร 30  อาคารหอประชุมสาธิต 
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 งานทุนการศึกษา  

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับ  
การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดให้มีทุนการศึกษา               
2 ประเภท คือ 

1. ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง 
เป็นทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับต่อเนื่องมาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งผู้มอบทุน 

มีความประสงค์จะมอบเงินทุนให้กับนักศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
1.1 ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ  

พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกฎุราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
1.2 ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
1.3 ทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมาร ี
1.4 ทุนการศึกษามูลนิธริ่วมจติรน้อมเกล้า 
1.5 ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ 
1.6 ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า 
1.7 ทุนการศึกษาศาลหลักเมือง 
1.8 ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึง่ 
1.9 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ (หากนักศึกษามีบัตรประจำตัวผูพ้ิการ   

และยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษา ให้ดำเนินการติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 
1.10 ทุนการศึกษามูลนิธิ Chaild Care Thiland (CCT.) 
1.11 ทุนการศึกษาเกษมศานติ ์

กรณีนักศึกษาเป็นผู้ได้รับทุนประเภทต่อเนื่อง ให้นักศึกษาแจ้งสถานะทุนให้          
กองพัฒนานักศึกษารับทราบ เพื่อดำเนินการประสานงานการรับทุนต่อไป 
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 งานทุนการศึกษา  

2. ทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง 
เป ็นทุนการศึกษาที ่ม ีผ ู ้ ให ้ความอนุเคราะห์มอบเง ินทุนให้ก ับนักศ ึกษา               

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพียงครั้งเดียว เพื่อให้นักศึกษาใช้จ่ายในการศึกษา    
เล่าเรียน โดยจำนวนทุนในแต่ละปีการศึกษาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ประสงค์
มอบเงินทุนในปีการศึกษาน้ัน ๆ ได้แก่ 

2.1 ทุนการศึกษาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
2.2 ทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี 
2.3 ทุนการศึกษาไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ 
2.4 ทุนการศึกษาพ่อปู่โป่งลาน 
2.5 ทุนการศึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง 

กรณีที ่มีผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏรำไพพรรณี  กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร
ทุนการศึกษาไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัด และเพจ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี 
ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัครทุนจะเป็นไปตามที่ผู้ประสงค์มอบทุนกำหนด 
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การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จากเว็บไซต์ กยศ.  
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937771 
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การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 

2. ขอรหัสเข้าระบบ e-studentloan จากเว็บไซต์ กยศ.  
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html  
(ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการขอรหัสหรือเข้าระบบ e-studentloan) 

(ภาพตัวอย่างจากเว็บไซต์) 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาท่ีเคยกู้ยืมหรอืเคยมีรหัสเข้าระบบ e-studentloan แล้ว 
  สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไดเ้ลย ส่วนนักศึกษาที่ลืมรหสัผ่านให้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้เลย 
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การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 
3. เมื่อนักศึกษาได้รหัสเข้าระบบ e-studentloan เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าระบบยืนยันการกู้ยืมใน
ระบบ e-studentloan ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 พิมพ์จากระบบ e-studentloan 
จำนวน 1 แผ่น 

 
(ภาพตัวอย่างการยืนยันการกู้ยมืภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
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การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 
4. จัดเตรียมเอกสารขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

4.1 กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2563 
(ห้ามมีรอย ลบ ขีดฆ่าข้อความ) 

4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู ้กู ้ย ืม บิดา และมารดา หรือ
ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่มีบิดา มารดา) หรือคู่สมรส(ถ้ามี) พร้อมให้เจ้าของสำเนา
รับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย 

4.3 สำเนาใบสมรสของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือสำเนาใบมรณะบัตรของบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมให้เจ้าของสำเนารับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย 
**หมายเหตุ หากไม่มีหลักฐานในการยืนยันให้ใช้หนังสือร ับรองสถานภาพ       
บิดา-มารดาของผู้กู้ยืม ให้ข้าราชการ เซ็นรับรองและแนบสำเนาบัตรข้าราชการ     
1 ชุด 

4.4 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ 
    - บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองมีเงินเดือน (รายได้ประจำให้ใช้เอกสาร
รับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนที่ออกจากต้นสังกัด) 
    - บิดาและมารดาที่ไม่มีรายได้ประจำ (ให้ใช้เอกสาร กยศ. 102 หนังสือ
รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน ให้ข้าราชการ เซ็นรับรองและแนบสำเนา
บัตรข้าราชการ 1 ชุด หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาและมารดา พร้อม
ให้เจ้าของสำเนารับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย) 

