คู่มือการให้บริการ

(Service Manual)
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คานา
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจด้ำน
กำรให้บริกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของสำนักงำนอธิกำรบดี ที่กำหนดค่ำนิยม
หลักขององค์กร (Core Value) ดังนี้ “SMITH”
1) Service mind
:
บริกำรด้วยใจ
2) Merit and Integrity
:
กำรทำงำนแบบโปร่งใส่
3) Intelligent work
:
กำรทำงำนอย่ำงชำญฉลำด
4) Teamwork
:
กำรทำงำนเป็นทีม
5) High commitment
:
เน้นควำมมุ่งมั่น
ดังนั้น กำรให้บริกำรอำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และผู้มำติดต่อ รวมทั้ง
กำรประสำนงำน จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรกำหนดขั้นตอน และระยะเวลำในกำรให้บริกำร เพื่อให้กำรใช้
บริ กำรและดำเนิ น กำรที่ถูกต้องเป็น ไปในแนวทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมสื บเนื่องมำจำกนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยในกำรแสวงหำควำมรู้ สร้ำงสรรค์ และพัฒนำสิ่งใหม่ ๆ ให้บริกำร เพื่อเพิ่มระดับมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น สำนักงำนอธิกำรบดี จึงได้จัดทำคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำร
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเกิดควำมชัดเจน เพื่อใช้เป็น
เอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร
ผู้จัดทำ ขอขอบคุณผู้บริกำรและผู้ร่วมงำนทุกท่ำนที่ช่วยเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรจัดทำเอกสำรดังกล่ำวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรให้บริกำร ของ
สำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ คณำอำจำรย์ นักศึกษำ และ
บุคลำกรมหำวิทยำลัย ทั้งภำยในและภำยนอก

สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
มกรำคม 2564

บริบทสานักงานอธิการบดี
ประวัติสานักงานอธิการบดี
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพชรบูรณ์ เป็นหน่ว ยงำนตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 เดิมมีฐำนะเป็นสำนักงำนอธิกำร มีหัวหน้ำสำงำนอธิกำรเป็นผู้กำกับ
ดูแลหน้ำที่หลัก ส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจของสถำบัน ได้แก่ กำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบันในด้ำน กำรเงิน พัสดุ ยำนพำหนะ อำคำรสถำนที่ อนำมัยและสุขำภิบำล งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
ประชำสั ม พั น ธ์ ธุ ร กำรและงำนเลขำนุ ก ำร ปั จ จุ บั น ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรมี ฐ ำนะเป็ น ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้กำกับดูแล
ต่อมำในปี พ.ศ. 2549 ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่ว นรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 และแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนอธิกำรบดีออกเป็น 3 กอง ดังนี้
1. กองกลำง มี ห น้ ำ ที่ ใ ห้ ก ำรสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ ำ นกำรบริ ห ำรและกำรบริ ก ำร ซึ่ ง
ประกอบด้วย งำนอำนวยกำรและงำนเลขำนุกำรอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ กำรเผยแพร่ประชำสัมพั นธ์ข่ำวสำรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยมีกลุ่มงำนที่
เกี่ยวข้องดังนี้ งำนพัสดุ งำนประชุมและพิธีกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย งำนบริหำร
และธุรกำร งำนนิติกร งำนประชำสัมพันธ์ งำนคลัง งำนพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม งำนทรัพย์สินและ
สวัสดิกำร และงำนบริกำรอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนใด
2. กองนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรบริหำร กำรวิเครำะห์
นโยบำย แผนงำน โครงกำร งบประมำณ ผังแม่บท งำนวิเทศสัมพันธ์ กำรทำข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำร กำรติดตำมและประเมินผล จัดทำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูล
ในกรณี ต่ ำ ง ๆ แก่ ค ณะผู้ บ ริ ห ำร เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรตั ด สิ น ใจในกำรปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ของผู้ บ ริ ห ำร
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถพัฒนำมหำวิทยำลัยบรรลุผลสำเร็จตำมนโยบำย
3. กองพั ฒ นำนั ก ศึ กษำ มีห น้ ำที่ ใ ห้ ก ำรสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กำรบริ ก ำรนั ก ศึก ษำ กิ จกรรม
นันทนำกำร กำรจัดสวัสดิกำร และกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
ดังนั้น สำนักงำนอธิกำรบดีจึงมีหน้ำที่หลักโดยรวมคือกำรส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจต่ำง ๆ
ของมหำวิทยำลัย ฯ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้สำนักงำน
อธิกำรบดีได้นำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มำเชื่อมโยงเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผน

ยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำสำนักงำนอธิกำรบดี ให้มีศักยภำพและเป็นไปตำมทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
ได้อย่ำงเหมำะสม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของสานักงานอธิการบดี
ปรัชญา
“ปัญญำ เสฏฐำ” ปัญญำเป็นสิ่งประเสริฐสุด
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มุ่งสู่สำนักงำนอธิกำรบดี 4.0”
พันธกิจ
1. กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เพื่อปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. กำรบริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว
3. กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. เพื่อให้บริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ
3. เพื่อบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการกองกลาง
1)
2)
3)

งำนบริหำรและธุรกำร
งำนประชุมและพิธีกำร
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

4)
5)

งำนคลัง
งำนพัสดุ

6)

งำนทรัพย์สินและสวัสดิกำร

7)
8)
9)

งำนพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
งำนประชำสัมพันธ์
งำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย

10) งำนนิตกิ ำร

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

11) งำนบริหำรและธุรกำร

17) งำนบริหำรและธุรกำร

12) งำนวิเครำะห์แผนและงบประมำณ

18) งำนกิจกรรมนักศึกษำ

13) งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ

19) งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ

14) งำนผังแม่บทและออกแบบก่อสร้ำง

20) งำนแผนงำนและประกันคุณภำพ

15) งำนวิเทศสัมพันธ์และบริกำร

21) งำนทุนกำรศึกษำและแนะแนวอำชีพ

ภำษำต่ำงประเทศ
16) งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

โครงสร้างการบริหารงาน
กองกลาง
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี เป็นงำนตำมโครงสร้ำงของส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยอำศัยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย พ.ศ.
2556 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ได้แบ่งส่วนรำชกำรในกองกลำง ออกเป็น 10 งำน ดังนี้
1) งำนบริหำรและธุรกำร
2) งำนประชุมและพิธีกำร
3) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
4) งำนคลัง
5) งำนพัสดุ
6) งำนทรัพย์สินและสวัสดิกำร
7) งำนพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
8) งำนประชำสัมพันธ์
9) งำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย
10) งำนนิติกำร
กองนโยบายและแผน
กองนโยบำยและแผน ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี เป็ น งำนตำมโครงสร้ ำ งของส่ ว นรำชกำรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ โดยอำศัยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ได้แบ่งส่วนรำชกำรในกองนโยบำยและ
แผน ออกเป็น 6 งำน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

งำนบริหำรธุรกำร
งำนวิเครำะห์แผนและงบประมำณ
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ
งำนผังแม่บทและออกแบบก่อสร้ำง
งำนวิเทศสัมพันธ์
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหาร การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ
งบประมาณ ผังแม่บท งานวิเทศสัมพันธ์ การทาข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การติดตามและ
ประเมินผล จัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณี ต่าง ๆ แก่คณะ
ผู้บริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยบรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย
ภายใต้ ภ ารกิ จ ในกลุ่ ม งานต่ า ง ๆ ตามโครงสร้ า งการบริ ห ารของกองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น จะมีผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกอง และระดับ
สานัก ให้การกากับดูแล จึงถือได้ว่ามีความสาคัญสูงยิ่งในการขับเคลื่อน การกากับติ ดตามและพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรบุคคลในสายงานของกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้ มีประสิทธิภ าพ ทั้งในการมอบหมายและติดตามงานอย่างใกล้ ชิด เพื่ออานวยประโยชน์ต่อการบริห าร
การบริการ และการเรียนการสอน ให้มีศักยภาพและเป็นไปตามทิศ ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม
กองพัฒนานักศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)

งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

คู่มือการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานบริหารและธุรการ
1. การขอรับคาร้องลงทะเบียนล้าช้า
เริ่ มต้ น

นักศึกษา / งานบริ หารและธุรการ
ติดต่อขอลงทะเบียนล้ าช้ า

นักศึกษา
กรอกรายละเอียดคาร้ องลงทะเบียนล้ าช้ า

นักศึกษา
ยื่นคาร้ องฯ ทีส่ านักส่งเสริ มวิชาการฯ

นักศึกษา

เจ้ าหน้ าที่สานักส่งเสริ มวิชาการฯ

ดาเนินการแก้ ไขคาร้ องฯ

ตรวจสอบความถูกต้ องของคาร้ องฯ

เจ้ าหน้ าที่งานบริ หารและธุรการ
ดาเนินการนาเสนอคาร้ องฯ ต่อผู้บริ หาร

นักศึกษา
ดาเนินการแก้ ไขคาร้ องฯ
เรี ยบร้ อยแล้ ว

เจ้ าหน้ าที่งานคลัง
ดาเนินการตามคาสัง่ ผู้บริ หาร / รับเรื่ องชาระ
ค่าลงทะเบียนฯ

