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ส่วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์  

สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา  
ต่อการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนน
เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ อาจารย์
นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจำโรงเรียน
เนื่องจากเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์ สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา 
ทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี ่ยนสถานภาพ และ  
คำนำหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้  

1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครู 
มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื ้นที ่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั ้งนี ้อาจารย์อวยพร     
เปล่งวานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในขณะนั้น ได้ดำเนินการติดต่อประสานงาน
ล่วงหน้ากับผู ้ว ่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที ่ด ินทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน  

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ “ในพระบรมราชูปถัมภ์"   
 9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ 
ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิจตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 2 แสนบาท ตั้งเป็น "มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์" พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขา
วิชาชีพอ่ืนด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่ อเป็นสถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื ่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 6 มีนาคม 2538 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน
ราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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 15 ก ุมภาพ ันธ์2542 สมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมาร ี  เสด ็จฯ             
วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจ้าฟ้า      
วไลยอลงกรณ์" ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวภูม ิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา       
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 มิถุนายน 2547 ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี 
และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จ 
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลา  
พระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายใน
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี ่ยนชื ่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์”  
 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี"  
 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การบร ิหารการศึกษา สาขาว ิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร์   
3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา       
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ  
ที่ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื่อสารนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
            ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่มา:   http://www.vru.ac.th/about-vru/structure-vru.html 
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ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2524 โดยกำหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์เบื้องต้น เพื่อนำไปเป็น
ความรู้พื้นฐานในการสอนนักเรียนต่อไป จากนั้นภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับและได้นำแขนงวชิา
ในสาขาวิชาการจัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชี
เพื่อให้สามารถสอนวิชาสหกรณ์เบื้องต้นได้อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ.2528 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชา
สหกรณ์มาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
ต่อมาได้มีการเปิดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ตามลำดับ 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม ่อมพระราชทานนาม “สถาบ ันราชภ ัฏ” แทนช ื ่อว ิทยาล ัยคร ูท ั ่ วประเทศ น ับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และวันที ่ 10 มิถุนายน พ .ศ. 2547 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลให้สถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตั ้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก  
จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการกับ
การขยายตัวทางธุรกิจ และความต้องการในการเข้าศึกษาต่อ ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปี 2551 เปิดสอนใน
สาขาวิชาการจัดการการบิน และปี 2553 ได้มีการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
และปี 2556 เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อรองรับ  
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
เพื่อนำคณะวิทยาการจัดการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
โครงสร้างหน่วยงาน   
 คณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐาน
การศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประธานหลักสูตร จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ ประธาน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
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การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หัวหน้า
สำนักงานคณบดี เป็นผู ้กำกับดูแลระบบการบริหารงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
ภาพที่ 2  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

หัวหน้าส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา

งานวิจัย บริการวิชาการ 
และพัฒนาท้องถ่ิน

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานประกอบการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

เเละสารสนเทศ

สาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ
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 คณะวิทยาการจัดการ มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนโยบายการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
 
 ปรัชญา 
 ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ำ นำสู่สากล 
 
 ปณิธาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตำรา และ        
การบริการวิชาการ  
 
 วิสัยทัศน์ 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการบริหาร
และการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
 
 อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 
 เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการกับการทำงาน 
(Work Integrate Learning) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่อาเซียน 
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 เป้าประสงค์ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  

เป็นที ่ต ้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrate 
Learning) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
นโยบายการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึง
ความสำคัญในการดำเนินงานแต่ละด้านของคณะ เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีทักษะใน 
การประกอบอาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยน 

แปลงของสังคมโลก 
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม

วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.6 จัดทำแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 2.  นโยบายด้านงานวิจัย 

2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัด 

การเรียนการสอน 
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู ้จากผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
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 3.  นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที ่มีการบูรณาการกับการเรียน       

การสอน    
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
3.3 ส่งเสริมการจัดการเร ียนการรู้ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบาย 
 

 4.  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ 
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
 

