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ค ำน ำ 

 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรื่องในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นเอกสารการ
แสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ  โดยระบุข้ันตอนการด าเนินการต่าง ๆ           
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน            
เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลกัเกีย่วกับทนุการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทุนการศึกษาให้
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์        
มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม ให้สามารถเล่าเรียนจนส าเร็จ
การศึกษา 
 

 ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้า
ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เปน็ก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 
นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ 

นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
สิงหาคม ๒๕๖2 
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หน้า 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย       ๒ 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย       ๓ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ๕ 
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       ๖ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์    ๗     
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            ๙ 
นักวิชาการศึกษา                   ๑๐
ภาระหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา                 ๑๑ 
 

ส่วนท่ี ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 ๑๒ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ข้ันตอนปฏิบัติงาน                ๑๒ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการเขียน Flow Chart                ๑๓ 
ข้ันตอนงานทุนการศึกษา                  ๑๔ 
ข้ันตอนที่ ๑ จัดท าประกาศรบัสมัครทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ๑๖ 
ข้ันตอนที่ ๒ จัดท าหนังสือแจง้เวียนสาขารับสมัคร/พิจารณาคัดเลือกนกัศึกษาในเบื้องต้น          ๒๒ 
ตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  
ข้ันตอนที่ ๓ สาขาด าเนินงานสง่ใบสมัครทุนการศึกษาของนกัศึกษาที่สนใจมายัง            ๓๒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ข้ันตอนที่ ๔ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผูส้มัครตามประกาศรบัสมัครทุนการศึกษา      ๓๔ 
ข้ันตอนที่ ๕ รวบรวมใบสมัครทุนการศึกษา จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษา รายงานข้อมูล             ๓๖ 
เข้าที่ประชุมพจิารณาทุนการศึกษา 
ข้ันตอนที่ ๖ แจ้งก าหนดการคณะกรรมการพจิารณาทุนการศึกษา             ๔๓ 
ข้ันตอนที่ ๗ จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพจิารณาทุนการศึกษา             ๔๕ 
ข้ันตอนที่ ๘ จัดท าเอกสารประกอบการพจิารณาคัดเลือกทนุการศึกษา             ๕๓ 
ข้ันตอนที่ ๙ จัดท าบันทึกข้อความส่งรายช่ือนักศึกษาผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาไปยัง         ๕๖ 
กองพฒันานักศึกษา 
ข้ันตอนที่ ๑๐ จัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา                                     ๕๘
ข้ันตอนที่ ๑๑ ติดตามประกาศพิธีมอบทุนการศึกษา แจ้งนักศึกษาที่เกี่ยวข้องรับทุนการศึกษา    ๖๐ 
ข้ันตอนที่ ๑๒ รายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษาต่อผูบ้ังคับบัญชา            ๖๒ 
 

ประวัติผู้เขียน              
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ส่วนท่ี ๑  

บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ 
ต าบลประตู ชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังห วัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท์                         
0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 ก ่อตั ้งม าตั ้งแต ่ร ัชสม ัยพระบาทสม เด ็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัด
ครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชา
สามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรม
การด าเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนัก
เพนียด 

พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครู             
มูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 

 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็น
โรงเรียนฝึกหดัครูมูลประจ าจงัหวัดพระนครศรอียุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาต้ังในบริเวณกรมทหารที่
ต าบลหัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น
โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชาย
ย้ายไปอยู่ที่บริเวณข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบล
หอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยน
ช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 

พ.ศ . 2498 เริ่ มผลิ ตครู  ป .กศ . ใช้ระบบการฝึกหั ดครูแบบ  2 – 2  - 2                  
ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 

 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 
หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ             
ได้ยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
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พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวม โรงเรียนสตรีฝึ กหั ดครู
พระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.
สูง ป.ม. หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม 
(วิชาเอกฟิสิกส์) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝกึหดัครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง 
หลักสูตร 2 ปี  จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , 
ป.กศ. และ ป.ป. 

 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญา
ตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 

 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดย
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม
วิทยาลัยครูว่าสถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติ
สถาบัน              ราชภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                
เริ่มมีผลบังคับใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มสีมรรถนะเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ภายในปี 2564 

 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน

ต่อท้องถ่ินอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินและของชาติ 

4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถ่ินให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ

แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมใหม้ีการผลติงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน 
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ิน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส ่งเสร ิม  สน ับสนุนการจ ัดการ เร ียนการสอนเพื ่อ เตร ียมความพร้อม                      
สู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ส ำนักงำนคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภำควิชำ 
วิทยำศำสตร ์

ภำควิชำ 
วิทยำศำสตร์ประยุกต ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส ำนักงำนคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภำควิชำ 
มนุษศำสตร ์

ภำควิชำ 
สังคมศำสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สถำบันอยุธยำศึกษำ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร์ 

ส ำนักงำนคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนคณบด ี

คณะครุศำสตร ์

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ 

กองกลำง 

ส ำนักงำนอธกิำรบด ี

กองพัฒนำนักศึกษำ 

ง 

กองนโยบำยและแผน กองบริกำรกำรศึกษำ 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 
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ประวัตคิณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเริ่มผลิตครู ป.กศ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ย้ายจาก
ประตู ชัยมายั งสถานที่ ปั จจุบั นใน พ .ศ.๒๕๐๙ พร้อม ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา มีหมวดวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการสอนวิชาสายวิทยาศาสตร์และได้เปิดสอนระดับ 
ป.กศ.สูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ ประกาศใช้ได้
เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ หมวดวิทยาศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขามัธยมศึกษา
วิชาเอกฟิสิกส์เป็นวิชาแรก 

 ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ ๒ ซึ่งเปิดโอกาสให้
วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากวิชาชีพครูได้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาต่างๆ เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เป็นต้น และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ท าให้สามารถเปิดสอน
หลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ได้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์โดยตรง 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมี
สาระส าคัญส่วนหนึ่ง ก าหนดให้มีการยุบรวมกันของทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายด้านการศึกษา เป็นผลท าให้ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการต้องรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการ
ยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๔๗ จึงท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ซึ่ งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง 

 การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี            
การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเพื่ อยกระดับ คุณภาพการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับ
สถาบันการศึกษาช้ันน าของประเทศได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาทั้ง                
การเรียนการสอนและการวิจัย ในด้านการเรียนการสอน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในคณะเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้นและมีนโยบายส่งอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในด้านการวิจัยได้มีการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ คุณภาพของการวิจัย  อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา                   
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โดยส่วนรวม ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการท าวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัย
ของชุมชนเพื่อให้มหาวิทยาลัยของท้องถ่ินเป็นที่พึ่งทางวิชาการต่างๆ แก่ชุมชน เช่น โครงการวิจัย
วิทยาศาสตร์ท้องถ่ินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น 

ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ในหลาย
สาขาวิชาแล้วยังมีหน้าที่สอนวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ให้กับบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ วิชาเอก
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป ฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา   
และยังได้รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วย เช่น 

 - ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ งจัดตั้งข้ึนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์   และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อท าหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ งานวิจัย
ทั้งของนักศึกษาอาจารย์และหน่วยงานภายนอกตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถ่ิน 

 - ศูนย์สะเต็มศึกษา จัดต้ังข้ึนในปี ๒๕๕๘ ตามการตกลงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการด้วยโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์              
ต่อการบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้  พร้อมกับการถ่ายทอด องค์ความรู้                      
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญำ 

  คุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฒันาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผูส้ร้างนวัตกรรม น าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พันธกิจ 

  ๑) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของชาติและท้องถ่ิน 

  ๒) วิจัยและพฒันานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 

  ๓) บรกิารวิชาการตามความตอ้งการของท้องถ่ิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
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  ๔)  ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม เพือ่สืบสานความเปน็ไทยและอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ

อัตลักษณ์ 

 ก้าวทันเทคโนโลยี ส านึกดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้

เอกลักษณ์ 

  แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้น าด้านวิจัย เช่ียวชาญด้านเทคโนโลย ี

ค่ำนิยม  

  ใฝ่รู้ อุตสาหะ มจีิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพ 

ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาระบบบริหารจัดการคณะสูก่ารเป็นองค์กรแหง่
ความส าเรจ็ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

กลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ส านักงานคณบด ี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
2. สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
7. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

กลุ่มงาน บริหาร
วิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

กลุ่มงานบริการ 
และพัฒนานักศึกษา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

1. สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
3. สาขาวิชาเคมี 
4. กลุ่มวิชาฟิสกิส์        
5. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ    
6. สาขาวิชาวิทยาการ     
คอมพิวเตอร์ 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์ศึกษา 
ดาราศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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นักวิชาการศึกษา 

 นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น       
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย ดังนี ้

 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้         

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
 ๑.๒ ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาและ
กิจการนักศึกษาความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรการพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ๑.๓ จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ๑.๔ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
 ๑.๕ การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จักท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

        ๓. ด้านการประสานงาน 
  ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้                                                                                    
  ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                     

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
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๔.  ด้านการบริการ 
  ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
      ๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านบริหารงานทั่วไป              
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ภาระหน้าท่ีของนักวิชาการศึกษา 
  นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานเกี่ยวกับงาน

บริการและสวัสดิการ จัดกิจกรรมน้องใหม่สัมพันธ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ จัดกิจกรรม
วิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง  ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม 
ประสานงานการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีวินัยและ
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ งานพัฒนาบุคลิกภาพ จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา ติดตามและประเมินผล ด าเนินกิจกรรมอาสาพัฒนา และบ าเพ็ญประโยชน์ 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกเพื่อส่วนรวม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม           
จัดสัมมนาระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับแนวทางจัดกิจกรรมที่เหมาะสม งานด้านการบริการ  
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานกิจกรรมและกีฬา จัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ จัดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ งานแนะแนวการศึกษาอาชีพ
และทุนการศึกษา รับสมัครทุน สัมภาษณ์ทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานหาแหล่งทุนเพิ่มเติม
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ติดตามดูแล นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 
แก่นักศึกษา แนะแนวอาชีพ ติดต่อจัดหาแหล่งอาชีพ  ประสานงานการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยมและ       
จิตวิญญาณตามปรัชญาการด าเนินชีวิต ประสานการเสรมิสร้างจรรยาบรรณ ความสามัคคีและวัฒนธรรม
องค์กร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานงานจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานสโมสรนักศึกษา ชมรม และศิษย์เก่า งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง 
ๆ ของนักศึกษา และชมรมศิษย์เก่าของคณะ จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเพื่อสาธารณประโยชน์        
แก่ชุมชนให้ทุกประเภท ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะ ติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของคณะ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เช่น สมัครงาน ทุนการศึกษา 
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน จิตอาสา 
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ส่วนท่ี 2   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง งานทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานทุนการศึกษา เป็นงานบริการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทุนการศึกษาให้นักศึกษา         
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความ
ประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม ให้สามารถเล่าเรียนจนส าเร็จ
การศึกษา โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้อง ดังต่อไปนี้ ข้ันตอนงานรับสมัครทุนการศึกษา 
ข้ันตอนงานพิจารณาทุนการศึกษา ข้ันตอนประกาศรายช่ือนักศึกษารับทุนการศึกษา ข้ันตอนพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษามีกระบวนการการด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการพิจารณาทนุการศึกษา โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
ปฏิบัติงานยึดถือตามค าสั่ง ประกาศเงื่อนไขคุณสมบัติทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา มีความยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

ดังนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานทุนการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้อง         
มีความรู้ ความเข้าใจ ในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบความส าเร็จและ           
มีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ ดังนี้ 

๑. ข้ันตอนงานรับสมัครทุนการศึกษา 
๒. ข้ันตอนงานพิจารณาทุนการศึกษา 
๓. ข้ันตอนประกาศรายช่ือนักศึกษารับทุนการศึกษา 
๔. ข้ันตอนพิธีมอบทุนการศึกษา 

 

 ค าอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเขียนอธิบายสัญลักษณ์ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่ออธิบายถึง จุดเริ่มต้นของการท างาน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การพิจารณา การอนุมัติ จุดที่มีข้อมูลที่เป็นเอกสาร         
จุดแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวเช่ือมโยงงาน จุดเช่ือมต่อจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป และจุดสิ้นสุด
กระบวนการ ซึ่งมีค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการเขียน Flow Chart คือ 
 

หมายถึง จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดกระบวนการ 
 
หมายถึง กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
หมายถึง การตัดสินใจ การพิจารณา การอนุมัติ 
 
หมายถึง จุดที่มีข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
 
หมายถึง จุดแสดงทิศทางเคลื่อนไหวเช่ือมโยงงาน 
 
หมายถึง จุดเช่ือมต่อจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป 
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ใบสมัคร
ทุนการศึกษา 

ขั้นตอนงานทุนการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ไม่ผ่าน (คุณสมบัติไม่ตรงส่งคืนสาขา) 
                                                                                                                        
                             

 
                                                                       ผา่น (คุณสมบัติตามเงื่อนไข) 
 

                                                                          
                                                                         
  

 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มต้น 

จัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พิจารณาอนุมัติประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 

จัดท าหนังสือแจ้งเวียนสาขารับสมัคร/พิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาในเบื้องต้นตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 

ประกาศรับสมัคร
ทุนการศึกษา 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา 
-ผ่าน FACEBOOK งานกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวทิยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
-ผ่านทาง Line กลุ่มประธาน
หลักสูตร 

สาขาด าเนินงานส่งใบสมัครทุนการศึกษา 

ของนักศึกษาที่สนใจ  
มายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 

 
คุณสมบัติ 

ตามประกาศรับสมัครทนุการศึกษา 
รวบรวมใบสมัครทุนการศึกษา 

จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษา 
รายงานข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณา

ทุนการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1 ข้ันตอนงานทุนการศึกษา 
 
 

แจ้งก าหนดการคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

จัดท าเอกสารประกอบพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการ           
พิจารณาทุนการศึกษา 

 

คณะกรรมการประชุมสรุปผล 
การพิจารณาทุนการศึกษา 

 

จัดท าบันทึกข้อความส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน 

การพิจารณาทุนการศึกษาไปยังกองพัฒนานักศึกษา 
 

ประชาสัมพันธ์ 
-ผ่าน LINE  
ประธานหลักสูตร 
-ผ่าน LINE  
Science ARU News -แบบสรุปข้อมูล 

ประวัตินักศึกษาสมัคร 
ขอรับทุนการศึกษา 
-แบบสรุปรายงานผล 
การพิจารณาทุน 
-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

-ค าสั่ง 
-บันทึกข้อความ 

จัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
                                          

ตดิตามประกาศพิธีมอบทุนการศึกษา  
แจ้งนักศึกษาที่เก่ียวข้องเข้ารับทุนการศึกษา 

 
 

ประชาสัมพันธ์ 
-ผ่าน LINE  
ประธานหลักสูตร 
-ผ่าน LINE  
Science ARU News 
-ผ่าน FACEBOOK 
งานกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

รายงานผลการด าเนินงาน
ทุนการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา 
 

สิ้นสุดกระบวนการ 



๑๖ 

 

ขั้นตอนท่ี  1   จัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 เมื่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง ๔ คณะ ประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แต่ละคณะ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษาประจ ากองพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้ดูแลงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
ผู้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาให้แต่ละคณะ โดยมติที่ประชุมจะสรุป
งบประมาณที่แต่ละคณะได้รับสนับสนุนให้กับนักศึกษา แล้วมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงาน
ทุนการศึกษาคณะด าเนินการจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษา จัดท าประกาศ เรื่องรับสมัคร
ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ เป็นไปตามที่ คุณสมบัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
ก าหนดการเปิด-ปิดรับสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ โดยระบุให้ชัดเจน โดยมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับงาน
ทุนการศึกษาคือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ก่อนน าเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณาอนุมัติเอกสารต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 ๑.๑ จัดท าร่างประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เมื่อได้ทราบงบประมาณทุนการศึกษาที่ได้
จัดสรรจากกองพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษา                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเสนอให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โดยมี ๒ กรณี คือ 

- ไม่เห็นชอบร่างประกาศรบัสมัครทุนการศึกษาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 
- เห็นชอบร่างประกาศรับสมัครทุนการศึกษาด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๑.๒ เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยลีงนามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับคณบดคีณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนาม เสนอแฟ้มลงนาม หรือในกรณีเพื่อให้การด าเนินงานได้รวดเร็ว 
ผู้รับผิดชอบงานสามารถเดินเอกสารเสนอลงนามได้ด้วยตนเอง และแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงื่อนไขแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (รายละเอียดดังภาพที่
1-2) 

 



๑๗ 

 

 
ภาพที่ 1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



๑๘ 

 

 
ภาพที่ 1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ต่อ) 



๑๙ 

 

 
ภาพที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง เงื่อนไขแนวปฏิบัติของนกัศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 



๒๐ 

 

 
ภาพที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง เงื่อนไขแนวปฏิบัติของนกัศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 



๒๑ 

 