นักศึกษา
รับแจ้ งเรื่ อง / ดาเนินการชาระค่าลงทะเบียนล้ าช้ า

สิ ้นสุด

การให้บริการการขอรับคาร้องลงทะเบียนล้าช้า
1) นักศึกษาติดต่อขอรับคาร้องชาระเงินลงทะเบียนล่าช้า
2) นักศึกษารับแบบฟอร์มคาร้องจากเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ กรอกรายละเอียดคาร้อง
ลงทะเบียนล้าช้า
3) นาส่งเจ้าหน้าทีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4) กรณีรายละเอียดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นากลับไปแก้ไข และยื่นคาร้องที่เจ้าหน้าที่สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อนาเสนอผู้บริหารพิจารณา
5) กรณีเกินระยะเวลาที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการนาเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณา
อนุญาต
6) เจ้าหน้างานคลังดาเนินการรับชาระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า
7) นักศึกษา รับแจ้งเรื่อง / ดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า

งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
2. กำรขอใช้สถำนที่/หอประชุม/ห้องประชุม สำหรับบุคคลภำยในและภำยนอก
เริ่ มต้ น

การติดต่อขอใช้ บริ การ

การกรอกแบบฟอร์ ม
การขออนุญาตใช้ บริ การ

การเสนอความคิดเห็น
การขออนุญาตใช้ บริ การ

การเสนอความคิดเห็น
การขออนุญาตใช้ บริ การ

การขออนุญาตใช้ บริ การ

การประสานงานการใช้ บริ การ

จัดเก็บเก็บค่าใช้ บริ การ

การจัดเก็บเอกสาร

การสรุปค่าใช้ บริ การ

สิ ้นสุด

งานการคลัง
3. กำรรับ – จ่ำย เงินหน้ำเคำน์เตอร์
เริ่มต้ น
รับเงิน-จ่ายเงิน
นักศึกษาและบุคลากร
ติดตามทวงถามค่าเช่า
ร้ านค้ าประจาเดือน

ออกใบเสร็จรับเงิน
ออกเลขใบสาคัญจ่ายพร้ อมทา
ใบสาคัญจ่ายและเขียนเช็ค
สรุปรายการรับ-จ่าย
เงินสดประจาวัน

ส่งเงินเพื่อดาเนินการ
และตรวจสอบความ
ถูกต้ อง

สรุปรายการรับ-จ่าย
เงินสดประจาวัน

สิ ้นสุด

ลงทะเบียนคุม

- ลูกหนี ้เงินนอกงบประมาณ
- เงินประกันของเสียหาย
- เงินมัดจาประกันสัญญา

กองนโยบายและแผน
งานบริหารและธุรการ
4. กำรเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
เริ่ มต้ น

รับเรื่ อง
ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน

แก้ ไขเอกสาร

ตรวจสอบ
เอกสาร/งบประมาณ

นาเสนอผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผน /ลงนาม
เสนอรองอธิการบดี /
อธิการบดี/พิจารณาอนุมตั ิ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง
หมวดเงิน

นาส่งคืนต้ นเรื่ องให้ กบั
หน่วยงานที่ขอ

สิ ้นสุด

ส่งเอกสาร

การให้บริการการเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
1) รับเรื่องจำกหน่วยงำนที่ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
2) ตรวจสอบเอกสำรเหตุผลควำมจำเป็น / งบประมำณ
3) กรณีรำยละเอียดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำกลับไปแก้ไข และส่งเอกสำรใหม่ที่เจ้ำหน้ำที่กอง
นโยบำยและแผน เพื่อนำเสนอต่อตำมลำดับชั้น
4) ตรวจสอบและนำเสนอผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน ลงนำม
5) นำเสนอรองอธิกำรบดีพิจำรณำให้ควำมเห็น และนำเสนออธิกำรบดี พิจำรณำอนุมัติกำรขอ
เปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
6) เมื่อกำรขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินอนุมัติ ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงหมวดเงินให้ตำมขั้นตอน
7) และนำส่งคืนต้นเรื่องให้กับหน่วยงำนที่ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน เพื่อดำเนินกำรต่อไป

I (insist) ยืนหยัดในสิ่งที่ทา ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปั ญหาสักกี่ครั้ง ก็ไม่ทอ้ ถอย แม้เจอลูกค้าตาหนิ
ต่อว่า หรือลูกค้าเอาแต่ใจ ก็ตอ้ งอดทน และจะประสบความสาเร็จในที่สดุ
N (necessitate) เพราะลูกค้าคือคนสาคัญ และต้องการได้รบั การดูแลจากเราเป็ นอย่างดี เราต้อง
ทาให้ลกู ค้าทุกคนเป็ นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รกั มักที่ชงั
D (devote) อุทิศตนให้กบั งานที่ทา ทุ่มเททางานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่ สักวันก็จะมี
ความเห็นความตัง้ ใจจริงของเรา ลูกค้ารัก เพื่อนร่วมงานชื่นชอบ เจ้านาย ชื่นชม
ทั้ง 11 คุณสมบัติของ Service Mind ที่กล่าวมานี้ คือ หัวใจของงานบริการที่คนทางานบริการ
พึ ง มี เพื่ อ การเป็ นพนัก งานบริ ก ารลูก ค้า ที่ ดี สร้า งความประทับ ใจให้แ ก่ลกู ค้า เมื่อ เข้า มารับ บริ การ
จากคุณ
ในปั จจุบัน “ภาษากลางที่ ใช้ในการติด ต่อ สื่อ สารเพื่ อ การท างานของประเทศในกลุ่ม ASEAN
คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีทักษะและความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ภาษาอังกฤษจึงได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อชีวิตในการทางานของคนไทยมากขึ้น เพราะทุกวันนี้องค์กร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ถ้าหากเรามีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษทัง้ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ก็จะทา
ให้ประสบความสาเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางานของคุณ พร้อมกับตาแหน่งและรายได้ที่สงู ขึ้นอีก
ด้วย สาหรับการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางาน เริ่มตัง้ แต่การแนะนาตนเอง การติดต่อสื่ อสารกันในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็ นการเขียน (English Writing) หรือการพูดภาษาอังกฤษ (English Conversation in Workplace) ใน
ที่ทางาน ดังนัน้ ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลทาให้การสื่อสารในการทางานเป็ นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อการดาเนินชีวิตในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีขนึ้
ในปั จจุบนั ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น เพื่อนร่วมงาน ผูม้ าติดต่อ
นักศึกษา อาจารย์ชาวต่างชาติ ดังนัน้ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมากสาหรับ
คนทางานในปั จจุบัน เมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็ นภาษาอังกฤษ ก็ตอ้ งมีค วามมัน่ ใจว่าสามารถ
ใช้ได้ดี และสื่อ สารกันได้อย่างถูกต้อง ถูกความหมาย ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ งในการ
ติด ต่อ สื่ อ สารเพื่ อ ใช้ในงานที่ ป ฏิ บัติ เจ้า หน้า ที่ ห รื อ ผูใ้ ห้บ ริ การต้อ งควรหมัน่ ฝึ กฝน ค้น คว้า เรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามที่สนใจหรือต้องใช้ในงานที่ต นปฏิบัติเพิ่มเติมอยู่เสมอ ตลอดจนทาความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติหรือวัฒนธรรมองค์กรต่างชาติ ภาษาจะทาให้สื่อสารกันรูเ้ รื่อง และ
วัฒนธรรมจะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึน้
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ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนและรำยละเอียดกระบวนกำร
(Workflows & Job Descriptions)
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ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร
1. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ประสานกับคณะ/สาขาวิชา เพื่อสารวจความ
ต้องการอัตรากาลังของอาจารย์ชาวต่างชาติในแต่ละภาคการศึกษา
2. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัครอาจารย์
ชาวต่างชาติ (The Recruitment of Foreign Teacher) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
www.pcru.ac.th
3. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดเก็บใบสมัครและพิจารณา
คุณสมบัติของผูส้ มัครร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับประวัตกิ ารทางานจากหน่วยงานที่ผสู้ มัครเคยทางาน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
สัมภาษณ์
4. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ (List of Eligible Applicants for Interview) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
www.pcru.ac.th
5. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ นัดหมายผูส้ มัครเพื่อทาการสัมภาษณ์ ช่อง
ทางการติดต่อผูส้ มัครผ่านทางโทรศัพท์, E-mail พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์
วัน เวลา สถานที่ และนัดหมายคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการฯ ดาเนินการสัมภาษณ์ผสู้ มัคร และงานวิเทศสัมพันธ์และบริการ
ภาษาต่างประเทศ ดาเนินการสรุปผลการสัมภาษณ์พร้อมแจ้งผลให้แก่ผสู้ มัครทราบ และแจ้งให้
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนามารายงานตัวในวันปฏิบตั งิ าน
7. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาประกาศผลการคัดเลือก
อาจารย์ชาวต่างชาติ (Successful Applicant) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
www.pcru.ac.th
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ภำพประกอบกำรให้บริกำร
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กำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นเว็บไซต์ www.pcru.ac.th
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ตัวอย่ำงประกำศ – ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ
(The Recruitment of Foreign Teacher)
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ประกำศรำยชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ (List of Eligible Applicants for Interview)
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ประกำศผลกำรคัดเลือกอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ (Successful Applicant)
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งานจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากรทุกประเภท
เริ่มต้น

รับแบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว

ตรวจสอบประเภทและข้อมูล / เริ่มจัดทำ
ข้อมูลถูกต้อง

เสนอผู้บงั คับบัญชำ
ตำมลำดับชั้น

เสนออธิกำรบดีลงนำม

รับบัตรเตรียมจ่ำยแก่ผู้ขอมีบัตร

จัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ้นสุด

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

บ.จ. 1
คําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
---------------------------------------------------------------------เขียนที่.........................................................................
วันที.่ ........................เดือน...........................................พ.ศ….....………..……..
ขาพเจาชื่อ..........................................................ชื่อสกุล……...............................................……………
เกิดวันที่..................เดือน....................พ.ศ.................อายุ....................ป สัญชาติ.................หมูโลหิต.......................
มีที่อยูในทะเบียนบานเลขที่....................หมูที่...................ตรอก/ซอย...........................................................................
ถนน.....................................................ตําบล…....................................…………อําเภอ....................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท........................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
ทีอ่ ยูปจจุบันที่สามารถติดตอได .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เจาหนาที่ของรัฐประเภท…………………………………………….วันที่บรรจุครั้งแรก...................................
รับราชการ ฝาย/โปรแกรม..........................................................ศูนย/สํานัก/คณะ.......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตําแหนง.................................................................ระดับ..............................................................................................
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นตอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กรณี  1. ขอมีบัตรครั้งแรก
 2. ขอมีบัตรใหมเนื่องจาก
 บัตรหายหรือถูกทําลาย
 บัตรหมดอายุ
หมายเลขของบัตรเดิม....................................................................................(ถาทราบ)
 3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก
 เปลี่ยนตําแหนง /เลื่อนระดับ /เลื่อนยศ
 เปลี่ยนชื่อตัว
 เปลี่ยนชื่อสกุล
 เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
 ชํารุด
 อื่น ๆ…………………………………………………….………
 ไดแนบรูปถายมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................... ผูทําคําขอ
(........................................................)
หมายเหตุ **
- ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออกแลวขีดเครื่องหมาย  ในชอง  และหรือ  หนาขอความที่ใช
- ใหลงคํานํานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ เปนตน และชื่อผูขอมีบัตร

คาขอมีบัตรประจาตัว หรือขอมีบัตรประจาตัวใหม่
Application for a temporary identification card
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการออกบัตรประจาตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------------------------เขียนที่ (Written at)
วันที่ (Date)

เดือน (Month)

พ.ศ. (Year)

ข้ำพเจ้ำ (Name-Surname)
เกิดวันที่ (Date)
เดือน (Month)
พ.ศ. (Year)
อำยุ (Age)
ปี (Year) สัญชำติ (Nationality)
หมู่โลหิต (Blood Type)
มีชื่ออยู่ในทะเบียน (Permanent Address) บ้ำนเลขที่ (Home no.)
ตรอก/ซอย (Soi)
ตำบล/แขวง (Sub District)
อำเภอ/เขต (District)
จังหวัด (Province)
รหัสไปรษณีย์ (Postcode)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
หมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ  -  -  -  - 
(Identification Card Number)
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ (Present Address)

เจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ลูกจ้ำงชั่วครำว (Staff/Temporary Employees) ปฏิบัติหน้ำที่ประจำ
คณะ/สำนัก (Faculty/Department)
ตำแหน่ง (Position)
ระดับ (Level)
มีควำมประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้ำงชั่วครำวยื่นต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ (I would like to apply for a temporary identification card)
กรณี (Case)  1. ขอมีบัตรครั้งแรก (Apply for a new ID card)
 2. ขอมีบัตรใหม่ (Apply for renewal ID card เนื่องจำก (Reason)
 บัตรหมดอำยุ (Re-issued)  บัตรหำยหรือถูกทำลำย (Lost)
หมำยเลขของบัตรเดิม (ID no. 13 digits)
 3. ขอเปลี่ยนบัตร (Apply for replacement ID card) เนื่องจำก (Reason)
 เปลี่ยนตำแหน่ง (Position changed)  เปลี่ยนชื่อตัว (Name changed)
 เปลี่ยนชื่อสกุล (Surname changed)
 เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (Name-Surname changed)
 ชำรุด (Destroyed)
 อื่น ๆ (Other)
 ได้แนบรูปถ่ำยสองใบมำพร้อมกับคำขอนี้แล้ว
(I have attached 2 uncapped photographs) and และ  หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Other (if any)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(I hereby certify that the above text is true in all respects.)
ลงชื่อ (Signature)
(Applicant)
(
)
(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง (Position)
วันที่ (Date)

งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

เริ่มต้น

รับแบบเสนอขอหนังสือรับรอง

ตรวจสอบชื่อ ตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน
วันที่บรรจุแต่งตั้ง

จัดพิมพ์หนังสือรับรอง

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

นำเสนอ

นำส่งผู้ขอหนังสือรับรอง

A

A

รวบรวมและจัดเก็บเอกสำร

สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
รับที่ ................................................
วันที่ ................................................
เวลา ................................................

บันทึกขอความ

สวนราชการ...........................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.......................................................
ที่.................................................. วันที่............ เดือน .............................................. พ.ศ. .........................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกหนังสือรับรอง
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ขาพเจา (ชื่อ – สกุล ภาษาไทย) ................................................................................................................
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
อาจารยประจําพิเศษ
เจาหนาที่/ลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง ........................................................ ระดับ .............................................. อัตราเงินเดือน ....................................
สังกัด คณะ/สํานัก ................................................................................................................................................................
มีรายไดดังนี้
อัตราเงินเดือน
................................................................ บาท
เงินประจําตําแหนง
................................................................ บาท
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
................................................................ บาท
รายได ภาค กศ.ปช.
................................................................ บาท
รายได อื่นๆ
................................................................ บาท
รวม
................................................................ บาท
มีความประสงคขอหนังสือ..................................................................( ) ภาษาไทย จํานวน ..................... ฉบับ
เพื่อนําไปใช ...........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูยื่นคําขอ
(........................................................)
วันที่........................................................
ความเห็นของผูบงั คับบัญชา (คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน)

ตรวจสอบถูกตองแลว
ลงชื่อ ................................................
(...............................................)
วันที่ .................................................
ความเห็นของหัวหนางานการเจาหนาที่

ตรวจสอบถูกตองแลว
ลงชื่อ ................................................
(...............................................)
วันที่ .................................................

เจาหนาที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบถูกตองแลว
ลงชื่อ ................................................
(...............................................)
วันที่ .................................................
ความเห็นอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

( ) อนุญาต

( ) ไมอนุญาต

ลงชื่อ ................................................
(...............................................)
วันที่ .................................................

คูมือการใหบริการของสำนักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา (หนวยวินัยและความประพฤตินักศึกษา)
1. การขอใบรับรองความประพฤติ

เริ่มตน
นักศึกษาเขียนแบบคำรอง
ขอใบรับรองความประพฤติ

เจาหนาที่งานกิจกรรมนักศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของคำรองฯ

นักศึกษาดำเนินการ
แกไขคำรอง

เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็น

นักศึกษาดำเนินการ
แกไขคำรอง เรียบรอย

เสนอผูอำนวยการกอง
พัฒนานักศึกษา อนุญาต
จัดพิมพและเสนอ
รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา ลงนาม

สิ้นสุด

การใหบริการของการกรอกแบบคำรองขอ ใบรับรองความประพฤติ
1. นักศึกษากรอกแบบคำรองขอ ใบรับรองความประพฤติ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
2.เสนอคำรองใหอาจารยที่ปรึกษาลงความเห็น
3.นำแบบคำรองเสนอ ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนาม
4. จัดพิมพใบรับรองความประพฤติเสนอ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ลงนาม
5. ประทับตราสถาบัน

งานกิจกรรมนักศึกษา
2. การขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
เริ่มตน
เขียนแบบคำรอง
ขอผอนผันฯ

เจาหนาที่งานกิจกรรมนักศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของคำรองฯ

นักศึกษาดำเนินการ
แกไขคำรอง

สงแบบคำรอง
ขอผอนผันฯ

นักศึกษาดำเนินการ
แกไขคำรอง เรียบรอย

สงเอกสารใหเจาหนาที่
ตรวจความถูกตอง
เจาหนาที่รวบรวม
เอกสารสงสัสดีจังหวัด
ตามภูมิลำเนาทหาร
มหาวิทยาลัยประกาศผูมี
สิทธิขอผอนผันฯ
สิ้นสุด
การใหบริการการขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
นักศึกษากรอกแบบคำรอง ขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำป
พ.ศ. 256๒
สงแบบคำรองขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำป พ.ศ. 256๒
พรอมแนบเอกสารดังนี้ จำนวน 2 ชุด (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)
๑. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หนา-หลัง
๒. สำเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) หนา-หลัง
๓. สำเนาทะเบียนบาน
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
๖. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)
๗. ใบสำเนาโอนยายภูมิลำเนา (ถามี)
นักศึกษาที่มีรายชื่อมีสิทธิขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ใหนำ
หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ไปรายงานตัว ณ วันตรวจเลือกทุกป จนกวาจะสำเร็จ
การศึกษา หรืออายุเกิน ๒๖ ปบริบูรณ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ขั้นตอนการใหบริการสุขภาพเบื้องตน
คัดกรองก่ อนให้ บริการ