4.5 รูปถ่ายบ้านและแผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน พร้อมให้ข้าราชการเซ็นรับรองที่รูปถ่าย   
และที่เอกสาร 

4.6 ใบแสดงผลการศึกษา 
 - นักศึกษาปี 2 3 4 5 ให้พิมพ์จากระบบของมหาวิทยาลัย 
เฉพาะปีการศึกษา 2562 ทั้งสองภาคเรียน 
 - นักศึกษาปี 1 ใช้สำเนาผลการเรียน ปพ.1 
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การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 
4.7 บันทึกกิจกรรมจิตอาสา  

    - รายเก่าของมหาวิทยาลัยใช้จำนวน 36 ช่ัวโมง  
    - รายเก่าจากโรงเรียนเดิมและรายใหม่ไม่เคยกู้มาก่อนใช้ 10 ช่ัวโมง 

4.8 กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  
(เฉพาะนักศึกษาปี 2 3 4 5 ) 

4.9 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหร้ับรองว่าไม่มรีายได้ประจำ 

หมายเหตุ   ให้นักศึกษาปี 2 3 4 ติดภาพที่ใส่ชุดนักศึกษา ปี 1 อนุญาตติดภาพชุดนักเรียนได้ 
     และหากผู้รับรอง(ข้าราชการ) เป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมดใช้สำเนาบัตรข้าราชการ
     เพียง 1 ชุด 
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กรณีทะเลาะวิวาทและลักทรัพย์ในมหาวิทยาลยัมีโทษอย่างไร ? 
 มีโทษสูงสุดพักการเรยีน 1 ปีการศึกษา 
 

ถ้ากระเป๋าเงินหายต้องทำอย่างไร ?  
 ก่อนอ่ืนเลยตั้งสติและทบทวนว่าลืมไว้ท่ีไหนหากคดิว่าหายจริง ๆ แล้วน้อง ๆ ก็ต้อง
รีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ หากมีบัตร ATM ให้น้องโทรไประงับที่ธนาคารด้วย 
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปแอบอ้างสิทธ์ิ 
 

เรียนมหาวิทยาลยัจำเป็นต้องอยู่ชมรมตามที่อาจารย์ รุ่นพี่ หรือสาขาบังคับไหม ? 
    ไม่ต้อง เพราะ น้อง ๆ สามารถเลือกชมรมไดเ้องตามความสมัครใจของตนเอง 
 

นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือเปล่า ? 
 จำเป็น เพราะ นอกจากวิชาเรยีนที่เป็นวิชาการแล้วกิจกรรมถือเป็นวิชาที่เสริมสร้าง
ประสบการณ์และเป็นหน้าท่ีของนักศึกษาตามกิจกรรมหลักสตูรของมหาวิทยาลยั 
 

ถ้าถูกบังคับให้รับน้องต้องทำอย่างไร ? 
     ในกรณีนี้น้อง ๆ สามารถแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและไปร้องเรียนได้ที่ 

อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือโทร  039-319111 กด 2 
 

  ถ้าอยากย้ายคณะหรือสาขาสามารถย้ายได้หรือไม่ และจะสามารถโอนหน่วยกิตได้ไหม ? 
    กรณีนี้น้อง ๆ สามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และสอบถามไดท้ี่ 

กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ช้ัน 1 โทร 093-319111 กด 1 
 

ต้องการซื้อเครื่องหมายนักศึกษาไปซื้อได้ที่ไหน ? 
    น้อง ๆ สามารถไปซื้อท่ีฝ่ายจดัหารายได้ที่อาคาร 36 ช้ัน 1 

ตรงข้ามร้านกาแฟชาวดอย 
 

โดนตัดคะแนนความประพฤตติ้องทำอย่างไร ? 
  ต้องติดต่อขอบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้มีคะแนนความประพฤติเต็ม 100 

โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตกึกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 
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ถ้าจ่ายค่าเทอมไม่ทันตามกำหนดในใบแจ้งชำระที่ธนาคารทำอย่างไร ? 
 น้อง ๆ สามารถนำไปจ่ายได้ทีห่้องการเงินพร้อมกับเสียค่าปรับ ทั้งนี้มีช่วงวันท่ี 
ให้ชำระ โดยเสียค่าปรับหากยังไมท่ันต้องติดต่อกองบริการนักศึกษา 
 

ถ้าต้องการยกเลิกวิชาเรียนหรือพกัการเรียนต้องทำอย่างไร ? 
  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา และยื่นเรื่อง 

