
 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มีหน้าทีใ่นการด าเนินงานทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี เรียนดี และกิจกรรมดี โดยผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติที่ประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี     
เรียนดี และกิจกรรมดี 

2. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จ านวน 5,000 บาท/คน 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2.2 นักศึกษาน าทุนการศึกษามาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ออกประกาศ 
 

ออกประกาศคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิ์รับทุนการศึกษา 

2 วัน นักวิชาการศึกษา 

2. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา 

2 วัน นักวิชาการศึกษา 

3. 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ทุนการศึกษาตามคุณสมบัติ
ตามประกาศ 

30 วัน นักวิชาการศึกษา 

4. 
 

สัมภาษณ์และพิจาณาทุนการศึกษา 
 

นัดวันสัมภาษณ์ทุนส าหรับผู้ที่มี
สิทธิ์รับทุนการศึกษา 

2 วัน กรรมการตาม
ค าสั่ง 

5. 
 

ประกาศรายชื่อ 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่
ได้รับทุน 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

6. 
 

เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 
 

ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนให้กับ
นักศึกษาท่ีได้รับทุนโดยผ่าน
ฝ่ายบริหารและวางแผน 

5 วัน นักวิชาการศึกษา 

7. 
 

มอบทุนการศึกษา 
 

ท าพิธีมอบทุนการศึกษาในวัน
สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
 

 
สิ้นสุด 

 

   

 
ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการขอรับทุนการศึกษา สกอ.เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ 
 มีหน้าทีใ่นการด าเนินงานขอรับทุนการศึกษา สกอ.เพ่ือพัฒนาชายแดนใต้ เพ่ือให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี เรียนดี และกิจกรรมดี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณา โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ด าเนินการท า
เรื่องเบิกจ่ายเงินทุนให้แก่นักศึกษา และท ากิจกรรมจิตอาสา จ านวน 8 ชั่งโมงต่อเดือน 
 
วัตถุประสงค์ 

3. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี     
เรียนดี และกิจกรรมดี 

4. เพ่ือดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ สกอ.ก าหนด 
 
เป้าหมาย 

3. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จ านวน 20,000 บาท/ภาคการศึกษา 

4. เชิงคุณภาพ 
4.1 นักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
4.2 นักศึกษาน าทุนการศึกษามาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการขอรับทุนการศึกษา สกอ.เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ทุนการศึกษา สกอ. 

15 วัน นักวิชาการศึกษา 

2. 
 

ตรวจใบสมัครทุน 
 

ตรวจใบสมัครพร้อมเอกสาร
แนบของผู้สมัครทุน 

2 วัน นักวิชาการศึกษา 

3. 
 

ส่งใบสมัครทุนให้กองพัฒนานักศึกษา 
 

ส่งเอกสารใบสมัครไปยังกอง
พัฒนานักศึกษา 

2 วัน นักวิชาการศึกษา 

4. 
 

รอการพิจารณานักศึกษาที่ได้มีสิทธิ์
สัมภาษณ์ทุน 

รอประกาศรายชื่อการพิจาณา
ทุนการศึกษาจาก สกอ. 

30 วัน กองพัฒนา
นักศึกษาฯ 

5. 
 

นักศึกษาไปสัมภาษณ์ทุน 
 

น านักศึกษาไปสัมภาษณ์
ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

6. 
 

รอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 
 

ทาง สกอ.ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 

30 วัน กองพัฒนา
นักศึกษาฯ 

7. 
 

ยื่นเอกสารเบิกจ่ายเงินทุน 
 

ยื่นเอกสารเบิกจ่ายเงินทุน
พร้อมใบจิตอาสา จ านวน 8 
ชั่วโมงต่อเดือน 

15 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
 

สิ้นสุด 
 

   

 
ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย 
 มีหน้าที่ในการด าเนินงานขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย เพ่ือให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน     
ทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี เรียนดี และกิจกรรมดี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคม     
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ด าเนินการ
ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินทุน 
 
วัตถุประสงค์ 

5. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี     
เรียนดี และกิจกรรมดี 

6. เพ่ือดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ก าหนด 
 
เป้าหมาย 

5. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จ านวน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา 

6. เชิงคุณภาพ 
6.1 นักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
6.2 นักศึกษาน าทุนการศึกษามาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน 
 

ประชาสัมพันธ์การรับรับ
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า 
มทร.ศรีวิชัย 

30 วัน นักวิชาการศึกษา 

2. 
 