สงเอกสารใหเจาหนาที่
ตรวจความถูกตอง

ซักถามอาการ

จ่ายยา/นอนพัก

ใบส่งตัวโรงพยาบาล

กรอกแบบฟอร์มเบิกกระเป๋ า
ยา/ยาหอพัก

บริ การตรวจสุ ขภาพ

ปฐมพบาลเบื้องต้น

สิ้นสุด
การใหบริการงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1.ซักถามอาการขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องตน
2.เขียนแบบฟอรมการเบิกยา
3.จายยาและเวชภัณฑ
4.ทำแผล/นอนพัก หองพัก ช/ญ
5.สงตัวไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ
6.แบบฟอรมแบกกระเปายา/แบบฟอรมเบิกยาหอพัก
หมายเหตุ . ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บปวยเชนไขขึ้นสูงเจาหนาที่สงตัวไปรักษาทีโรงพยาบาลเพชรบูรณ
ตามแบบฟอรมทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว

ใบขออนุญาตเบิกยาและเวชภัณฑ
วันที…่ ………. .. เดือน ……………………… พ.ศ………………………
(……) กระเปายา (……) หอพักนักศึกษา ………………….
เรียน หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………….. เบอรโทรศัพท ………………………………….………….
(……) อาจารย สังกัดสาขาวิชา ……………………………………………..คณะ………………………………………………มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
(……) นักศึกษาสาขาวิชา……………………………………………หมูเรียน……………………………………………...คณะ………………………………………
(………) เจาหนาที่ สังกัด(ศูนย/สำนัก/คณะ)…………………………………………………………………ใชในกิจกรรม
............................................................................
ลำดับ
√
รายงาน
จำนวน
หมายเหตุ
1
พาราเซตามอล
2
นอรฟล็อกซิน
3
คอเฟนิรามิน
4
บรอมโซ
5
เรนิติน
6
มีฟาเมด
7
ยาอมแกไอตะขาบ
8
ยาธาตุน้ำขาวกระตายบิน ๓๐ ซีซี
9
ยาแกไอมะขามปอม ๓๐ ซีซี
10
ยาธาตุสี่ตรากิเลน
11
เกลือแร ออริดา
12
เกลือแร รอแยลดี
13
ผากอซ ขนาด ๒×๒
14
ทรานสพอร ขนาด ๑ หลา
15
น้ำเกลือขนาด ๓๐ ซีซี
16
แอลกอฮอลขนาด ๓๐ ซีซี
17
พลาสเตอรยา
18
สำลีพันกาน
19
แอมโมเนียขนาด ๓๐ ซีซี
20
ยาหมอง
21
ยาดม
23
คารามาย
24
ไดเมน
ลงชื่อ …………………………………………. (ผูเบิกยา)
พยาบาล)
(………………………………………..)

ลงชี่อ ………………………………………………………………. (เจาหนาที่ฝาย
(……………………………………………………………..)

ใบเบิกยา
วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. .......................
ชือ่ .............................................. นามสกุล..................................................
นักศึกษา
อาจารย.
เจาหนาที่
คณะ/สังกัด......................................................................................
อาการของโรค ..................................................................................
ลำดับที่

รายการยาที่จาย

1

พาราเซตามอล

2

คลอเฟนิรามีน

3

อม๊อกซี่

4

บอมโซ่

5

เรนิติน

6

มีฟาเมด

7

มายบาซิน

8

ไดพีลีน

9

คาลามาย

10

T.A . ครี ม

จำนวน/เม็ด/ขวด/หลอด/ซอง/กลอง

ลายเซ็น......................................................( ผูรับยา )
(.................................................................)
หมายเหตุ.................................................................

ที่ อว ๐๖๑๘/พิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ถนนสระบุรี - หลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๐๐๐

วันที่……………เดือน.................................พ.ศ.................
เรื่อง การรักษาพยาบาลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรียน ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ
เนื่องดวย (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................................................
นักศึกษาวิชาเอก....................................................หมูเรียน...........................................ปที่..................
มีอาการเจ็บปวยดังนี้คือ.........................................................................................................................
ดังนั้น จึงขอสงตัวนักศึกษาดังกลาว เขารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ
โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ จะจายเงินคารักษาพยาบาลไดสูงสุด เปนจำนวนเงิน 500
บาท เท า นั้ น สำหรั บ เงิ น ส ว นเกิ น จากนี้ ให นั ก ศึ ก ษาจ า ยเพิ่ ม เอง โดยขอความอนุ เคราะห จ าก
โรงพยาบาลไดจัดสงใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล จำนวนเงินไมเกิน 500 บาท ใหแกมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ด ว ยเพื่ อ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ จะได น ำเงิ น มาชำระให แ ก ท าง
โรงพยาบาลเพชรบูรณตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(
)
ผูประสานงานการรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
โทร. ๐๕๖ ๗๑๗๑๐๐ ตอ ๒๕๐๑
โทรสาร ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๐

(

)

/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

/
/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ใบสมัครนักศึกษาหอพัก

รูปถาย
ขนาด
1.5 นิ้ว

ภาคการศึกษาที่..........ประจำปการศึกษา..................
1. ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)............................................................................ชื่อเลน...............................................................
เลขทีบ่ ัตรประจำตัวประชาชน..............................................................โทรศัพท..........................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด.................................
หางจาก มรภ.พช. มากกวา 100 กม.
หางจาก มรภ.พช. มากกวา 200 กม.

นอยกวา 50 กม. นอยกวา 100 กม.
หางจาก มรภ.พช. มากกวา 400 กม.
หางจาก มรภ.พช. มากกวา 600 กม.

หางจาก มรภ.พช. มากกวา 800 กม.
กรุงเทพและปริมณฑล

2. การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (คบ.) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
เปนนักศึกษาชั้นปที่.............. คณะ..............................................................................................................................
สาขาวิชา..................................................................... รหัสประจำตัวนักศึกษา...........................................................
3. วันเดือนปเกิด......../............/.................. อายุ................ หมูเลือด.............. สัญชาติ............. ศาสนา....................
โรคประจำตัว (กรุณากรอกใหชัดเจนถามี)....................................................................................................................
การรักษา......................................................................................................................................................................
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดตอผูเกี่ยวของ ชือ่ .......................................................เกี่ยวของเปน........................
โทรศัพท........................................................................................................................................................................
เพื่อนสนิทที่สามารถติดตอได ชื่อ...........................................................โทรศัพท........................................................
4. สถานภาพครอบครัว

ผูปกครอง คือ บิดา,มารดา
ผูปกครอง คือมูลนิธิ,วัด
ผูปกครอง คือ ญาติที่มิใชบิดา,มารดา
ผูปกครองเสียชีวิต,อยา,แยกทาง
ไมมีผูปกครอง
สภาพเศรษฐกิจครอบครัว ผูป กครองประกอบอาชีพ............................................
รายไดไมเกิน 50,000 บาท/ป
รายได 50,000-100,000 บาท/ป
รายได 100,000-150,000 บาท/ป รายไดมากกกวา 150,000 บาท/ป

5. จำนวนพี่นอง..........คน (รวมนักศึกษา) จำนวนพี่นองที่กำลังศึกษาอยู........คน จำนวนพี่นองที่จบการศึกษา.........คน
6. ทุนการศึกษา/รางวัลที่เคยไดรับ 1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................

ขอมูลสวนตัว
ชื่อสถานศึกษาเดิม
กิจกรรมที่เคยทำในระหวางเรียน
ความสามารถพิเศษ

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................

เหตุผลที่จะขอเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับ รองวา ข อความขางบนนี้ เปน ความจริงทุกประการ หากขอความใดเปน เท็จ ขาพเจายิน ยอมให
มหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกการไดสิทธิ์เขาพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยฯ ทันที และเมื่อขาพเจาอาศัยในหอพัก แลวขาพเจา
จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของหอพักและมหาวิทยาลัยฯ อยางเครงครัด
หลักฐานการสมัครเขาอยูหอพัก

1. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป พรอมลงชื่อดานหลัง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
4. สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 1 ฉบับ พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง

ลงชื่อ...........................................................(นักศึกษา)
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................(ผูปกครอง)
(..........................................................)
........../........./...............

ตรวจสอบรายชื่อและขอมูลประชาสัมพันธงานหอพักนักศึกษาไดทาง
1. เว็บไซตประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ www.pcru.ac.th
2. facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
หรือ facebook หนวยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
3. บอรดประชาสัมพันธหนาอาคารกองพัฒนานักศึกษา
กรณีสงทางจดหมาย กรุณาสงมาที่
หนวยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
83 ม.11 ต.สะเดียง
ถนนสระบุรี-หลมสัก
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000
หนวยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โทร 056-717100 ตอ 5115 พี่นิค 091-8434535

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. รับใบสมัครที่หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง ติดต่อลงชื่อก่อน จึงรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. ดาวน์โหลดผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้ที่ Facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU

นักศึกษาติดต่อส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน โดยยื่นเอกสารส่งกับเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง
2. ถูกต้อง ดาเนินการลงชื่อส่งเอกสาร ไม่ถูกต้อง รับเอกสารไปแก้ไข

ถูกต้อง
ลงชื่อส่งเอกสาร



ไม่ถูกต้อง
รับเอกสารไปแก้ไข



เจ้าหน้าที่ หน่วยทุนนักศึกษา ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้แต่ละคณะนัดสัมภาษณ์นักศึกษา
(ให้นักศึกษาติดตามประกาศจากคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่)



แต่ละคณะส่งเอกสารให้หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
(ภายในเวลาที่กาหนด)



หน่วยทุนนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพือ่ ช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
กองพัฒนานักศึกษา



ลงนาม
ประกาศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เสนออธิการบดีลงบน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

ไม่ลงนาม
ประกาศ

หน่วยทุนนักศึกษา ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทราบผลการพิจารณาผู้ได้รับ
ทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
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ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ ๑. แนบสาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและตารางเรียนด้วย

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการเอกสาร หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2563

การรับเอกสารใบสมัคร 1 ชือ่ บุคคล ต่อ 1 ชุด หากรับให้ใครโปรดระบุข้อมูลของบุคคลนั้น
ที่
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

เขียนคานาหน้า ลงชือ่ -สกุล (ตัว
ระบุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
บรรจง)
ชัน้ ปีท่ี

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ

ลงวันที่รับใบสมัคร
วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

ลงชื่อขอรับบริการส่งเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน
ใบสมัครขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563

ณ หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.30 และ 14.00-17.00 น.