ที่กองบริการการศึกษา 
 

ถ้าลงบัตรกิจกรรมไม่ทันควรทำอยา่งไร ? 
   ก่อนอ่ืนต้องรับผิดชอบตนเองก่อนเมื่อไดร้ับบัตรให้รีบดำเนินการตามบตัรโดยเร็ว 

หากสุดวสิัยจริง ๆ ให้ไปตดิต่อท่ีกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 
 

บัตรประจำตัวนักศึกษาหายทำต้องอย่างไรบ้าง ? 
  ติดต่อกองบริการการศึกษา อาคาร 36 ช้ัน 1 เพื่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

และนำไปยื่นท่ีธนาคารเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม ่
 

การผ่อนผันทหาร ตดิต่อท่ีไหนและต้องทำอย่างไรบ้าง ? 
 สามารถดำเนินการขอผ่อนผันได้ภายในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
และตดิต่อได้ที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 1 
 

ถ้าอยากเป็นส่วนหน่ึงขององค์การนักศึกษาต้องทำอย่างไร ? 
    น้อง ๆ สามารถมาสมัครได้ทีอ่งค์การนักศึกษาที่ตึกกองพัฒนานักศึกษาช้ัน 1  

 

ลงทะเบียนเรียนไม่ทันควรทำอย่างไร ? 
  ติดต่อกองบริการการศึกษา อาคาร 36 ช้ัน 1 โทร 039-319111 กด 1 

 

ถ้าอยากผ่อนผันค่าเทอมควรทำอย่างไร ? 
       น้อง ๆ สามารถตดิต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีกองบริการการศึกษา  

อาคาร 36 ช้ัน 1 โทร 093-319111 กด 1 
 

 
 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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ถ้าต้องการกู้ กยศ. ควรทำอย่างไร? 
        ติดต่อสอบถามที่อาคารกองพฒันานักศึกษาหรือกดตดิตามเพจเฟสบุ๊ค กยศ.rbru 

 

อยู่องค์การนักศึกษาดีอย่างไร ? 
           ได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนอ่ืน และเปิดรับทัศนคติ 

เพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพท่ีสมบูรณ์พร้อม 
 

ถ้ามีอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยหรือบริเวณใกล้เคียงตดิต่อท่ีใคร ? 
 น้อง ๆ สามารถตดิต่อท่ีเรือนพยาบาลเพื่อรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
หากเกิดที่บรเิวณใกลเ้คียง ให้น้อง ๆ โทร 1669 เพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สดุ 
 

ไม่รับน้องได้หรือไม่ ? 
   ได้ กิจกรรมรับน้องไม่ใช่กิจกรรมบังคับไม่มีผลต่อการศึกษาจึงเลอืกเข้าร่วม 

หรือไมเ่ข้าร่วมกไ็ด ้
 

ทำไมต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ในการเข้าออกมหาวิทยาลยั ? 
   เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่เกดิจากอุบัติเหตุ และเป็นไปตามกฎหมาย 

 

ติด F , I ควรทำอย่างไร ? 
 ในกรณีที่น้อง ๆ ติด F ให้น้อง ๆ รอลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่ในกรณีที่ตดิ I น้อง ๆ 
สามารถขอเอกสารแก้ I ได้ที่กองบริการการศึกษาและติดต่ออาจารย์ประจำวิชา 
 

ถ้าช่ัวโมงกิจกรรมไม่ครบทำอย่างไร ? 
   ติดต่อที่ตึกกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 

 

ถ้าถูกล็อคล้อเนื่องจากจอดรถในที่ห้ามจอดหรือผิดกฎจราจรอื่น ๆ ตอ้งทำอย่างไร ? 
  ในกรณีนี้น้อง ๆ ต้องรอถึง เวลา 16.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะมาปลดล็อคให้ 

 

ถ้าช่ัวโมงกิจกรรมไม่ครบทำอย่างไร ? 
   ติดต่อที่ตึกกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
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งานกีฬาและนันทนาการ 

กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ นั้นมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่   
ความเป็นเลิศ และการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาลัย
นั้นจะมีเงินรางวัล และงดเว้นค่าเล่าเรียนให้สำหรับนักกีฬาที่สร้างชื ่อเสียง โดยจะแบ่งเป็น          
2 ประเภท คือ 