ปัญหา  
1. กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าประกาศ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่ามีหน่วยงาน และผู้ที่จะสนใจให้งบประมาณ
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง จึงท าให้ต้องท าประกาศเพิ่มเติมและก่อให้เกิดปัญหาการจัดสรร
ทุนการศึกษา มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการเปิด-ปิด รับสมัครทุนการศึกษา 

2. การน าเสนอประกาศเรื่องรับสมคัรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจเกิด
ความล่าช้าในข้ันตอนการด าเนินการเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามประกาศ  

 
 แนวทางการแก้ไข  

1. ก าหนดระยะเวลาในการรับงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ประสงค์ที่จะ
สนับสนุนให้ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เพื่อให้ผู้ที่จะสนับสนุน
ทุนการศึกษาได้รับทราบทั่วกัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาสามารถด าเนินการเสนอประกาศลงนามต่อคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามประกาศ ด้วยวิธีการตามขั้นตอนการเสนอเอกสารลงนามของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือลงเลขเอกสารหนังสือภายใน น าเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีลงนาม ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องรบัสมัครทนุการศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ให้นักศึกษาได้รับทราบ 
 
 ข้อเสนอแนะ ควรสรุปข้อมูลเจ้าของทุนการศึกษาก่อนจัดท าประกาศ ดังนี ้
 ๑. ช่ือเจ้าของทุนการศึกษา 
 ๒. จ านวนเงินทุนการศึกษา และจ านวนทุนการศึกษา 
 ๓. หลักเกณฑ์ คุณสมบัต ิเงื่อนไข 
 ๔. ช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์ติดต่อ E-mail Line  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนสาขารับสมัคร/พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบ้ืองต้นตาม
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
 
 เมื่อจัดท าประกาศแจ้งรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อให้การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาได้ทั่วถึง
นักศึกษารับทราบ และเพื่อการคัดกรองนักศึกษาที่มีความเหมาะสมที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ เงื่อนไข ที่จะได้รับทุนการศึกษา ทางผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา จึงจัดท าบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
สาขาประกาศรับสมัครทุนการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาในเบื้องต้นเพื่อสมัครรับทุนการศึกษา โดยข้ันตอนการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนสาขารับสมัคร/
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้นตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  
 ๒.๑ ข้ันตอนการจัดพมิพ์หนงัสอืบันทกึข้อความแจ้งเวียนสาขาวิชา เรื่องขอประชาสัมพันธ์
เปิดรบัสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจ าปีการศึกษา...... โดยมสีาระส าคัญ
ดังนี ้
               2.1.1 การท าบันทึกข้อความเรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยพิมพ์รายละเอียด 
เนื้อหา สาระที่ส าคัญ แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้รับทราบและสามารถใช้พิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะฯ ประกาศ พร้อมแนบประกาศมหาวิทยาลัยฯ   
เรื่อง เงื่อนไขแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา...  เสนอคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามบันทึกข้อความ และแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ส่งเอกสารหลักฐาน
กลับมาให้กับผู้ปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบจะได้ด าเนินการต่อไป พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อผู้ปฏิบัติงาน
ทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาทราบ เพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา 
      2.1.2 โดยเรียนแจ้งหนังสือเวียนไปยังประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา อ้างถึง
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดการพิจารณาทุนการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะได้เตรียมความ
พร้อมก่อนถึงวันประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาจะต้องติดตาม 
สอบถาม ไปยังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาว่าได้รับเอกสารและสามารถเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาหรือไม่ เพื่อผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาจะได้ด าเนินงานต่อไป
ได ้
      2.1.3 ระบุหลักฐานที่จะต้องส่งกลับโดยระบุก าหนดการด าเนินงานเพื่อส่งกลับมายัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
             ๑. ใบสมัครขอรบัทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย   จ านวน ๑ รูป 
             ๒. ส าเนาใบรายงานผลการเรียน     จ านวน 1 ฉบับ 
             ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
 



๒๓ 

 

                2.1.4 ประสานงานกับประธานบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ งให้ เป็น
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา หรือผู้แทนของแต่ละสาขาวิชาและติดต่อสอบถามในกรณี
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ได้รวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกของปัญหาร่วมกนัได้ทันเวลา 
โดยผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาแจ้งช่องทางการติดต่อผู้ประสานงานให้กับคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาได้รับทราบ เช่น ทางเบอร์ติดต่อภายใน หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ                    
ที่ผู้ประสานงานจะสะดวกให้การติดต่อประสานงาน 

2.๑.๕ จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่องขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า ประจ าปีการศึกษา...). ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง LINE 
และติดประกาศ ฯลฯ โดยผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาจะต้องด าเนินการและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประธานบริหารหลักสูตร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประธานบริหารหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถาม
ให้กับประธานบริหารหลักสูตร เพื่อสามารถด าเนินงานได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพของ                 
งานทุนการศึกษา (รายละเอียดดังภาพที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

  
ภาพที่ ๓ บันทึกข้อความ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เปิดรบัสมคัรนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  

 (ทุนได้เปล่า) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 



๒๕ 

 

๒.๒ แจกเอกสารบันทกึข้อความให้กบัประธานบรหิารหลักสตูร คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาหรือผู้แทน โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  ๒.๒.๑ ส าเนาเอกสารบันทึกข้อความตามจ านวนที่จะแจก โดยประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่โสตและทัศนศึกษา โดยเขียนแบบฟอร์มหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โสตและทัศนศึกษาถึงจ านวน
เอกสาร รูปแบบการส าเนาเอกสารที่ต้องการให้จัดส าเนา และวัน เวลา ที่จะขอรับเอกสารส าเนา           
เพื่อด าเนินการแจกให้กับประธานบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาหรือผู้แทน 
โดยแจ้งใน LINE กลุ่มประธานบริหารหลักสูตรให้ทราบ เพื่อให้อาจารย์มารับเอกสารที่ห้องส านักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมลงลายมือช่ือรับเอกสาร เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการ
แจกเอกสาร และป้องกันการตกหล่นของการแจกเอกสารให้กับอาจารย์ได้อีกด้วย 
  ๒.๒.๒ สแกนเอกสารบันทึกข้อความเป็นภาพ และ ไฟล์ PDF จัดส่งใน LINE  กลุ่ม
ประธานหลักสูตร เพื่อให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว และสามารถพูดคุยซักถามในรายละเอียดของการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้นตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ เงื่อนไข ที่จะได้รับทุนการศึกษาได้อีกหนึ่งช่องทาง 
  ๒.๒.๓ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี FACEBOOK งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และกลุ่ม LINE นักศึกษาแต่ละช้ันปี และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถประชาสัมพนัธ์ให้
นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน พร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา (รายละเอียดดังภาพที่ ๔) 
เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจขอรับสมคัรทุนการศึกษาได้รับทราบ และติดต่อขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
ภาพที่ ๔ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  



๒๗ 

 

 
ภาพที่ ๔ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๒๘ 

 

 
ภาพที่ ๔ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๒๙ 

 

 
ภาพที่ ๔ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๓๐ 

 

 
ภาพที่ ๔ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๓๑ 

 

ปัญหา  
๑. บางสาขาวิชาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและเอกสารแนบ ไม่ครบ ไม่ตรงเวลา ในการ

รับสมัคร ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่สามารถสรุปจ านวน
นักศึกษาที่จะเข้าที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาได้ 

๒. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง นักศึกษาบางคนไม่ทราบเรื่องการประกาศรับสมัคร
ทุนการศึกษา จึงท าให้เสียโอกาสในการที่จะได้รับทุนการศึกษา 

 
 แนวทางการแก้ไข  

๑. ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาอาจต้องติดตาม เน้นย้ า ก าชับ ส าหรับสาขาวิชาที่ยังไม่ส่ง ใบ
สมัครขอรับทุนการศึกษาและเอกสารแนบเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นและรวบรวมเอกสารได้ทันเวลา และ
รักษาสิทธิของนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา 

๒. เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เช่น เพิ่มจุดการติดป้ายประกาศให้มากขึ้น ขยาย
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มากข้ึน เช่น FACEBOOK ,LINE ,E-MAIL 
,WEBSITE และช่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาได้รับทราบ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. เพื่อป้องกันไม่ให้ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและเอกสารแนบ ของนักศึกษาตกหล่น
หรือไม่ทันเวลาในการรับสมัคร อาจต้องก าหนดระยะเวลาให้ยาวนานข้ึน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบเพิ่มข้ึน เช่น กลุ่ม FACEBOOK งานกิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม LINE นักศึกษาแต่ละช้ันปี 