ส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานแนบ
ที่ ระบุคานาหน้า-ลงชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) รหัสประจาตัวนักศึกษา

ระบุ
ชั้นปีที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ
๑. แนบสาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและตารางเรียนด้วย
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ระบุสาขาวิชา

ระบุชอื่ คณะ
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประจาปีการศึกษา 2563

ติดรูปนักศึกษา
ผู้ขอทุน
ขนาด 1 นิ้ว

ผู้สมัครขอทุนการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)……………………………………………………….นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่.............
สาขาวิชา…………………………….……………………………………..……… คณะ......................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา...������������…เกรดเฉลี่ยสะสมของปีที่ผ่านมา : ....................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ������������� วัน/เดือน/ปี เกิด................................
(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ ...........................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพ ท์.....................................
นักศึกษาพักอยู่ที่  บ้านตนเองหรือบ้านญาติ  บ้านเช่า ค่าเช่าต่อเดือน .................. บาท
 หอพักภายใน มหาวิทยาลัย ค่าเช่าต่อภาคการศึกษา 2,000 บาท(ฟรีคา่ น้า-ค่าไฟฟ้า)
 หอพักภายนอก มหาวิทยาลัย ค่าเช่าต่อเดือนที่นักศึกษาจ่ายจริง....................บาท
2. ข้อมูลทางครอบครัว

กรณีอยู่กับ บิดา/มารดา หรือได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา
ก. ชื่อบิดา…………..………………………นามสกุล………………………………………เบอร์โทรศัพท์..............................
 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม อายุ…………..……ปี อาชีพ…………………………………..….………
ลักษณะงานที่ทา(อธิบาย).........................................................................................................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.........................................................อยู่ ณ ............................จังหวัด...................................
บิดามีรายได้ต่อปี ปีละ ……………………………..บาท หาร 12 เดือน มีรายได้ต่อเดือน เดือนละ.....................บาท
มีหนี้สิน(ระบุ) จานวน ..............................................บาท จ่ายหนี้สินต่อปี ปีละ.................................บาท
กรณีทำกำรเกษตร  มีที่ดินเป็นของตนเอง กี่..........ไร่  เช่า กี่..........ไร่ ค่าเช่ากี่บาทต่อปี................บาท
(กรณีไม่ได้รับการเลี้ยงดู ไม่ได้ช่วยส่งเสียทางการศึกษา ไม่ต้องใส่รายได้)

ข. ชื่อมารดา………………………….………นามสกุล…………………………….……เบอร์โทรศัพท์................................
 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม อายุ…………..……ปี อาชีพ…………………………………..….………
ลักษณะงานที่ทา(อธิบาย).........................................................................................................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.........................................................อยู่ ณ ............................จังหวัด...................................
มารดามีรายได้ต่อปี ปีละ …………………………..บาท หาร 12 เดือน มีรายได้ต่อเดือน เดือนละ.....................บาท
มีหนี้สิน(ระบุ) จานวน ..............................................บาท จ่ายหนี้สินต่อปี ปีละ.................................บาท
กรณีทำกำรเกษตร  มีที่ดินเป็นของตนเอง กี่..........ไร่  เช่า กี่..........ไร่ ค่าเช่ากี่บาทต่อปี................บาท
(กรณีไม่ได้รับการเลี้ยงดู ไม่ได้ช่วยส่งเสียทางการศึกษา ไม่ต้องใส่รายได้)

รวมรายได้ครอบครัว (ก+ข) ต่อปี.......................................บาท
(ดูข้อมูลจาก ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้)

กรณีท่มี ิได้อยู่กับบิดา-มารดา / ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา/มารดา)
ค. ชื่อผู้ปกครอง……………………………………..…….….……นามสกุล…………..………………….………………….….…….
มีสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา เป็นใคร(ระบุ)...........................................เบอร์โทรศัพท์.............................
อาชีพ…………………………………..….………ลักษณะงานที่ทา(อธิบาย)..........................................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.........................................................อยู่ ณ ............................จังหวัด...................................
ผู้ปกครองมีรายได้ต่อปี ปีละ ………………………..บาท หาร 12 เดือน มีรายได้ต่อเดือน เดือนละ..................บาท
มีหนี้สิน(ระบุ) จานวน ..............................................บาท จ่ายหนี้สินต่อปี ปีละ.................................บาท
กรณีทำกำรเกษตร  มีที่ดินเป็นของตนเอง กี่..........ไร่  เช่า กี่..........ไร่ ค่าเช่ากี่บาทต่อปี................บาท
ง. สถานภาพของครอบครัว (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องและให้สภาพบิดามารดา)
 บิดา เสียชีวิต/พิการ/ทุพพลภาพ  มารดา เสียชีวิต/พิการ/ทุพพลภาพ
 บิดา/มารดา หย่าร้าง
 บิดา/มารดา แยกกันอยู่
 บิดา/มารดา อยู่ด้วยกัน
** นักศึกษาได้รับเงินจากใครบ้าง ได้มากกว่า 1  บิดา  มารดา  ผู้อุปการะ  บุคคลอื่นๆ **
ได้รับเงินต่อเดือน............................................บาท
ผู้ขอรับทุนมีพี่น้อง(รวมตนเอง) จานวน................คน
ผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่................
จ. บุคคลในครอบครัวของนักศึกษา (ให้รวมนักศึกษาด้วย)
หมายเหตุ : บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา, มารดา, พี่, น้อง หรือผู้ที่บิดามารดา อุปการะเลี้ยงดู หรือ
นักศึกษาอยู่ในความปกครองของใคร โดยให้เขียนเรียงตามลาดับอายุจากมากลงมาหาอายุน้อย
ระบุกรณีกาลัง ระบุรายได้ต่อ 1. ระบุ ความเกี่ยวข้องกับ
คนที่ อายุ
นักศึกษา (เช่น บิดา/มารดา/ปู่.)
(ปี) ใส่คานาหน้า-ตามด้วยชื่อ-และสกุล ศึกษาอยู่ชั้นปี
เดือน
2. ระบุเพิ่ม กรณี พิการ
เรียงมาก
ไปน้อย

(กรณีที่ทางานแล้ว

3. ระบุเพิ่ม กรณี ป่วยเป็นโรค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. สถานภาพการอยู่อาศัยของผู้ขอทุน (ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง และกรอกข้อความในช่องว่างให้เรียบร้อย)
 อยู่กับบิดา/มารดา  อยู่กับบิดา  อยู่กับมารดา  อยูบ่ ้านญาติหรือผู้อุปการะ
 ที่อยู่อาศัยเป็นของผู้อื่น
 ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
 ครอบครัวเช่าบ้านอยู่ ค่าเช่าเดือนละ...............................บาท
 นักศึกษาเช่าบ้านพัก/หอพัก ชื่อ(ระบุ)................................................................................................................
ห้อง..................หมายเลขโทรศัพท์..............................................ค่าเช่า.................................บาทต่อเดือน

รายได้ / รายจ่ายของผู้ขอทุน (ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง และกรอกข้อความในช่องว่างให้เรียบร้อย)
- ได้รับเงินมาใช้จ่ายเป็น  รายวัน  รายสัปดาห์
 รายเดือน ระบุจานวนเงิน
บาท
 รับประทานอาหารเช้า ที่บ้าน
 ที่มหาวิทยาลัย  ที่อื่น มื้อละ…………….บาท
 รับประทานอาหารกลางวัน ที่บ้าน  ที่มหาวิทยาลัย  ที่อื่น มื้อละ…………….บาท
 รับประทานอาหารเย็น ที่บ้าน
 ที่มหาวิทยาลัย  ที่อื่น มื้อละ…………….บาท
- เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ…………………..….บาท ต่อ วัน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา…………………………………..……..บาท ต่อ เดือน
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ …………………………………………………….บาท ต่อ เดือน
- หารายได้พิเศษโดย (ระบุชอื่ งาน-ลักษณะงาน)………………………………………..………..……………………………………..…
มีรายได้ ประมาณ……………………………บาท ต่อ .....  ชั่วโมง
 วัน
 เดือน
ข้าพเจ้าเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
 รถจักรยานยนต์(ของนักศึกษาเพื่อน)  รถรับส่ง  รถจักรยาน  อื่นๆ ระบุ
..................................................ระยะทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์................................กิโลเมตร
4. ประวัติการได้รับทุนการศึกษา ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
(ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง และกรอกข้อความในช่องว่างให้เรียบร้อย)
 ไม่เคยได้รับมาก่อน
 เคยได้รับ เป็นทุนประเภท  เฉพาะปี(ไม่ต่อเนื่อง)
มูลค่าทุน.............................บาท
 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา(ต่อปี) มูลค่าทุน.............................บาท
5. การกู้ยืมเงินรัฐบาล  กู้ กยศ.(ลักษณะที่1)  กู้ กรอ.(ลักษณะที่ 2)
 ไม่ได้กู้ เนื่องจาก .....  ไม่ประสงค์กู้ หรือ  จะกู้แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา
 อยู่ระหว่างการทาเรื่องกู้

6. งานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาได้ทาให้กับสถานศึกษาและสังคมโดยรวม ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา(โปรดระบุถ้ามี)
6.1 กิจกรรมด้านวิชาการ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................
6.2 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์...........................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................
6.3 กิจกรรมด้านกีฬา.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
6.4 กิจกรรมจิตอาสา..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
6.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

7. นักศึกษาหรือคนในครอบครัว มีปัญหาด้านสุขภาพ (แนบใบรับรองแพทย์)
7.1 โรคประจาตัว
 มี ระบุโรค...............................................  ไม่มี
7.2 ปัญหาด้านอื่นๆ (ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................ ......................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
8. บุคคลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถติดต่อนักศึกษาได้ (เช่น เพื่อนสนิท / อาจารย์ / ญาติ)
ชื่อ-สกุล……………………………….………………………เกี่ยวข้องเป็น…………………....ที่อยู่ปัจจุบัน ……………….……………
...............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................
หมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี)………………………………..…………….โทรศัพท์มือถือ…………..…….………..……….
9. บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจาเป็นในการขอทุน (เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………
(กรณีระบุข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ แทรก กระดาษพร้อมข้อมูลเพิม่ เติมได้)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอทุน
(.................................................................)
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................

10. แผนที่บ้านและรูปถ่ายบ้านผู้ขอทุน
ให้นักศึกษา วาดหรือติดรูปแผนที่จากบ้านถึงสถานศึกษาพอสังเขป (กรณีอยูต่ ่างอาเภอ/จังหวัด ให้วาดจากตัวอาเภอไปที่บ้าน)
----------------------------------------------------------นาย/นางสาว/............................................................เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....
สาขาวิชา..........................................................................คณะ.....................................................................................ชัน้ ปีท.่ี ..........
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................มือถือ......................................

ติดภาพถ่ายบ้านผู้ขอทุน
ในภาพต้องมี
1. กรณีที่นักศึกษาอยู่กับบิดา/มารดา ให้ถ่ายรูปบิดาหรือมารดาและนักศึกษา
2. กรณีที่นักศึกษาไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา ให้ถ่ายรูปผู้อุปการะหรือผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยและนักศึกษา
กรณีที่ 1 และ 2 ให้ยืนถ่ายอยู่หน้าบ้านตัวเอง
สามารถแทรกรูปภาพเพิ่มเติมในกระดาษ A4 ได้

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ..............
ข้อมูลของผู้รับรองรายได้
ข้าพเจ้า............................….............................................................ตาแหน่ง.......................................………….....................
สถานที่ทางาน....................................................................................................................เลขที.่ .......................หมู่ท…ี่ ……..….…..…....
ตรอก/ซอย..................................................ถนน...........................................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.......................................
ขอรับรองว่า นักศึกษาชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................

ข้อมูลครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา
มี บิดา ชื่อ..................................................................................อายุ................ปี ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ.....................................................สถานที่ทางาน...............................................................เลขที.่ ..............หมู่ท…ี่ …......
ตรอก/ซอย..................................ถนน..................................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ..........................มือถือ...................................มีรายได้ปีละ........................................บาท
สถานภาพครอบครัว หย่า/ร้าง/แยกกันอยู่
รายได้ของบิดา ร่วมส่งเสียทางการศึกษา ไม่ได้ร่วมส่งเสียทางการศึกษา
มี มารดา ชื่อ...............................................................................อายุ................ปี ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพ......................................................สถานที่ทางาน............................................................เลขที.่ ...............หมู่ท…ี่ ..........
ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ..........................มือถือ…….............................มีรายได้ปีละ........................................บาท
สถานภาพครอบครัว หย่า/ร้าง/แยกกันอยู่ รายได้ของมารดา ร่วมส่งเสียทางการศึกษา ไม่ได้ร่วมส่งเสียทางการศึกษา
กรณีไม่มีบิดา-มารดาให้ระบุผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ชื่อ.................................................................................................
ประกอบอาชีพ......................................................สถานที่ทางาน............................................................เลขที.่ ...............หมู่ท…ี่ ….......
ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ..........................มือถือ...................................มีรายได้ปีละ........................................บาท
รายได้ของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ช่วยส่งเสียทางการศึกษา
ไม่ได้ช่วยส่งเสียทางการศึกษา
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกประการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ มาพร้อมกับใบรับรองรายได้นี้แล้ว

ลงชื่อ….........................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................……….…
คาชี้แจง (กรุณาอ่านก่อนเขียนใบรับรอง)
การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจา หรือ
2. ผู้ปกครองระดับท้องถิ่นที่รับราชการอยู่ในภูมลิ าเนาของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้ขอทุน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ
3. ข้าราชการการเมือง เช่น ส.อบต./ อบต./ อบจ.
4. กรณีที่นักศึกษาอยู่ตา่ งจังหวัด ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามประวัตริ ายได้ของครอบครัวและรับรองได้ให้
หลักฐานแนบในใบรับรองฉบันนี้ ได้แก่ สาเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และระบุใต้ชื่อว่า ใช้สาหรับรับรองรายได้
ครอบครัวของ............................................เท่านั้น (....หมายถึง ให้ใส่ชื่อนักศึกษาที่ไปขอคารับรองจากท่าน)
ผู้รับรองรายได้ตรวจสอบข้อความหากถูกต้องให้ลงลายมือชื่อ เอกสารดังกล่าว ต้องไม่มีการขูด ลบ ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด
หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผู้รับรองรายได้เซ็นกากับ

หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาผูข้ อรับทุนการศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานหลักสูตร
เพื่อโปรดกรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน ตามข้อคาถามข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่านเห็นควร
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะได้นามาใช้ประกอบการพิจารณาการขอรับทุนของนักศึกษา ต่อไป
ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา นาย/นางสาว.............................................................รหัสนักศึกษา....................................
ชั้นปีที่.................สาขาวิชา...................................................................คณะ.............................................................
1. เหตุผลและความจาเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน………………………………………………
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
.............................................................................................................................................. ......................
2. นักศึกษาผู้นี้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รบั ทุนหรือไม่
 สมควรได้รับทุน เนื่องจาก......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
 ไม่สมควร เนื่องจาก................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบช่วยติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับทุน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์กาหนด
การให้คารับรอง (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  หน้าข้อความด้านล่างนี)้
 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 5
 มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย
 มีความประพฤติดี เรียบร้อย
 มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน ให้ถือว่าได้ผ่านเกรดเฉลี่ย 2.00
 มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 นักศึกษาไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
 นักศึกษาต้องไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง ไม่เคยได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
เว้นแต่ความผิดอันเกิดจากการกระทาโดยประมาท
 นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนส่ งเสริมการศึกษาอื่นใดที่สนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียนและค่า ครองชีพ
กรณีนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ทาเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.(ลักษณะที่1) หรือ กรอ.(ลักษณะที่2))
อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร ลงชื่อ............................................................................
(............................................................................)
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................

เอกสารที่ใช้แนบประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมจัดเรียงเอกสารแนบท้าย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสม ของปีที่ผ่านมา
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้
จานวน 1 ฉบับ
อื่นๆ กรณี บิดา/มารดาหรือ บุคคลพิการที่อยู่ในความดูแลของบิดา/มารดา
1) หย่าร้าง (สาเนาใบสาคัญการหย่า)
จานวน 1 ฉบับ
2) เสียชีวิต (สาเนาใบมรณะบัตรหรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย”)
จานวน 1 ฉบับ
3) พิการ (สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ)
จานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 1 – 4 ให้นักศึกษารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ-สกุลให้เรียบร้อย
หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 5 ให้เจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 6 ให้เจ้าของเอกสารเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
ส่วนสาเนาใบมรณะบัตรหรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย” นั้น ให้นักศึกษาเป็นผู้รับรอง
เอกสารที่เป็นของนักศึกษาทุกรายการ นักศึกษาต้องรับรอง สาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ทุกฉบับ
โดยระบุในบรรทัดถัดลงมาใต้การลงชื่อของนักศึกษาว่า เพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษาเท่านั้น
ส่วนเอกสารที่เป็นของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ และผู้รับรองรายได้ ต้องให้เจ้าของเอกสารนั้น
เป็นผู้รับรองเท่านั้น

ตัวอย่าง การรับรองสาเนา

สาเนาถูกต้อง
ภาคเพียร จนเรียนจบ
(นายภาคเพียร จนเรียนจบ)
เพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษาเท่านั้น











ขั้นตอนการทาเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายแทนกัน
(งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจาก สกอ. ปัจจุบัน สป.อว.)
จานวน ๓ โครงการ จานวน ๓ ทุน ให้แก่นักศึกษาทุน
หนังสือเข้าจาก สป.อว.(สกอ.) แจ้งโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ได้แก่
1. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี
3. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยทุนนักศึกษา แจ้งนักศึกษาทุน ติดต่อขอรับเอกสาร และ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาเรื่องส่งเบิก