ตรวจใบสมัครทุน 
 

ตรวจใบสมัครทุนการศึกษา
ตามประกาศของผู้มีคุณสมบัติ
รับทุนการศึกษา 

30 วัน นักวิชาการศึกษา 

3. 
 

ส่งใบสมัครทุนให้สมาคมศิษย์เก่า 
 

ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ไปยัง สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรี
วิชัย 

30 วัน นักวิชาการศึกษา 

4. 
 

รอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 
 

รอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ได้รับ
ทุนการศึกษา 

30 วัน สมาคมศิษย์เก่า 
มทร.ศรีวิชัย 

5. 
 

ยื่นเอกสารเบิกจ่ายเงินทุน 
 

ท าเรื่องขอเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้
ได้รับทุนการศึกษา 

30 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
 

สิ้นสุด 
 

   

 
ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการบันทึกระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 มีหน้าทีใ่นการบันทึกระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในด้านของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบการกิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับเลือก กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเทียบโอนประสบการณ์ นักศึกษาหลักสูตร  4 ปี จะต้องผ่าน
อย่างน้อย 18 กิจกรรม และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน จะต้องผ่านอย่างน้อย 11 กิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 

7. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้าน และจะต้องผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
8. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมและน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน 

 
เป้าหมาย 

7. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาหลักสูตร  4 ปี จะต้องผ่านอย่างน้อย 18 กิจกรรม 
1.2 นักศึกษาหลักสูตร  4 ปีเทียบโอน จะต้องผ่านอย่างน้อย 11 กิจกรรม 

8. เชิงคุณภาพ 
8.1 นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการบันทึกระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ยื่นใบค าร้องขอบันทึกกิจกรรม 
 

บุคลากรยื่นใบค าร้องขอบันทึก
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1 วัน บุคลากร 

2. 
 

เสนอหัวหน้าสาขา/รองคณบดี 
 

ยื่นเสนอใบค าร้องขอบันทึก
กิจกรรมต่อหัวหน้าสาขาหรือ
รองคณบดีเพ่ือพิจารณา 

1 วัน บุคลากร 

3. 
 

เสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

นักวิชาการศึกษาเสนอรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลง
นาม 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

4. 
 

เสนอคณบดี 
 

นักวิชาการศึกษาเสนอคณบดี
ลงนาม 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

5. 
 

นักวิชาการศึกษาบันทึกข้อมูล 
 

น าใบค าร้องมาบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
 

สิ้นสุด 
 

   

 
ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการขอรับใบทรานสคลิปกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 มีหน้าที่ในการด าเนินงานขอรับใบทรานสคลิปกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา     
โดยจะต้องยื่นใบค าร้องขอรับใบทรานสคลิปกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ 

9. เพ่ือแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
10. เพ่ือน าใบทรานสคลิปกิจกรรมยื่นสมัครงาน 

 
เป้าหมาย 

9. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละภาคการศึกษา 

10. เชิงคุณภาพ 
10.1 นักศึกษาน าไปใช้ในการสมัครงาน 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการขอรับใบทรานสคลิปกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ยื่นใบค าร้อง 
 

นักศึกษากรอกใบค าร้องขอ 1 วัน นักศึกษา 

2. 
 

ตรวจเช็คกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ตรวจเช็คกิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

5 วัน นักวิชาการศึกษา 

3. 
 

พิมพ์ใบทรานสคลิป 
 

พิมพ์ใบทรานสคลิปกิจกรรม 5 วัน นักวิชาการศึกษา 

4. 

 
เสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ลงนาม 
 

เสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาลงนาม 

2 วัน รองคณบดี 

5. 
 

เสนอรองคณบดีลงนาม 
 

เสนอรองคณบดีลงนาม 2 วัน คณบดี 

6. 
 