๒. จัดท าแบบฟอรม์ใบสมัครอัพโหลดลงบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ดาวน์โหลด 
กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารสง่ได้รวดเร็ว และสะดวกมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 สาขาด าเนินงานส่งใบสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาท่ีสนใจมายัง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 การติดตามใบสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาจากสาขาวิชาน้ัน จ าเป็นต้องมีการติดตามเป็น
ระยะเพื่อกระตุ้นให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นไปหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข 
เหมาะสมที่จะได้รับทนุการศึกษา รวมทั้งยังเป็นการปอ้งกันการหลงลืมในการด าเนินการของสาขาวิชา 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษาเสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับได้ ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานทุนการศึกษา
ติดตามการส่งใบสมัครทุนการศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

๓.๑ ผ่านทางกลุ่ม LINE ประธานหลักสูตร  โดยติดตาม สอบถาม และอัพเดตส าหรับ
สาขาวิชาที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและยังไม่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยเน้นย้ าถึงวัน
เวลา สถานที่ และผู้ประสานงานในการขอส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 

๓.๒ ผ่านทางกลุ่ม LINE นักศึกษาแต่ละช้ันปี กรณีต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีเนื้อหาและ
รายละเอียดของข้อมูลทีส่มบูรณ์ โดย LINE ผ่านกลุ่มนักศึกษาแต่ละช้ันปี สอบถามหารายช่ือนักศึกษา
ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และ INBOX ส่วนตัวพูดคุยในเรื่องที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติม หากเป็นไปได้ควร
เรียกตัวนักศึกษาที่ขอสมัครทุนการศึกษามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือให้ช่องทางการติดต่อ
ในกรณีมีข้อสงสัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง และเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาด้วย (รายละเอียดดังภาพที่ ๕) 

 
ภาพที่ ๕ กลุ่ม LINE นักศึกษาแต่ละช้ันป ี

 



๓๓ 

 

 ปัญหา  
๑. กรณีติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษาในสาขาวิชานั้นไม่ได้ 

จ าเป็นต้องสอบถามไปยังอาจารย์ท่านอื่นในสาขาวิชาน้ัน เพื่อให้ได้ข้อมูลและการด าเนินงานต่อไปได้  
๒. กรณีนักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาไม่ครบ จ าเป็นต้อง

เรียกตัวนักศึกษาให้มากรอกข้อมูลรายละเอียดให้เป็นไปตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อถึง
เวลาประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะได้มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ใน        
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ซึ่งจะเป็นน้ าหนักให้กับตัวนักศึกษาเองและจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ทางการศึกษา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา การติดต่ออาจารย์ที่ดูแลเรื่องงานทุนการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 
และตัวนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา จ าเป็นต้องท าฐานข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คือ จัดท าฐานข้อมูลโดยแบ่งเป็นในส่วนของอาจารย์ที่ดูแล
เรื่องงานทุนการศึกษา และนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา จัดท าตารางช่องทางการติดต่อและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น ช่ือ-สกุล สาขาวิชา เบอร์ติดต่อ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ E-MAIL LINE 
FACEBOOK หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวกสามารถติดต่อได้ในกรณีต้องการข้อมูลหรือช้ีแจ้ง
รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 
 ข้อเสนอแนะ การติดตามการส่งใบสมัครทุนการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในการปฏิบัติงาน
ทุนการศึกษา เพราะจะเป็นตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จในข้ันต้นของการปฏิบัติงานให้ได้ทันเวลา ดังนั้ น
ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามการด าเนินงานให้เป็นระบบและใช้ทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนสนิท รวมถึงผู้ปกครอง ในบางกรณีที่ต้องขอรายละเอียดหรือ
ข้อเท็จจริง เพื่อให้การด าเนินงานราบรื่น ด าเนินการเป็นไปตามวัน เวลา  ที่ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษา
ก าหนดไว้ เกิดความสบายใจ อยากปฏิบัติงานร่วมกัน ไม่กดดันผู้ปฏิบัติงานจนเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
 
 เมื่อรวบรวมใบสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาครบตามวันเวลา ที่เปิด -ปิด รับสมัคร
เรียบร้อยแล้ว คณะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข ตามประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา... 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกคน กรณีนักศึกษามีคุณสมบัตติรง
ตามประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา... คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงจะมีสิทธิเข้ารบัการพิจารณาทุนการศึกษา กรณีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
คณะฯ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะติดต่อ
อาจารย์ที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษาและส่งใบสมัครกลับคืนสาขาต้นสังกัด 
 หมายเหตุ นักศึกษาที่คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขทุนการศึกษาสามารถเพิ่มเติมแก้ไข
รายละเอียดเพื่อส่งขอรับทุนการศึกษาได้ใหม่ โดยให้ทันเวลาตามที่คณะฯ ก าหนด 
โดยมีหลักฐานประกอบการสมัครทุนการศึกษา ดังนี ้
 ๑. ใบแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ (น่าจะ
ไปอยู่ข้างหลังข้ันตอน) 
 ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
ต้องอาศัยความรอบครอบและเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครรับทุนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละคน โดยอาจจะต้องขอข้อมูลและการยืนยันข้อมูลที่เป็นจริงจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ปกครอง หรือเพื่อนสนิท เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงก่อนน าสู่เข้าคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ย้ายอันน้ีข้ึนไปด้านบน) 
 ๔.๑ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โดยน า
ประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ก าหนดเรื่องคุณสมบัติความเหมาะสมขอผู้สมัครทุนการศึกษา มาเทียบข้อมูลในใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาของนักศึกษา ว่าเป็นไปตามประกาศคณะฯ หรือไม่ หากเป็นไปตามประกาศคณะฯ 
สามารถสรุปรายช่ือส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อไปได้ แต่หากไม่เป็นไป
ตามประกาศคณะฯ จะแจ้งกลับไปยังสาขาวิชาและนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามประกาศคณะฯ 
 ๔.๒ กรณีตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
เรียบร้อยโดยผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษา มีความจ าเป็นต้องสรุปรายช่ือพร้อมแนบใบสมัคร
ทุนการศึกษาส่งให้กับผู้บังคับบัญชา (หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา) ให้ได้
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและความเรียบร้อยของข้อมูลก่อนเข้าพิจารณาทุนการศึกษา และ
สรุปข้อมูลรายละเอียดให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้มีข้อมูลในการพิจารณา
ทุนการศึกษาเมื่อถึงเวลา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และการตัดสินใจเบื้องต้นของคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาก่อนถึงวันประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา นั้น ๆ 



๓๕ 

 

 
ปัญหา จากการรวบรวมใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพบว่านักศึกษามีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไป

ตามประกาศคณะฯ ที่ก าหนด จ าเป็นต้องประสานงานกับตัวนักศึกษาให้มาแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อ
รักษาสิทธ์ิของตัวนักศึกษาในการเข้าพิจารณาทุนการศึกษา หรือแจ้งนักศึกษาที่ข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ประกาศคณะฯ ให้ใช้สิทธ์ขอทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หากมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศ
คณะฯ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา เพิ่มแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา แนบท้ายใบสมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาได้ใช้ในการตรวจสอบหลักฐานแนบ
ให้ครบถ้วนก่อนส่งมายังคณะฯ เพื่อป้องกันความสับสน และนักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารของตนเองได้ด้วย และรักษาสิทธ์ิของนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาที่จะตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะ  

๑.เพิ่มช่องทางการติดต่อ อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแนะน า ให้กับนักศึกษาที่สนใจ
ขอรับทุนการศึกษา เช่น เบอร์ติดต่อ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ LINE FACEBOOK E-MAIL เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ทันเวลาในการส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษามายังคณะฯ 
 ๒.หากนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษายังไม่ด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม       
ลงในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาแนะน าหรือล่วงเลยระยะเวลาที่
ก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล  ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาสามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน
ทุนการศึกษาต่อไปตามเหตุสมควร เพื่อไม่ให้กระทบกระบวนการท างานในข้ันตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ขั้นตอนท่ี ๕ รวบรวมใบสมัครทุนการศึกษา จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษา รายงานข้อมูลเข้าท่ี
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา 
 
 การรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาสมคัรขอรบัทุนการศึกษา บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา 
ข้อมูลอาชีพและรายได้ผู้ปกครอง จ านวนบุตร ประมาณค่าใช้จ่ายและสรุปเหตุผลปัญหาความ
เดือดร้อนของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา จัดเตรียมเอกสารรายงานสรุปข้อมูลประวัติ
นักศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูลจากใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา เป็นประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ในอนาคต รวมทั้งยัง
ใช้ในการตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๕.๑ รวบรวมใบสมัครทุนการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการ
ตรวจสอบขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ ให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทุกท่าน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้ทุนการศึกษา 
 ๕.๒ การรายงานข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาต้อง
ทราบถึงข้อมูลนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกคน เพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาขอข้อมูล โดยการให้ข้อมูลจะต้องเป็นไป
ตามความจริงของนักศึกษาที่กรอกข้อมูลรายละเอียด ไปเบี่ยงเบนหรือให้น้ าหนักนักศึกษาคนได้มาก
เป็นพิเศษ นั้นหมายความว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลางให้กับนักศึกษาทุกคน 
(รายละเอียดดังภาพที่ ๖-๗)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 