นักศึกษาติดต่อส่งเอกสารที่และหลักฐานแนบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน โดยยื่นเอกสารส่งกับเจ้าหน้าที่เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง
2. ถูกต้อง ดาเนินการส่งเอกสาร ไม่ถกู ต้อง รับเอกสารไปแก้ไข

ถูกต้อง
ส่งเอกสาร

ลงนาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1. เสนอผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หรือ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนาม
บันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดี
2. เสนออธิการบดีตามระบบงานธุรการกลาง

ไม่ถูกต้อง
รับเอกสารไปแก้ไข

ไม่ลงนาม

อนุญาต

เสนอบันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดี
เพื่อขออนุญาตเบิกจ่ายเงินทุนให้กับ
นักศึกษา

หน่วยทุนนักศึกษา รับเรื่องอนุญาตให้เบิกจ่ายเงินทุนจากงานคลัง
และดาเนินการสแกนไฟล์จัดเก็บในโฟลเดอร์งาน
ถ่ายสาเนาให้การเงิน กองพัฒนานักศึกษา ลงชื่อรับเอกสาร
ต้นฉบับ
เพื่อเข้าระบบ PMIS จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
และส่งงานกองนโยบายและแผนดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
หน่วยทุนนักศึกษา ติดตามการโอนเงินทุนการศึกษาจากงานคลัง
เพื่อแจ้งนักศึกษารับทราบต่อไป

นักศึกษาทุน ได้รับเงินทุนการศึกษา

ไม่อนุญาต
รับเรื่องแก้ไข
จากงาน
เลขานุการ
หรืองาน
ธุรการกลาง

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ............................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
ลำดับ
๑

จำนวนเงิน
บำท
สต.

รำยกำร
เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3

27,5๐๐

-

รวมเป็นเงิน

27,5๐๐

-

รวมเงิน .............-27,5๐๐.-..........บาท (........-สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ............................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลำดับ
๑

รำยกำร
เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน
บำท
สต.
๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

รวมเงิน .............-๔,๐๐๐.-..........บาท (........................-สี่พนั บาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ.................................................................... ........
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลำดับ
๑

รำยกำร
เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน
บำท
สต.
๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

รวมเงิน .............-๔,๐๐๐.-..........บาท (........................-สี่พนั บาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ............................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลำดับ
๑

รำยกำร
เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาการศึกษา ๒๕๖3
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน
บำท
สต.
๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

รวมเงิน .............-๔,๐๐๐.-..........บาท (........................-สี่พนั บาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ.................................................................... ........
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลำดับ
๑

รำยกำร
เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน
บำท
สต.
๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

รวมเงิน .............-๔,๐๐๐.-..........บาท (........................-สี่พนั บาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ............................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลำดับ

รำยกำร

๑

เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน
บำท
สต.
๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

รวมเงิน .............-๔,๐๐๐.-..........บาท (........................-สี่พนั บาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้ จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ใบสำคัญรับเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสนักศึกษา....................................ชั้นปีที่.................
สาขาวิชา.....................................................................คณะ............................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
รำยกำร : โครงกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำสำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำร
ในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี
ลำดับ
๑

รำยกำร
เงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการ
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจาภาคการศึกษาที่ 1
ประจาปีการศึกษา ๒๕63

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน
บำท
สต.
8,0๐๐
-

8,0๐๐

-

รวมเงิน .............-8,0๐๐.-..........บาท (........-แปดพันบาทถ้วน-..............(ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................(ผู้รับเงิน)
(.................................................................)
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................(ผู้จ่ายเงิน)
(.................................................................)

ขั้นตอนการยื่นความจานงขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
สำหรับนิสิต นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี
นักศึกษาติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิต
นักศึกษำพิกำร ในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. รับแบบแสดงความจานวนที่หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง
2. ดาวน์โหลดผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้ที่ Facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
PCRU

นักศึกษาติดต่อส่งแบบแสดงความจานงพร้อมหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน โดยยื่นเอกสารส่งกับเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง
2. ถูกต้อง ดาเนินการส่งเอกสาร ไม่ถกู ต้อง รับเอกสารไปแก้ไข

ถูกต้อง
ส่งเอกสาร

ลงนาม




เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1. เสนอผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ลงนามตรวจประกาศและหนังสือภายนอก
2. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงนาม
บันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดี
3. เสนออธิการบดีตามระบบงานธุรการกลาง

ไม่ถูกต้อง
รับเอกสารไปแก้ไข

ไม่ลงนาม

หน่วยทุนนักศึกษา รับเอกสารที่เสนอลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องให้กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยทุนนักศึกษา ติดตามผลการพิจารณาจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และแจ้งนักศึกษา
ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ประเภท สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. รับใบสมัครที่หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง ติดต่อลงชื่อก่อน จึงรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. ดาวน์โหลดผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้ที่ Facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU

นักศึกษาติดต่อส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน โดยยื่นเอกสารส่งกับเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง
2. ถูกต้อง ดาเนินการส่งเอกสาร ไม่ถกู ต้อง รับเอกสารไปแก้ไข

ถูกต้อง
ส่งเอกสาร



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
รับเอกสารไปแก้ไข

หน่วยทุนนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ
และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปีการศึกษา ๒563

ลงนาม





เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หรือผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ลงนามบนบันทึกข้อความ ส่งผลการ
พิจารณาคัดเลือก

ไม่ลงนาม

หน่วยทุนนักศึกษา ส่งบันทึกข้อความ ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปีการศึกษา 2563
ให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แจ้งนักศึกษาให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประจาปีการศึกษา 2563

ติดรูปนักศึกษา
ผู้ขอทุน
ขนาด 1 นิ้ว

ผู้สมัครขอทุน
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)……………………………………………………….นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่...........
คณะ................................................................... สาขาวิชา…………………………….……………………………………..………
รหัสประจาตัวนักศึกษา...������������…เกรดเฉลี่ยสะสมของปีที่ผ่านมา : ..................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ������������� วัน/เดือน/ปี เกิด..............................
(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ .........................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...................................
ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก) บ้านเลขที่ ...............................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...................................
2. ข้อมูลทางครอบครัว
ก. ชื่อบิดา…………..………………………นามสกุล………………………………………เบอร์โทรศัพท์.............................
 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม อายุ…………..……ปี อาชีพ…………………………………..….………
ลักษณะงาน..........................................สถานที่ทางานอยู่ ณ อาเภอ………………………...จังหวัด...............................
รายได้ประมาณ (ปีละ) ……………………………...……..บาท(กรณีไม่ได้รับการเลี้ยงดู ไม่ต้องใส่รายได้)
ข. ชื่อมารดา………………………….………นามสกุล…………………………….……เบอร์โทรศัพท์..............................
 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม อายุ…………..……ปี อาชีพ……………………………………….………
ลักษณะงาน..........................................สถานที่ทางานอยู่ ณ อาเภอ………………………...จังหวัด...............................
รายได้ประมาณ (ปีละ) ……………………………...……..บาท(กรณีไม่ได้รับการเลี้ยงดู ไม่ต้องใส่รายได้)
ค. ชื่อผู้ปกครอง(กรณีที่มิได้อยู่กับบิดา-มารดา)…………….…….………นามสกุล……………….………………...….
มีสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา เป็นใคร(ระบุ)...........................................เบอร์โทรศัพท์............................
อาชีพ……………………………………….………ลักษณะงาน..........................................สถานทีท่ างานอยู่ ณ
อาเภอ………………………...จังหวัด..............................รายได้ประมาณ (ปีละ) ……………………………...……..บาท
รวมรายได้ครอบครัว ต่อปี.....................................บาท
ง. สถานภาพของครอบครัว (ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง)
 บิดาเสียชีวิต/พิการ/ทุพพลภาพ
 มารดาเสียชีวิต/พิการ/ทุพพลภาพ
 บิดามารดาหย่าร้าง
 บิดามารดาแยกกันอยู่
 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
** ได้รับเงินจากใครบ้าง  บิดา  มารดา  ผู้อุปการะ  บุคคลอื่นๆ ** ได้รับเงินต่อเดือน..................
ผู้ขอทุนมีพี่น้อง(รวมตนเอง)................คน
ผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่..............

3. ประวัติการได้รับทุนการศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ไม่เคยได้รับมาก่อน
 เคยได้รับ ชื่อทุน……………………..………….………..เมื่อปีการศึกษา…………….จานวน………….…..….บาท
เป็นทุนประเภท  เฉพาะปี มูลค่าทุน............................บาท
 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา มูลค่าทุน............................บาท
4. การกู้ยืมเงินรัฐบาล  กู้ กยศ.

 กู้ กรอ.