นักศึกษารับใบทรานสคลิปกิจกรรม 
 

นักศึกษาลงชื่อรับ 
ใบทรานสคลิปกิจกรรม 

1 วัน นักศึกษา 

 
 

สิ้นสุด 
 

   

 
ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร 
 มีหน้าที่ในการรับผ่อนผันการรับราชการทหาร ให้กับนักศึกษาชาย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ หรือนักศึกษา
ชายที่ต้องการผ่อนผันการรับราชการ เพ่ือศึกษาต่อให้ส าเร็จถึงจะข้ึนทะเบียนทหารที่ทางราชการก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ 

11. เพ่ือผ่อนผันการรับราชการทหารให้กับนักศึกษาชายที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ 
12. นักศึกษาชายได้ศึกษาต่อให้ส าเร็จก่อนจะขึ้นทะเบียนทหาร 

 
เป้าหมาย 

11. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาชายที่อายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ 

12. เชิงคุณภาพ 
12.1 นักศึกษาชายได้ผ่อนผันการรับราชการทหาร 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มี
ความประสงค์ผ่อนผันการรับ
ราชการทหาร 

30 วัน นักวิชาการศึกษา 

2. 
 

ยื่นใบค าร้อง 
 

นักศึกษายื่นใบค าร้องพร้อม
เอกสารขอผ่อนผันการรับ
ราชการทหาร 

15 วัน นักศึกษา 

3. 
 

แยกจังหวัดตามใบค าร้อง 
 

แยกเอกสารของนักศึกษาที่ยื่น
ใบค าร้องตามจังหวัดที่ผ่อนผัน
การรับราชการทหาร 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

4. 

 
กรอกข้อมูลในบัญชีรายชื่อนักศึกษา 

แยกตามจังหวัด 
 

นักวิชาการศึกษากรอกข้อมูล
ในบัญชีรายชื่อนักศึกษา โดย
แยกตามจังหวัด 

2 วัน นักวิชาการศึกษา 

5. 

 
กรอกข้อมูลในใบงบหน้า 

แยกตามจังหวัด 
 

นักวิชาการศึกษากรอกข้อมูล
ในใบงบหน้า โดยแยกตาม
จังหวัด 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
6. 
 

 
เสนอคณบดีลงนาม 

 

เสนอคณบดี ลงนามในเอกสาร
ของผ่อนผันการรับราชการ
ทหารของแต่ละจังหวัด 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

7. 
 

ส่งเอกสารให้แต่ละจังหวัด 
 

ส่งเอกสารให้กบัผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัดที่นักศึกษา
ขอผ่อนผัน 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
 

สิ้นสุด 
 

   

ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กระบวนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
 มีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอ เพ่ือน าไปแนบในเอกสาร
ต่างๆ เช่น ขอรับทุนการศึกษา สมัครงาน เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ 

13. นักศึกษาน าไปแนบในเอกสารต่างๆ  
14. เพ่ือแสดงถึงความประพฤติของนักศึกษา 

 
เป้าหมาย 

13. เชิงปริมาณ 
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30 คน 

14. เชิงคุณภาพ 
14.1 นักศึกษามีความประพฤติดี 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



กระบวนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 

ยื่นใบค าร้อง 
 

นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอรับ
หนังสือรับรองความประพฤติ 

1 วัน นักศึกษา 

2. 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

เสนออาจารย์ทีปรึกษารับรอง
ความประพฤติของนักศึกษา 

1 วัน นักศึกษา 

3. 
 

เสนอหัวหน้าสาขา 
 

เสนอหัวหน้าสาขารับรองความ
ประพฤติของนักศึกษา 

1 วัน นักศึกษา 

4. 
 

ออกหนังสือรับรอง 
 

นักวิชาการศึกษาพิมพ์เอกสาร
หนังสือรับรองความประพฤติ
ให้นักศึกษา 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

5. 
 

เสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาลงนามในหนังสือ 

1 วัน นักวิชาการศึกษา 

 
 

สิ้นสุด 
 

   

 
ภาคผนวก 
 ไม่มี 

ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564 
 
 