 

 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  



๓๘ 

 

 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๓๙ 

 

 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๔๐ 

 

 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๔๑ 

 

 
ภาพที่ ๖ ตัวอย่างใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่อ) 



๔๒ 

 

 
ภาพที่ ๗ รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่สมัครขอรบัทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ปัญหา  
๑. จากใบสมัครของนักศึกษาบางรายพบว่ากรอกข้อมูลที่เปน็เท็จ จึงต้องขอความร่วมมือจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพิจารณาถึงข้อมูลนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเสนอเข้าคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาต่อไป  

๒. ในการรายงานข้อมูลของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาบางคนอาจเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าเนื่องจากลายมือหรือข้อความที่เขียนมาไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสรุปข้อมูลรายละเอียดในส่วน
ของนักศึกษาที่เขียนมาไม่ชัดเจน เพื่อให้การรายงานข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ
เข้าใจในข้อมูลและรายละเอียดของนักศึกษา 

 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา เชิญนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาเข้าสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อ
ประเมินความจ าเป็นและความสมควรที่จะให้ทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา หากมีข้อมูลที่มีความ
จ าเป็นต้องจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้ใช้ในการตัดสินใจให้
ทุนการศึกษา และเป็นฐานข้อมูลให้กับคณะฯมาใช้ประโยชน์ต่อในอนาคต 
 
 ข้อเสนอแนะ หลังจากรวบรวมใบสมัคร จัดท าสรุปข้อมูลนักศึกษาส่งกลับคืนสาขาให้ร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาจากใบสมัครมีข้อมูลที่เป็นจริง 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาต่อไป 



๔๓ 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ แจ้งก าหนดการคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 
 เมื่อรวบรวม จัดท าสรุป ข้อมูลนัก ศึกษาที่ จะเข้าร่วมพิ จารณาทุนการศึกษาให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา โดยแนบรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษาที่จะเข้าพิจารณาทุนการศึกษาให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น โดยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 ๖.๑ จัดท าบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการพิจารณาทุนการศึกษา โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ 
และระบุผู้ประสานงานให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้รับทราบ โดยส่งผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น กลุ่ ม  LINE Science ARU News กลุ่ม LINE ประธานหลักสูตร E-MAIL 
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือในกรณี 
อื่น ๆ ที่อาจมีข้อมูลเพิ่มในการประสานงาน (รายละเอียดภาพที่ ๘ ) 

 
ภาพที่ ๘ กลุ่ม LINE Science ARU News กลุ่ม LINE ประธานหลักสูตร 

 
 ๖.๒ ประสานงานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาล่วงหน้าก่อนวันพิจารณา
ทุนการศึกษา ๑ – ๒ วัน ว่าท่านสามารถมาร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาได้หรือไม่ หากไม่
สามารถมาร่วมได้จะมอบหมายอาจารย์ท่านใดเข้าแทนในการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาในครั้งนั้น 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้จัดท าใบลงทะเบียนให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ด าเนินการ
จัดเตรียมสถานที่ ที่นั่งให้เพียงพอกับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึง
เอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ที่จะจัดส าเนาให้ครบตามจ านวนคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณา
ทุนการศึกษา   



๔๔ 

 

ปัญหา  
๑. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบางท่านไม่รับทราบถึงก าหนดการประชุมพิจารณา

ทุนการศึกษาที่ทางคณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ทราบตามช่องทางต่าง ๆ  
๒. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาไม่ตรงเวลาและไม่มาเข้าร่วมประชุมพิจารณา

ทุนการศึกษา โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษารับทราบ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบางท่านไม่อ่าน LINE ไม่ตอบกลับ ไม่รับทราบ 

ข้อมูลรายละเอียดก าหนดการที่จะเข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษา 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑. หาช่องทางติดต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โดยสอบถามคณะกรรมการ

พิจารณาทุนการศึกษาแต่ละท่านว่า มีช่องทางใดในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารได้ดีที่สุด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. ต้องมีการติดตาม ก าชับ เน้นย้ า ต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาถึงก าหนดการ 
เวลา สถานที่ ที่ใช้ในการประชุมพิจารณาทุนการศึกษารวมทั้งข้อมูลเอกสารที่จะน ามาร่วมพิจารณา
ทุนการศึกษาของแต่ละท่านที่แจกให้ก่อนในวันประชุมพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาทุนการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เน้นย้ ากับ

คณะกรรมการพิจารณาทนุการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสามารถเข้า
ร่วมประชุมกี่ท่าน จะได้ด าเนินการจัดห้องประชุม เอกสาร อาหารว่าง ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต 
แม่บ้าน นักศึกษาสโมสรนักศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาก่อนถึงวันที่จะท าการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 
 การจัดประชุมเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งระดมความคิดในการ
วางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิด เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของการพิจารณา
ทุนการศึกษาให้ส าเร็จผลตามเปา้หมาย ฉะนั้นการจัดการประชุม และการเขียน รายงานการประชุมที่
กระชับรัดกุม จะสนองให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการประชุมตามความมุ่งหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๗.๑ การจัดเตรียมสถานที่ประชุม การจัดเตรียมสถานที่ประชุมมีความส าคัญต่อการ         
ประชุมมาก เลขานุการหรือผู้ไดรับมอบหมายมีหน้าที่จัดเตรียมความพรอม เพื่อให้การประชุม
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประชุม การจัด
สถานที่ประชุมที่เหมาะสมเป็นส่วนเอื้ออ านวยให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียม
สถานที่ในการประชุมในแต่ละครั้งอาจจะแตกต่าง เช่น จ านวนผู้เข้าประชุม ลักษณะการประชุม 
วัตถุประสงค์ของการประชุม เลขานุการมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม เช่น จะประชุม
เรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบา้ง (เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม) 
ผู้เข้าประชุมคือใครบ้าง ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุมให้เรียบร้อย เช่น โตะ 
เก้าอี้ ความสะอาด แสงสว่าง ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องโปรเจคเตอร์ 
 ๗.๒ การเลือกห้องประชุม การเลือกห้องประชุมจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของกลุ่ม
และความจุที่สามารถรองรับเพียงพอต่อผู้เข้าประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ควรมีประตูทางเข้าออก
เพียงทางเดียวเพื่อป้องกันการรบกวนขณะที่มีผู้เดินผ่านและห้องประชุมควรเป็นห้องที่ผู้เข้าประชุม
พิจารณาทุนการศึกษาทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยินเสยีงซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน และที่ส าคัญ
โต๊ะของเลขานุการหรือผู้จดรายงานการประชุมควรจะอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาทุนการศึกษาได้ทั้งหมด และสะดวกในการเข้าออกห้องประชุม เพื่อรับส่งข่าวสารโดยไม่
รบกวนที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา 
 ๗.๓ การจัดโต๊ะประชุมพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนั่งประชุม
พิจารณาทุนการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาทุกคนสามารถมองเห็นทั้ง
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาทุกคน การจัด
โต๊ะประชุมมีหลายรูปแบบ ตามแต่แบบที่ใช้ในรูปแบบการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาเป็นที่นิยม   
ใช้กันในการจัดประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมในการประชุม
นั้น ๆ 
 ๗.๔ การจัดท าระเบียบวาระการประชุมพิจารณาทุนการศึกษา การจัดท าระเบียบวาระ     
การประชุมมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

        ๗.๔.1 รูปแบบการประชุมที่เป็นทางการ ในการประชุมใหญ่ ๆ หรือการประชุมที่จัด
อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ ามักใช้รูปแบบที่มีระเบียบวาระเหมือนกันทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อความเข้าใจ
ชัดเจนตรงกัน ระเบียบวาระดังกล่าวมักมีดังนี้ (รายละเอียดดังภาพที่ ๙) 

 



๔๖ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
ภาพที่ ๙ รูปแบบระเบียบวาระการประชุม 

 
        ๗.๔.๒ รูปแบบการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ที่ประชุมอาจก าหนดรูปแบบต่าง ๆ  โดยไม่