1. ระดบัชาติประเภททีมและประเภทบุคคล  
  1.1 เหรียญทอง จ่ายไม่เกิน 14,000 บาทต่อคน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 3 เทอม 
  1.2 เหรียญเงิน จ่ายไม่เกิน 9,000 บาทต่อคน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2 เทอม 
  1.3 เหรียญทองแดง จ่ายไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 1 เทอม 

      2.  ระดบัภูมิภาคประเภททีมและประเภทบุคคล 
  2.1 เหรียญทอง จ่ายไมเ่กิน 7,000 บาทต่อคน  
  2.2 เหรียญเงิน จ่ายไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน 

    2.3 เหรียญทองแดง จ่ายไมเ่กิน 3,000 บาทต่อคน  

โดยกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ ยังมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีหลักและวิธีการ    
ออกกำลังกายที ่ด ีภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเชื ่อมสัมพันธ์ อีกทั้ง       
อำนวยความสะดวก ในการบริการอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ยืมเพื่อใช้ในการออกกำลัง
กายหรือการแข่งขัน  
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การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563 
 

การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครเรียนได้ในชั้นปีที ่ 2 ,3,4 และ 5       

โดยการรับสมัครและการเรียนมีกำหนดดังนี้ 
1. เปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ google platform 1 – 17 มิถุนายน 2563 
2. ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร 1-20 กรกฎาคม 2563 
3. รายงานตัว เดือน สิงหาคม 2563 
4. เรียนภาคทฤษฎี เดือน ตลุาคม 2563 
5. เข้าค่ายภาคสนาม เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

โดยกำหนดการจะระบุวันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชุมกับทางศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 19 ส่วนรายละเอียดของวันในแต่ละขั้นตอนนั้นจะประกาศให้ทราบตาม
ช่องทาง เพจ facebook : นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
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   การผ่อนผันทหาร  

 ขั้นตอนการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร  
 นักศึกษาท่ี     มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ขึ้นไป 

      มีความประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 
      ให้มาติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ย. 2563 – 15 ธ.ค. 2563 
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1. สำเนาใบ ส.ด. 9 (ถ่ายเอกสารทั้งสองด้าน) จำนวน 2 ฉบับ 
2. สำเนาหมายเรยีกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบยีนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
6. สำเนาเอกสารการเปลีย่นช่ือตัว – ช่ือสกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) 
เอกสารดังกล่าวให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริง

ทุกอย่างมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดนำหลักฐานมาไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะไม่รับคำร้องขอ     
ผ่อนผันฯ และจะไม่ดำเนินการผ่อนผันให้ และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้อง
บำเพ็ญประโยชน์ตามจำนวนชั่วโมงที่ยื่นคำร้องล่าช้านับจากวันที่หมดเขตถึงวันที่มายื่นคำร้อง
พร้อมส่งเอกสารครบเรียบร้อย (วันละ 7 ชั่วโมง) และหากบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามจำนวน
ช่ัวโมงท่ีนับได้จริง นักศึกษาจะไม่ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษา 
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ปริศนา..ปลุกไหวพริบ 
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นิสัยบอกตัวตนจากกรุ๊ปเลือด 
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ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
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มาร์ชสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 

เมื่อธงของเราโบกสะบัด ชมพูเขียวชัดเด่นอยู ่
ประกาศเกยีรตริาชภัฏสง่าหรยูืนหยัดเชิดชู ณ แดนจันทบรุี 

สถาบันเรามี ศักดิ์ศรีอันควรภมูิใจ 
รำไพพรรณรีาชินีเกรียงไกรพระราชทานนามมา 

เลิศสัญลักษณ์ศักดิเดชน์ เป็นดังปิน่เพชรบูชา 
ตำหนักเทาเอกลักษณ์ทรงศักดาคอืถ่ินศึกษาที่ผองเราภูมิใจ 

สถาบันเกรยีงไกร เพียบพร้อมวินยัไมตร ี
แดนเจียรนัยเยาวชนให้ดี มั่นสามคัคีและมีคุณธรรม 

เด่นดัง “ครุ” เราคือครู รอบรู้ประมวลวิชามากมี 
“มนุษย์สังคม” สร้างรากฐานดี อกี “วิทย์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี” ก็สำคัญ 

“เกษตร” ร่ำเรียนงานทำกิน ไร่นา เรือกสวนพลิกดินมุ่งมั่น 
“อุตสาหกรรม” เราฝึกพร้อมกัน อีก “วิทยาการจัดการ” เรื่องบริหารเราเรียน 