 ไม่ได้กู้ เนื่องจาก ..... ไม่ประสงค์กู้ หรื อ  จะกูแ้ ต่ยงั ไม่ได้รับการพิจารณา
5. ปัญหาด้านสุขภาพ
5.1 โรคประจาตัว
 มี ระบุ.......................................................  ไม่มี
5.2 ปัญหาด้านอื่นๆ (ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น ความพิการ ที่ระบุว่าเป็นบุคคลพิการ).................
............................................................................................................................................................
5.3 ปัญหาครอบครัว.................................................................................................................................
6. การสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (โปรดระบุตามลาดับ) ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยสูงกว่าระดับจังหวัดขึ้นไป (ให้ทาดัชนี เอกสารหมายเลข ตามจานวน หลักฐานแนบด้วย)
6.1 .............................................................................................................................................................
6.2 .............................................................................................................................................................
6.3 .............................................................................................................................................................
6.4 .............................................................................................................................................................
6.5 .............................................................................................................................................................
6.6 .............................................................................................................................................................
6.7 .............................................................................................................................................................
6.8 .............................................................................................................................................................
6.9............................................................................................................................................................
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น เพื่อนสนิท / อาจารย์ / ญาติ)
- ชื่อ………………………………….………………………เกี่ยวข้องเป็น………………..ที่อยู่ปัจจุบัน ……………………………………
............................................................................................................................. ..รหัสไปรษณีย์............................
หมายเลขโทรศัพท์………………………………..…………….โทรศัพท์/มือถือ…………..…….………..……….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ และหากได้รับการพิจารณา
ทุนการศึกษาประเภทดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามสัญญาและประกาศของทางมหาวิทยาลัยกาหนด
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอรับทุน
(.................................................................)
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................

หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานหลักสูตร
เพื่อโปรดกรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน ตามข้อคาถามข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่าน
เห็นควร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะได้นามาใช้ประกอบการพิจ ารณาการขอรับทุนของนักศึกษา
ต่อไป
ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา นาย/นางสาว.............................................................รหัสนักศึกษา...................................
ชั้นปีที่...............สาขาวิชา................................................................... คณะ.............................................................
1. ความเป็นอยู่ การใช้ชวี ติ ประจาวันของผูข้ อรับทุน
1.1 การทางานพิเศษหารายได้ช่วยตนเอง...................................................................................................
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
1.2 การทากิจกรรม ทาจิตอาสา ในการช่วยงานภายในมหาวิทยาลัย / นอกมหาวิทยาลัย
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
1.3 สุขภาพ.................................................................................................................................................
1.4 ความประพฤติ......................................................................................................................................
2. ด้านการเรียน
2.1 ความสนใจด้านการเรียน
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
3. นักศึกษาผูน้ สี้ มควรได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ทุนหรือไม่
สมควรได้รับทุน เนื่องจาก..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
ไม่สมควร เนื่องจาก............................................................................................................................ ........
อาจารย์ที่ปรึกษา / ประธานหลักสูตร ลงชื่อ....................................................................
(.....................................................................)
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................

เอกสารที่ใช้แนบประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ใบรายงานผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ให้แนบมาด้วย
1)  ใบเปลี่ยนชื่อ
2)  ใบเปลี่ยนนามสกุล
6. สาเนาหลักฐานที่แสดงถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารที่ได้รับรางวัลระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร
8. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว(ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 แฟ้ม
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป

หมายเหตุ : หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 1–6 ให้นักศึกษารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ-สกุลให้เรียบร้อย
เอกสารที่เป็นของนักศึกษาทุกรายการ นักศึกษาต้องรับรอง สาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ทุกฉบับ
โดยระบุในบรรทัดถัดลงมาใต้การลงชื่อของนักศึกษาว่า เพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษาเท่านั้น

ตัวอย่าง การรับรองสาเนา
สาเนาถูกต้อง
สุขภาพ เหรียญทอง
(นายสุขภาพ เหรียญทอง)
เพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียง เท่านั้น
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คูมือการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา
งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
ขั้นตอนการขอกูยืมในระบบ E-Studentloan
เริ่มตน

1. ผูกูยืม
ลงทะเบียนรับรหัสผาน

2. ผูกูยืม
ยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน

3. สถานศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

4. สถานศึกษา
บันทึกกรอบวงเงินกูทั้งป

5. สถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืม

6. ผูกูยืม
ทําสัญญากูยืมเงิน

7. สถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา

8. ผูกูยืม
บันทึกคาเลาเรียนและ/หรือคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

9. สถานศึกษา
ยืนยันขอมูลคาเลาเรียนฯ พรอมพิมพแบบ
ลงทะเบียนเรียนใหผูกูยืมลงนาม

10. สถานศึกษา
ตรวจสอบและยืนยันขอมูลแบบลงทะเบียน

11. สถานศึกษา
นําสงสัญญาและแบบลงทะเบียนให
ธนาคาร

สิ้นสุด

หมายเหตุ : สําหรับภาคการศึกษาที่ 2 ใหทําเฉพาะขั้นตอนที่ 2, 8, 9, 10 และ 11

การใหบริการขั้นตอนการใหกูยืมในระบบ E-Studentloan ของผูกูยืมเงินและสถานศึกษา
1. ผูกูยืมเงินรายใหม ทําการ Pre-Register เพื่อขอรับรหัสผาน
2. ผูกูยืมเงินรายเกาและรายใหม ยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน/แบบคํายืนยันขอกูยืมเงิน ภายในระยะเวลาที่กองทุน
กําหนด
3. สถานศึกษา (คณะกรรมการฯ ประจําสถานศึกษา) พิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเงิน
4. สถานศึกษา บันทึกกรอบวงเงินทุกภาคการศึกษา
5. สถานศึกษา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืม
6. ผูกูยืมเงินรายใหม หรือรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/เปลี่ยนสถานศึกษา บันทึกและพิมพสัญญากูยืมเงิน
พรอมจัดเตรียมเอกสารประกอบ จัดสงใหสถานศึกษาเพื่อจัดทําสัญญา
7. สถานศึกษายืนยันความถูกตองของสัญญากูยืมเงิน
8. ผูกูยืมเงินรายเกาและรายใหม บันทึกจํานวนเงินคาเลาเรียน และ/หรือคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องฯ
9. สถานศึกษา ลงทะเบียนพรอมกับพิมพ และใหผูที่เกี่ยวของลงนาม
10. สถานศึกษา ตรวจสอบใบลงทะเบียนและสงขอมูล
11. สถานศึกษา รวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบ และแบบลงทะเบียน นําสงธนาคาร

กยศ. 101

แบบคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ……………..
สถำนศึกษำ …………………………………………

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อาเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

ประเภท

ชื่อทุนกำรศึกษำ

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถำนศึกษำ

เงินที่กู้ยืม

7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดำ-มำรดำ
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

12.พี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

ชั้นปี

สถำนศึกษำ

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ
คนที่

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำสูงสุด

สถำนที่ทำงำน

รำยได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง...............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อาเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
***************************************************
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการรับรองรายได้
มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ไม่มีรายได้ประจา (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
อื่นๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......
ลงชื่อ …….....……………………………………..
(....………..................…………………………………)
วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ..................
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งานทุนและแนะแนวอาชีพ
1. งานบริการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา

เริ่มตน
นักศึกษาเขียนแบบบันทึกการให
คำปรึกษาแกนักศึกษารายบุคคล

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ตรวจสอบแบบบันทึกการใหคำปรึกษา
พรอมใหคำปรึกษา

นักศึกษารับคำปรึกษาไม
สามารถแกไขปญหาได

เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็น

นักศึกษารับคำปรึกษา
สมารถแกไขปญหาได

เสนอผูอำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา ใหความเห็น
สรุปการบริการใหคำปรึกษา
ใหแกนักศึกษา และประเมิน
ความพึงพอใจ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการใหบริการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา

1. นักศึกษากรอกแบบบันทึกการใหคำปรึกษาแกนักศึกษารายบุคคล
2.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพตรวจสอบแบบบันทึกการใหคำปรึกษา
3.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหคำปรึกษาแกนักศึกษาพิจารณาแกไขปญหาใหแกนักศึกษาตาม
กระบวนการ
4. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพสงตอใหแกอาจารยที่ปรึกษา รองคณบดี คณบดี อธิการบดี
ตามลำดับเมื่อเรื่องบางเรื่องที่ไมสามารถแกไขปญหาใหนักศึกษาได
5. สรุปการบริการใหคำปรึกษาใหแกนักศึกษา และประเมินความพึงพอใจ

หน่ วยแนะแนวนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แบบบันทึกการให้ คําปรึกษาแก่นักศึกษารายบุคคล
ภาคเรี ยนที่ ................ ปี การศึกษา ..................................
รายละเอียดผู้ขอรับการปรึกษา
ชื่อ.................................................................................. รหัสนักศึกษา.............................................
คณะ...................................................... สาขา/สาขาวิชา................................... ชั้นปี ที่.....................
หลักสู ตร  ป.ตรี 4 ปี
 ป.ตรี 5 ปี
 ป.ตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง
โทรศัพท์..................................................... E-mail…………………………………………….…
เรื่ องที่ขอคําปรึกษา (ให้ นักศึกษาเขียนเครื่ องหมาย  หน้ าช่ องที่ขอรับคําปรึกษา )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แนะนําหลักสู ตร และ/หรื อการลงทะเบียน
ให้ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
แนะนําเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับสู ง
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัว และการคบเพื่อน
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพกาย/จิต
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการแนะนําและ/หรื อ ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน
ให้คาํ ปรึ กษาด้านทุนการศึกษา
ให้คาํ ปรึ กษาด้านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ให้คาํ ปรึ กษาด้านโครงการเงินกูเ้ พื่อการศึกษาที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
อื่น ๆ (....................................................................) เช่น ข้อปฏิบตั ิในการแก้กิจกรรม ฯ

ข้อมูลในเรื่ องที่ถามเพิ่มเติม................................................................................................................
ผลจากการให้คาํ ปรึ กษา………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ..................................................
ผูข้ อคําปรึ กษา
(.......... /…………. /……………)

ลงชื่อ ............................................
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผูใ้ ห้รับคําปรึ กษา
(.......... /…………. /……………)