ต้องมีระเบียบวาระครบถ้วนเปน็แบบฉบบั มักใช้ในการประชุมที่ไม่ค่อยเป็นทางการหรือที่ประชุมกลุ่ม 
ย่อย ๆ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษากับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อหารือและสรุป
รายละเอียดก่อนการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาที่เต็มองค์ประชุม โดยมีหัวข้อ
ประชุมเพียงแต่เรียงล าดับ 1 – 2 – 3 - 4 เท่านั้น 

๗.๕ การจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อแจ้งเรื่องการ
ประชุม เกี่ยวกับก าหนดเวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมพิจารณาทุนการศึกษา      
ซึ่งการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละครัง้เลขานุการต้องมีหน้าที่ท าจดหมายเชิญประชุมพจิารณา
ทุนการศึกษา เพื่อนัดหมายคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ



๔๗ 

 

ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ผู้เข้าประชุมจะได้ทราบว่าจะมีการประชุม เรื่องอะไรวันใด เวลาใด            
มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง เพื่อผู้เข้าประชุมพิจารณาทุนการศึกษาจะได้เตรียมตัวหาข้อมูล
ต่าง ๆ มาเสนอแก่ที่ประชุม (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๐) 

 
ภาพที่ ๑๐ บันทึกข้อความ เรื่อง เรียนเชิญประชุมพจิารณาจัดสรรทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๔๘ 

 

๗.๖ การจัดท ารายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้
ความหมายว่า รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้อย่างเป็นทางการ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 25 ให้ความหมายของ 
“รายงานการประชุม” ไว้ว่า การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบ
จัดท ารายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                    ๗.6.1 รายงานการประชุม ให้ลงช่ือคณะที่ประชุมหรือการประชุมของคณะนั้น 

          ๗.6.2 ครั้งที่ให้ลงครั้งที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจน
สิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อข้ึนปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เรียงไปตามล าดับ 
เช่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หรือจะลงจ านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น
ประกอบกับครั้งที่ประชุมเป็นรายปีก็ได้ เช่น ครั้งที่ 205-1/25๖๑ เป็นต้น 

          ๗.6.3 เมื่อให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของ
เดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 25๖๑ 

          ๗.6.4 ณ ให้ลงสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม 
          ๗.๖.5 ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนหน่วยงานให้ระบุว่าเปน็ผู้แทนจากหน่วยงานใดพร้อมต าแหน่งใน
คณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนให้ลงช่ือผู้มาประชุมแทน และลงว่า
มาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด 

          ๗.6.6 ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม ถ้า
หากทราบด้วยก็ได ้

          ๗.6.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงช่ือหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่สังกัด ถ้ามี 

          ๗.6.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
          ๗.6.9 ข้อความให้บันทึกความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิด

ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
- เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
- เรื่องที่เสนอให้ทีประชุมพิจารณา 
- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
          ๗.6.10 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
          ๗.6.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงาน

การประชุม ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือช่ือในรายงานการประชุมครั้ง
นั้นด้วย 



๔๙ 

 

ทั้งนี้ ในการจัดท ารายงานการประชุมอาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียด “ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม” ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นการกลั่นกรองความถูกต้องอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานสารบรรณที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน        
สารบรรณ พ.ศ. 2526 (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๑) 

 
ภาพที่ ๑๑ รูปแบบรายงานการประชุม 

 



๕๐ 

 

7.๗ วิธีการจดรายงานการประชุมขณะที่มีการประชุมพิจารณาทุนการศึกษา เลขานุการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีหน้าที่จดบนัทึกรายละเอียดของการประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ซึ่งจะมี
การบันทึกข้อมูลแบบใดนั้น ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมหรือความต้องการของที่ประชุมว่าต้องการ
รายละเอียดของข้อมูลมากน้อยเพียงใด  การบันทึกการประชุมสามารถท าได้ 3 วิธี คือ (ประวีณ           
ณ นคร 2542 : 162-163) 

7.๘ จดละเอียดทุกค าพูด พร้อมด้วยมติของที่ประชุมเป็นการจดทุกค าพูดของผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนโดยจดว่าใครพูดอย่างไรค าต่อค าตามค าพูด และถ้ามีการแสดงกิริยาหรือกระท าการ
อย่างใดแทนค าพูดก็จดแจ้งกิริยาหรือการกระท านั้นไว้ในวงเล็บด้วย เช่น จดว่า (ที่ประชุมปรบมือ) 
หรือ (แสดงแผนผังประกอบค าอธิบาย) และจะมติที่ประชุมด้วยการจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยม
ใช้ในการประชุมสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถ่ิน 

7.๙ การจดย่อเรื่องที่พิจารณาและย่อค าพูดเฉพาะที่เป็นประเด็นส าคัญอันน าไปสู่มติของ                 
ที่ประชุม พร้อมด้วยมติของที่ประชุม เป็นการจดว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใด โดยมีประเด็นที่
พิจารณาอย่างไร มีผู้อภิปรายในประเด็นส าคัญอย่างไรบ้าง โดยจดย่อค าพูดเอาแต่ใจความ (ไม่จด      
ทุกค าตามค าพูด) และจดมติของที่ประชุมด้วยการจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใช้ในการประชุม 
สโมสร สมาคม บริษัท และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ต้องการหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นผู้พูด 
และค าพูดนั้นมีความส าคัญต่อการประชุมหรือต่อการตัดสินใจของที่ประชุมด้วย 

7.๑๐ การจดสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของ      
ที่ประชุม และมติของที่ประชุม เป็นการจดว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใด ซึ่งมีสาระส าคัญอย่างไร                   
ที่ประชุมมีความเห็นหรือเหตุผลในการพิจารณาอย่างไร และมีมติอย่างไร ทั้งนี้โดยจดเป็นความเห็น
หรือเหตุผลของที่ประชุมเป็นส่วนรวม หรือเป็นฝ่าย ๆ โดยไม่ระบุว่าใครพูดว่าอย่างไร การจดรายงาน
การประชุมวิธีนี้ นิยมใช้ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของทางราชการซึ่งประชุมกันเป็นประจ า 
มีเรื่องต้องพิจารณามากและไม่ต้องการหลักฐานยืนยันว่าใครพูดว่าอย่างไรการจดรายงานการประชุม
ด้วยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุมนั้นเป็นผู้ก าหนดเอง หรือให้ประธานของเลขานุการของที่ประชุม
ปรึกษาหารือกันและก าหนด 

๗.๑๑ การรับรองรายงานการประชุมการรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
                    ๗.1๑.๑ รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้ส าหรับกรณีเร่งด่วน ให้ประธานหรือ
เลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
                    ๗.๑๑.2 รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว มาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
                    ๗.๑๑.3 รับรองโดยการแจ้งเวียน ซึ่งใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่
ยังก าหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะห่างจากการประชุมครั้งหน้ามาก ให้เลขานุการส่ง
รายงานการประชุมไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          ๗.๑๒ การส าเนาเอกสารพร้อมเซ็นรับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
รวมถึงสแกนส่งให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาตามช่องทางที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารของ
แต่ละท่าน ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา



๕๑ 

 

เพื่อรับทุนการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา... เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๒) 

 
ภาพที่ ๑๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนกัศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  



๕๒ 

 

๗.๑๓ ติดตาม สอบถาม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาถึงหนังสือเอกสารว่าได้รับ
ทราบหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าหนังสือได้ถึงคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทุกท่านได้
รับทราบเรียบร้อยแล้ว  
 
 ปัญหา  
  ๑. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบางปีการศึกษา คณะกรรมการไม่ครบ
องค์ประชุมจึงก่อให้เกิดปัญหาผู้เข้าร่วมประชุมและการตัดสินใจในการพิจารณาทุนการศึกษา
ด าเนินการมิได้ 
 ๒. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาท าหนังสือเชิญประชุมสูญหาย จึงท าให้ลืมเข้า         
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษา 
 ๓. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบางท่านไม่ตอบรับ ไม่ให้ข้อมูลในการร่วมพิจารณา
ทุนการศึกษา 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา มีความจ าเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากประธานที่ประชุมใน
การตัดสินใจด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษา หรือเน้นย้ าให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
มอบหมายตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาหากไม่ สามารถเข้าร่วมพิจารณา
ทุนการศึกษา เพื่อให้องค์ประชุมและสามารถด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษาต่อไปได้ 
 
 ข้อเสนอแนะ จัดท าใบลงทะเบียนเพิ่มเติมช่องหมายเหตุ ในกรณีคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาไม่สะดวกเข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษา อาจส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษาจะ
ได้ลงลายมือช่ือ เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ขั้นตอนท่ี ๘ จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา 
 

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา  มีความส าคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข ตามประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความราบรื่น สะดวก และรวดเร็ว โดยการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา
จะต้องอ่านแล้วเข้าใจง่าย  มีข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน สามารถใช้ประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา โดย
จัดท าเอกสารตามจ านวนคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ทุนการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้  