ขอตั้งสัตยไ์ว้ว่า จะมุ่งศึกษาด้วยความพากเพียร 
รักษาเกียรติสถาบัน เราไว้ให้คงจำเนียรมั่นคงสถิตเสถียรศักดิ์ศรี 

ขอกราบแทบพระบาท แห่งพระแม่ไท้รำไพพรรณ ี
พร้อมจงรักพิทักษ์เนา ร่มเกล้าเปน็ขวัญจักรี รักชาติ ศาสน์ ปฐพี ยิง่ชีพตน 
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 เพลงเทิดพระเกียรติแม่ไท้รำไพพรรณี 

 ผองเราน้องพี่เหลา่ชมพูเขียว สิ่งทีย่ึดเหนี่ยวให้หลงลมืได้  
แม่ไท้รำไพพรรณี พระเป็นปิ่นศรีในดวงหทัย ซึ่งเป็นฉัตรชัยของเรา 

พระทัยพิสุทธิ์ดุจทิพย์วารี เมตตาเหลือท่ียากหาใดเท่า 
เปียมล้นฤทัยปรานี พระนามท่านนี้แนบใจพวกเรา เหลา่ราชภฏัรำไพพรรณ ี

น้ำพระทัยท่านนั้นทรงมีแต่ให้ทั่วแคว้นแดนไทยตา่งซึ้งซาบด ี
ทรงเสียสละ สร้างสรรค์งานไว้มากมี ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์มีอาชีพนานา 

ขอทูนขอเทิดเกียรติคณุธำรง ให้คงสูงส่งสถิตไว้ในหล้า 
แม่ไท้รำไพพรรณี ผองข้อฯเหล่านีข้อตั้งสัจจา สืบทอดเจตนาพระองค์นิรันดร ์

(ซ้ำท้ังหมด)  
 

 

เพลงราชภัฏสดุดี 

ขอเดชะ ขัตติยะองค์ภูมิพล โปรดดาลดลพระราชทานนามมา 
ราชภัฏพร้อมใจศรัทธา เทิดเกียรตบิูชา มหาราชา องค์ภูมิพล 

ผองเรารักสุดหทยั หาใครไหนเกิน ต่างชวนเชิญร่วมหมูเ่ชิดชูบูชา 
แหล่งเรียนนี้  น้องพี่ศรัทธา ตั้งจิตวิญญาณ์ น้อมวันทาสถาบันยิ่ง 

* ปราชญ์ ของกษัตริย์ ผูกมัดหัวใจเรายิ่ง 
หยิ่งรักในศักดิ์ ศักดิ์ศรีพร้อมพลีชีวัน 

แม้นยามเรียน เร่งเรียนเพียรพร้อมพลัน 
มุ่งสร้างสรรค์ ปญัญาสามัคค ี

ขอเดชะ ขัตติยะ พระบารมี สดุดี น้องพี่ ร่วมพลีกายใจ 
ราชภัฏ ขอธรรมนำชัย ให้เกียรติเกริกไกร ขออวยชัยเชิดชัย ช...โย 

(ซ้ำ *) 
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หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 

การติดต่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

ใช้หมายเลขโทรศัพท์ 0-3931-9111 

ตามด้วยหมายเลขภายใน ดังนี้ 

ซักถามเร่ืองต่าง ๆ หน่วยงาน 
หมายเลข
ภายใน 

การลงทะเบยีนเรยีน เกรดนักศึกษา ค่าเล่าเรียน กองบริการการศึกษา 10181 

ผ่อนผันค่าเล่าเรียน ค่าเทอม กองบริการการศึกษา 10180 

ขอลาเรียน/ลาพักการเรียน/ลาออก กองบริการการศึกษา 10183 

สิทธ์ิการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน งานการเงิน 10109 
หอพักนักศึกษาหญิง งานหอพัก 10194 
ทุนการศึกษา งานทุนการศึกษา 10194 
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา งาน กยศ. 10190 
ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร งานผ่อนผันทหาร 10188 
เรียนต่อนักศึกษาวิชาทหาร งาน ร.ด. 10193 
นักกีฬามหาวิทยาลยั กลุ่มงานกีฬาฯ 10193 
กิจกรรมนักศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมฯ 10192 
ระเบียบวินยันักศึกษา กลุ่มงานวินัยฯ 10191 
ร้องเรียนเกี่ยวกับนักศึกษา กลุ่มงานวินัยฯ 10191 
ศูนย์ให้คำปรึกษา กลุ่มงานบริการฯ 10194 
ศูนย์ดูแลผู้พิการ กลุ่มงานบริการฯ 10194 

 



 

 

  



 

 

 