 5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ  
5.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพื่อตอบสอนงการจัดการศึกษา

รูปแบบ Productive Learning 
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้

มีส่วนได้เสีย 
5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี ่ยงและมาตรการป้องกันความเสี ่ยงให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดทำงบประมาณ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ทุกพันธกิจ
และมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  

 
 6.  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.1 พัฒนาแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
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6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทำงาน 

6.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 

 
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน    

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 
1. งานบริหารทั่วไป 2. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 3. งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานคณบดีเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อสนับสนุน ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในคณะวิทยาการจัดการ  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

สำนักงานคณบดี   
 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

 

งานวิจัย บริการวิชาการ และ
พัฒนาท้องถิ่น 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน   
 โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จำนวน 3 คน  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 คน งานวิจัย 
บริการการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน โดยมีผู้ดำรง
ตำแหน่ง ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  ภาพแสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานคณบดี  
             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 

  หัวหน้าสำนักงานคณบด ี
นางพากเพียร  ธูปบูชากร 

 

งานบริหารทัว่ไป 
 

 
น.ส.สุกัญญา แก่นสมบัติ 

นางปราณี  นายาว 
นายชัยวัฒน์  สร้อยเวที 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

นายพชรวัฒน์  ศรีนิล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
  
  
 

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

 
นางสาวนิสรา  โภควัต 

นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ 
นายพีรวัฒน์  ตันตอ 
นักวิชาการศึกษา 

 
นายสุรเสน  กรานโต 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย บริการการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

 
นางสาวเพชรกมล  เพชรสุนทร 

นักวิชาการศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
งานด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การให้คำปรึกษา

แนะนำแก่นักศึกษาและบุคลากรและรับคำร้องแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวกับงานวิชาการ การสอบปลาย
ภาคของนักศึกษา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และนักศึกษา 
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ การเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินกำหนดภาระงานในการจัดการศึกษา 
เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ การเบิกทุนการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การเบิกจ่ายเงินตามโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ / บทบาทของตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานระดับต้นที ่ต ้องใช ้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ  
ในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับงานวิชาการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนสำหรับ 
การสอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ การเบิกเงินค่าตอบแทน
การสอนเกินภาระงาน การเบิกเงินค่าอาหารว่างและน้ำดื่มในการคุมสอบ การเบิกเงินทุนการศึกษา 
การจัดซื้อ-จัดจ้าง การรายงานการติดตามประเมินผลงานคณบดี งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การเบิกจ่ายเงินตามโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาและบุคลากร  

 
ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดผู้สอน การรวบรวมข้อมูลการ

จัดตารางสอนและผู ้สอนของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์  
การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ 
การจัดทำคำสั่งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ เข้าสอบปลายภาค การเทียบโอนผล
การเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษของนักศึกษา
ที่ประสงค์จะขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษานั้น การรับขอเพ่ิม – ถอนรายวิชาของนักศึกษา การเบิก
ค่าตอบแทนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์-ศุกร์ การเบิกค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงาน การเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์- 
ศุกร์ การเบิกเงินค่าอาหารว่างและน้ำดื่มในการคุมสอบ การเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ การเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ การเบิกเงินทุนการศึกษา การเบิกจ่ายเงินตามโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. รายงานข้อมูลสถิติในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานจำนวนนักศึกษาการคงอยู่ การลาออก 
การพ้นสภาพ รายงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
คณะ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง สนับสนุนการบริหารงานคณะ และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
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3. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและนักศึกษา ตอบ
ปัญหาและชี ้แจงเรื ่องต่างๆ เกี ่ยวกับงานในหน้าที ่เพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานกับหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 
ด้านการประสานงาน 

 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่กำหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ด้านการบริการ 
1. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดทำ

หนังสือราชการ การเบิกเงินต่างๆ ของโครงการตามโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี ้แจงเรื ่องต่างๆ แก่นักศึกษา และบุคลากร เพื ่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่อาจารย์ในการจัดทำโครงการต่างๆ ของ
สาขาวิชา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเบิกทุนการศึกษาให้ก ับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  
(โครงการความร่วมกับบริษัทในเครือการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท 
กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) 

การเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และเต็มเวลา 
เสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซ ึ ่งบริษัท  
กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ทำงานกับบริษัทในเครือการบริหารงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกั ด  
ซึ่งทุนการศึกษาบริษัทจะจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาตลอดจนจบการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

ดั ้งน ั ้น เพื ่อให ้การดำเน ินการ เบ ิกทุนการศึกษาให้ก ับน ักศึกษาระดับปร ิญญาตรี   
คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการโดยแบ่ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
 
ขั้นตอนการเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ 
          การเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (โครงการความ
ร่วมกับบริษัทในเครือการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)  สามารถ
ดำเนินการและแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมเอกสารสำหรับแจ้งข้อมูลบริษัท 
ขั้นตอนที่ 2  การขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน 
ขั้นตอนที่ 3  การขอเบิกทุนการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4  การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสำหรับประกอบการเบิกทุนการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 5  การเบิกทุนการศึกษา 
โดยจะอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



14 
 

       แผนภูมิขั้นตอนการเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ 
และเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ  

(โครงการความร่วมกับบริษัทในเครือการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  แผนภูมิข้ันตอนการเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
            คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 

การจัดเตรียมเอกสารสำหรับแจ้งข้อมูลบริษัท 

การขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน 

การขอเบิกทุนการศึกษา 

การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสำหรับ
ประกอบการเบิกทุนการศึกษา 

การเบิกทุนการศึกษา 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 



15 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับแจ้งข้อมูลบริษัท 
การจัดเตรียมเอกสาร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบริษัท

ต่างๆ ทราบเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
และเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ของภาคการศึกษานั้นๆ รายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาที่นักศึกษา
ทำงานกับบริษัทต่างๆ ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและสามารถ
ดำเนินการไดต้ามวัน เวลาที่กำหนดไว้ 

 1.1 จัดพิมพ์กำหนดการลงทะเบียน  
  จัดพิมพ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์

และเสาร์-อาทิตย์ ของภาคการศึกษานั้นๆ ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น 
ผู้กำหนด จากกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนได้ว่าจะกำหนด
ช่วงเวลาใดของวัน/เดือน/ปี เพื่อทำหนังสือราชการแจ้งกับบริษัทเรื ่องขอแจ้งยอดการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนได้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนเข้าบัญชีของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

 
 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์   
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย ์  
             

1.2 จัดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน  
     ก่อนที่จะพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนได้นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้ง

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าไปจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของภาคการศึกษานั ้นๆ  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื ่อง  
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ให้กับ
นักศึกษาทราบ และนักศึกษาแต่ละชั้นปีจะเข้าไปจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่
กำหนด ในกำหนดการจองรายวิชาจะระบุให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี เริ่มจากนักศึกษาชั้นปี 4 (รหัส 591) 
และนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาชั้นปี 3 (รหัส 601) นักศึกษาชั้นปี 2 (รหัส 611) นักศึกษาชั้นปี 1  
(รหัส 621) และนักศึกษาทุกชั้นปี และ/หรือรายวิชาเลือกเสรี จองรายวิชาในระหว่างวัน/เดือน/ปีใด 
เปิดระบบการจองรายวิชาวัน/เดือน/ปีใด เวลาใด และปิดระบบการจองรายวิชาวัน/เดือน/ปีใด เวลา
ใด และอาจารย์ที่ปรึกษาจะอนุมัติการจองรายวิชาของนักศึกษาในระหว่างวัน/เดือน/ปีใด และ
นักศึกษาทุกชั้นปี พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนระหว่างวัน/เดือน/ปีใด  
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
            เรื ่อง แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
            เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ 

 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ให้กับ
นักศึกษาทราบเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในคู่มือการจองรายวิชา และนักศึกษาจะเข้า
ไปจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด ในกำหนดการจองรายวิชาได้ระบุให้
นักศึกษาจองรายวิชาในระหว่างวัน/เดือน/ปีใด เปิดระบบการจองรายวิชาวัน/เดือน/ปีใด เวลาใด และ
ปิดระบบการจองรายวิชาวัน/เดือน/ปีใด เวลาใด  
  