๘.๑ จัดท าแบบบันทึกฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาขอรับทุนการศึกษาซึ่งเป็นการสรุปข้อมูล
นักศึกษา ข้อมูลอาชีพและรายได้ผู้ปกครอง จ านวนบุตร ประมาณค่าใช้จ่ายและสรุปเหตุผลปัญหา
ความเดือดร้อนของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาตามใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่นักศึกษา
หรือสาขาวิชาส่งมายังผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา จัดท าบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ลงในโปรแกรมส าเร็จรูป Micorsoft Excel  
(รายละเอียดดังภาพที่ ๑๓) 

 
ภาพที่ ๑๓ แบบบันทึกฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาสมัครขอรบัทุนการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนได้เปล่า) ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 



๕๔ 

 

๘.๒ จัดเตรียมใบสมัครขอรับทุนการศึกษา แยกเป็นสาขาวิชา ตามช้ันปีการศึกษา โดยจัดท า
ส าเนาใบสมัครรับทุนการศึกษารวมถึงรายละเอียดของข้อมูลผู้สมัครรับทุนการศึกษา ตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประกอบการ
ตัดสินใจในการพิจารณาทุนการศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนมาจากสาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชา 

๘.๓ จัดท าเอกสารใบสรุปผลการพิจารณาทุนการศึกษา โดยประกอบไปด้วยข้อมูล
รายละเอียดดังนี้ ช่ือเจ้าของทุนการศึกษา จ านวนทุนการศึกษา จ านวนเงินทุนการศึกษา รายช่ือ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการจัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘.๔ จัดท าใบลงทะเบียนให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ลงลายมือช่ือเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาและ
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา
ควรจัดท าช่องส ารองลงทะเบียนให้กับผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาตามค าสั่ง ให้มีช่องลงลายมือช่ือเข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาด้วย แต่ถ้าหาก
ทราบจ านวนที่ ชัดเจนก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องท าช่องลงทะเบียนส ารองให้กับที่ประชุมพิจารณา
ทุนการศึกษา (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๔) 

 

ภาพที่ ๑๔ ใบลงช่ือคณะกรรมการพจิารณาทุนการศึกษา 



๕๕ 

 

ปัญหา  
๑. การจัดเตรียมเอกสารบางรายการของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาของแต่ละคน 

ไม่ได้กรอกข้อมูลรายละเอียดในหัวข้อเพราะไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายละเอียดตรงหัวข้อนั้น                    
ซึ่งอาจจะต้องช้ีแจงรายละเอียดข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้รับทราบในบาง
กรณี 

๒. เอกสารบางหน้าเมื่อส าเนาแล้วไม่ชัดเจนโดยเฉพาะหน้าที่เป็นตัวอักษรสี หรือตารางสี                  
ซึ่งหากผู้ปฏิบัติหลีกเลี่ยงการใช้สีได้ในการจัดพิมพ์เอกสารก็สมควรที่จะหลีกเลี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูล
รายละเอียดที่ชัดเจนสามารถอ่านออกและใช้ข้อมูลรายละเอียดร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษา 

๓. เอกสารส าเนาไม่ครบหน้า ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและข้อมูลเนื้อหา รายละเอียดหายไป
ในบางส่วน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการพิจารณาทุนการศึกษา ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องตรวจสอบหรือ
จัดเตรียม NOTEBOOK เพื่อใช้น าเสนอประกอบเพิ่มเติมระหว่างการน าเสนอข้อมูลเพื่อป้องกันความ
สับสนของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชา 

จึงมีความจ าเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาในสาขาวิชา เพื่อน าเสนอข้อมูลนักศึกษาอย่าง
เหมาะสมส าหรับประกอบการรับทุนการศึกษาในที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ข้อมูลรายละเอียด
จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการพิจารณาทุนการศึกษาจะได้ราบรื่นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยใช้วิธีและทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่ให้เต็มความสามารถที่ตนเองมีอยู่ 

 
ข้อเสนอแนะ  
๑. กรณีจัดท าเอกสารและพบว่าข้อมูลรายละเอียดบางอย่างสูญหายไป ผู้ปฏิบัติงาน

ทุนการศึกษาต้องด าเนินการเพิ่มเติมข้อมูลของนักศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

๒. การจัดท าใบสรุปรายละเอียดนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
ควรให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และลงลายมือช่ือยืนยันความ
ถูกต้องของใบสรุปรายละเอียดนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา 

๓. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบางท่านอาจมีความต้องการข้อมูลหรือรายละเอียด
เพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมเสมอในระหว่างการพิจารณาทุนการศึกษา ไม่ควรเข้าออกห้อง
ประชุมบ่อย ๆ หรือหนีหายระหว่างมีการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

 
 
 

 
 



๕๖ 

 

ขั้นตอนท่ี ๙ จัดท าบันทึกข้อความส่งรายชื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาไปยัง        
กองพัฒนานักศึกษา 
 
 เมื่อได้สรุปผลการพิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อย 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษาต้องท าการตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร รวบรวม 
เรียงล าดับ ที่ประกอบด้วย รายช่ือนักศึกษา จ านวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับ
ทุนการศึกษา ช่ือ-สกุลเจ้าของทุนการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ  ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนจัดท าบันทึก
ข้อความขอส่งรายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) 
ประจ าปีการศึกษา... ไปยังกองพัฒนานักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๙.๑ จัดพิมพ์บันทึกข้อความเรื่องขอส่งรายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รับทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจ าปีการศึกษา... ที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาไปยังกองพัฒนา
นักศึกษา โดยพิมพ์รายละเอียดอ้างถึงเรื่องเดิมของกองพัฒนานักศึกษา เลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี 
เรื่อง และรายละเอียดอื่น ๆ พร้อมแนบรายช่ือนักศึกษาและใบสมัครรับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้คัดเลือกตามมติที่ประชุมพิจารณา
ทุนการศึกษา (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๕)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๕ บันทึกข้อความ  เรื่อง ขอสง่รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีับ

ทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 



๕๗ 

 

๙.๒ เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามพร้อมแนบแบบสรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา และใบสมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาต่อไป 

๙.๓ จัดส่งหนังสือพร้อมลงเลขหนังสือส่งออกหน่วยงานภายใน ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานทุนการศึกษาหรือธุรการกองพัฒนานักศึกษา โดยก่อนส่งผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาควร
ส าเนาเอกสารก่อนส่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันส่งเอกสารให้กับกองพัฒนานักศึกษา พร้อมให้
เจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารหลักฐานเซ็นรับเอกสาร เพื่อยืนยันการส่งเอกสารให้กับกองพัฒนานักศึกษา 
เพื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
 
 ปัญหา การเสนอบันทึกข้อความอาจมีความล่า และเอกสารแนบมีจ านวนมากอาจก่อให้เกิด
การสูญหายซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญมากเพราะหลักฐานที่แนบเป็นรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญของตัว
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดระเบียบการน าเสนอของเอกสารให้
เรียบร้อยที่สุด  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ด าเนินงานทุนการศึกษา ควรเสนอเอกสารโดยตรงกับคณบดี 
เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารแนบ และทันเวลาในการด าเนินงานส่งต่อให้กับกองพัฒนา
นักศึกษาจัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา นั้น ๆ 
 
 ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันเอกสารแนบสูญหาย ผู้ด าเนินงานทุนการศึกษาจะต้องจัดท าส าเนา
ข้อมูลเอกสารแนบต่าง ๆ ที่มีความส าคัญเก็บไว้ ส ารองข้อมูลและจัดเข้าแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ 
เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลในขณะที่ต้องการน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ จัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
 
 หลังจากส่งรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรยีบรอ้ยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาตามหลักฐานแบบสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
ผลจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑๐.๑ จัดท าประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยระบุรายละเอยีดถึงรายช่ือผูส้นับสนุนเงินทนุการศึกษา จ านวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการตรวจสอบประกาศโดยรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา (หรือผู้บังคับบัญชาข้ันต้น) ที่ดูแลงานทุนการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ
ประกาศ หากเห็นชอบด าเนินการน าเสนอคณบดีลงนามประกาศ  

๑๐.๒ เสนอคณ บดีลงนามประกาศ เรื่อ งผลการคัด เลือกผู้ ได้ รับทุ นการ ศึกษา                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๖) 

ภาพที่ ๑๖ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องผลการคัดเลือกผู้ได้รบัทุนการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



๕๙ 

 

๑๐.๓ ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทราบ ผ่านทาง LINE ประธาน
หลักสูตร LINE Science ARU News ผ่าน Facebook งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ได้รับทราบเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีมอบ
ทุนการศึกษา 
 
 ปัญหา การจัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องใช้สมาธิในการจัดท า
ประกาศ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลลดความผิดพลาด แต่ในบางปีการศึกษาการ
น าเสนอคณบดีมีความล่าช้า เนื่องจากภาระงานคณบดีมีมากอาจจะต้องท าการเสนอด้วยตนเองเพื่อ
ความรวดเร็ว 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาสามารถด าเนินการเสนอลงนามประกาศ
ต่อคณบดีเองได้ ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อให้ได้ประกาศรวดเร็วข้ึนและด าเนินการ
ต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะ  การจัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษานั้น ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การด าเนินงานมีความราบรื่น เรียบร้อย มีดังนี้ 
 ๑. การจัดท าประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ขณะจัดท าให้อ้างอิงรายช่ือการ
พิมพ์ลงในประกาศจาก ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา เพราะจะเป็นช่ือที่ถูกต้องและชัดเจน 
เพราะในใบสมัครและส าเนาบัตรนักศึกษา อาจมีช่ือ-สกุลไม่ชัดเจน หรืออ่านไม่ออก 
 ๒. การน าเสนอคณบดีลงนามในประกาศหากต้องการความรวดเรว็ของประกาศ ผู้ด าเนินงาน
สามารถเสนอลงนามด้วยตนเอง  
 ๓. เอกสารแนบพร้อมประกาศ อาจจะส าเนาแนบในส่วนของข้อมูลที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือช ารุดของเอกสารแนบ 
 ๔. การประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถเผยแผ่ได้ทุกช่องทาง ที่จะสามารถท าให้นักศึกษาทราบและเตรียมตัวเพื่อติดต่อรับ
ทุนการศึกษา รวมถึงพิธีมอบทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ ติดตามประกาศพิธีมอบทุนการศึกษา แจ้งนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับทุนการศึกษา 
 
 กองพัฒนานักศึกษารวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทนุการศึกษาจากทุกคณะ จัดท าประกาศ
รายช่ือนักศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา โดยแยกเป็นคณะ จ านวนเงินทุนการศึกษา ประเภท
ทุนการศึกษา ล าดับที่นั่ง รวมถึงก าหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับคณะได้ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องให้รับทราบรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา   
นั้น ๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑๑.๑ ติดตามประกาศพิธีมอบทุนการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษาจาก
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อแจ้งให้นักศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวเข้ารับทุนการศึกษาได้ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนด (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๗) 

 
 ภาพที่ ๑๗ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านพิจารณาคัดเลือก   

 ให้รับทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
 



๖๑ 

 

๑๑.๒ วันซ้อมพิธีมอบทุนการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาจ าเป็นต้องไปตรวจเช็ค
นักศึกษาที่มีรายช่ือเข้ารับทุนการศึกษาว่ามาครบหรือไม่ เลขที่นั่งล าดับที่เท่าไหร่ของนักศึกษาแต่ละ
คน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะและตัวผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาเอง ในการช้ีแจงรายละเอียดในกรณี
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้มาวันซ้อมพิธีมอบทุนการศึกษา 
 ๑๑.๓ ประสานงานนักศึกษาที่ ได้ รับทุนการศึกษา เน้นย้ า เรื่อง วัน เวลา สถานที่            
การแต่งกาย ในวันพิธีมอบทุนการศึกษา ให้มีความตรงต่อเวลาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย รวมทั้ง
กิริยามารยาทที่พึงปฏิบัติระหว่างพิธีมอบทุนการศึกษา  

 
ปัญหา นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบางคน ไม่มาเข้าร่วมซ้อมพิธีมอบทุนการศึกษา จึงท า

ให้เกิดปัญหาในพิธีมอบทุนการศึกษาวันจริง คือ ล าดับที่นั่งไม่ตรงตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดไว้ 
นักศึกษาข้ึนรับท าผิดกระบวนการ แต่งกายไม่เรียบร้อย 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท าแบบฟอร์ม ก าหนดหรือระบุหมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่
สามารถมาซ้อมหรือรับจริงในวันพิธีมอบทุนการศึกษาได้ ให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มของ        
กองพัฒนานักศึกษาเบื้องต้น เพื่อกองพัฒนานักศึกษาจะได้เตรียมตัวก่อนวันซ้อมและท าให้ในวันพิธี
มอบทุนการศึกษามีความเรียบร้อยสมบูรณ์ของพิธีมอบทุนการศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะ ก าหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา จะระบุเพียง วัน 
เวลา สถานที่ การแต่งกาย ในแต่ละรอบของการมอบทุนการศึกษาแต่ละคณะ แต่ในส่วนของ
รายละเอียดเอกสารแนบเพื่อท าการเบิกจ่ายเงินทุนไม่ได้ระบุแนบมา ทางคณะฯ จะต้องจัดท าเอกสาร
เพิ่มเติมแจ้งให้นักศึกษาได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
 ๒. ส าเนาบัตรนักศึกษาหรือส าเนาใบลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ 
 ๓. หนังสือขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษา (แบบฟอร์มที่กองพัฒนานักศึกษา) 
 ๔. ใบเสร็จรับเงินทุนการศึกษา (แบบฟอร์มที่กองพัฒนานักศึกษา) 
โดยคณะประสานงานกับเจ้าหน้ากองพัฒนานักศึกษาที่ดูแลงานทุนการศึกษาหากเกิดข้อสงสัย หรือ
ต้องการรายละเอียด แบบฟอร์มต่าง ๆ  เพิ่มเติม เพื่อให้การด าเนินงานเบกิจ่ายเงินทนุการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๒ รายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา 
 

ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษารวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่ เข้ารับทุนการศึกษาจากพิธีมอบ
ทุนการศึกษา จัดท ารายงานสรุปรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยแยกเป็นสาขาวิชา  จ านวน
เงินทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ที่นักศึกษาได้รับรวมถึงส่งแบบรายงานรายช่ือนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

๑๒.๑ รวบรวมเอกสารรายช่ือนักศึกษาที่ เข้ารับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษา           
จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนการศึกษาของหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา โดยประสานงานขอ
เอกสารห ลั กฐานที่ เกี่ ย วข้อง  เพื่ อน าม าสรุป รายงานผลการด า เนิน งานทุ น การ ศึ กษา                   
(รายละเอียดดังภาพที่ ๑๘)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายช่ือผูท้ี่ผ่านการพจิารณาคัดเลือกใหร้ับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๖๓ 

 

 
ภาพที่ ๑๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายช่ือผูท้ี่ผ่านการพจิารณาคัดเลือกใหร้ับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 



๖๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายช่ือผูท้ี่ผ่านการพจิารณาคัดเลือกใหร้ับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 



๖๕ 

 

ภาพที่ ๑๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายช่ือผูท้ี่ผ่านการพจิารณาคัดเลือกใหร้ับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 



๖๖ 

 

 
ภาพที่ ๑๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายช่ือผูท้ี่ผ่านการพจิารณาคัดเลือกใหร้ับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 

 
 



๖๗ 

 

๑๒.๒ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษา โดยช้ีแจงรายละเอียดนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับทุนการศึกษา โดยแยกเป็นสาขาวิชา  จ านวนเงินทุนการศึกษา 
ประเภททุนการศึกษา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทั้งนี้ควรจัดเก็บไฟล์งาน
ให้อยู่ในระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้นใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๙) 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๙ ใบสรุปรายช่ือนักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑๒.๓ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา อาทิเช่น คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบการด าเนินงานทุนการศึกษาของ
แต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน
ทุนการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
 



๖๘ 

 

ปัญหา การติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน
ทุนการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาบางปีการศึกษามีความล่าช้า เอกสารช ารุด รายละเอียดไม่ชัดเจน 
รวมทั้งการประสานงานบางครั้งล่าช้า ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
ทุนการศึกษา 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาอาจจะต้องท าการบันทึกภาพถ่าย
เอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์เบื้องต้นจากโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นไปได้ถ้าสะดวกก็อาจจะขอ
เอกสารหลักฐานน าไปส าเนาทันทีหลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษาต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ทันเวลา 
 

ข้อเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาอาจจะต้องออกแบบฟอร์มเอกสารจัดเก็บหลักฐานที่
มีความจ าเป็นประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – สกุล   นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด   ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
 
สถานท่ีเกิด   พระนครศรีอยุธยา 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธ์ิเอน อ าเภอท่าเรือ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหสัไปรษณีย์ ๑๓๑๓๐ 
 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
ต าแหน่งหน้าท่ีท างานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร 
 
ท่ีท างานปัจจุบัน   งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

 