   
 
 



19 
 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
           เรื่อง แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา 
           เสาร์ – อาทิตย์ 
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นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าไปจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด
แล้ว และนักศึกษาพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้นักศึกษา
รวบรวมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนนั้น อาจารย์ที่ปรึกษานำใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้ง
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน นำส่งผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบกับหนังสือราชการ สำหรับขอแจ้ง
ยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนไปยังบริษัทที่นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทนั้นๆ และ
เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นเอกสารในการประกอบทำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน 

หากผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบเอกสารแล้วยังได้รับใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนยังไม่ครบตาม
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปพิมพ์ในระบบจองรายวิชาผ่านระบบ
ออนไลน์เอง หรือพบว่านักศึกษาที่รับทุนการศึกษาไม่เข้าไปจองจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์  
จะประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที ่ว ิชาการที ่ทำหน้าที ่เกี ่ยวกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย  
ช่วยดำเนินการจองรายวิชาให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ตามรหัส
นักศึกษาทีผู่้ปฏิบัติได้เตรียมข้อมูลไปให้ 
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 
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จะเห็นได้ว่าใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน โดยระบุรหัสประจำตัว
นักศึกษา ชื่อ-นาม นักศึกษา สาขาอะไร ภาคการศึกษาที ่เท่าไหร่ ประเภทของนักศึกษาว่าเป็น
นักศึกษา จันทร์-ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์ และจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ใช้เป็นข้อมูลในหนังสือ
ราชการว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ที่บริษัทต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละคน 

1.3 จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษา  
 ผู้ปฏิบัติงานจะทราบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยดูจากข้อมูลเดิมที่มี

การเบิกทุนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั ้น โดยพิมพ์รายชื ่อนักศึกษาแต่ละคนว่าได้รับ
ทุนการศึกษากับบริษัทไหน ซ่ึงมีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์และเต็มเวลา เสาร์-
อาทิตย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทเดียวกัน ผู้ปฏิบัติจะพิมพ์รายชื่ออยู่ในเอกสารแยกชุดกัน 
เนื่องจากค่าลงทะเบียนจะไม่เท่ากัน และเมื่อพิมพ์รายชื่อนักศึกษาครบทุกคนแล้ว จะนำเอกสาร 
ใบรายชื่อไปประกอบการทำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน  

 
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาคการศึกษาที่  2/2562 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล บริษัท 

1 61223630003 นางสาวกรรณวานิช  สียา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
2 61223630004 นางสาวณัฐสุดา  ไลไผ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
3 61223630035 นางสาวธัญญารัตน์  สีมาแก้ว บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
4 61223630036 นางสาวยุพาพัชร  ขัติวงษ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
5 61223630037 นายณัฐวุฒิ  ดินใหม่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
6 61223630038 นางสาวนุชจรีย์  ภู่นชุ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
7 61223630039 นางสาวปิยวรรณ  ปานปิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
8 61223630040 นางสาวจิดาภา  เพชรเลิศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
9 61223630041 นางสาววันวิหว๋า  เรียบร้อย บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 
10 61223630043 นายชัยวัฒน์  ไชยวุฒิ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ ที่ได้รับทุนการศึกษา  
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ปัญหา/อุปสรรค 
การได้รับเอกสารใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า เนื่องจากนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานั้น

เรียนในเขตกรุงเทพฯ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนแต่ละคนพิมพ์ใบแจ้งชำระ
ค่าลงทะเบียนมาให้ จึงเกิดความล่าช้า ในการรอเอกสารเพื่อนำมาให้ผู้ปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่วิชาการที่สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนพิมพ์แจ้งชำระค่าลงทะเบียนให้ เพ่ือที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และทัน
ตามระยะเวลาที ่

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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ขั้นตอนที่ 2 การขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน 
เมื่อได้เอกสารประกอบการทำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียนครบ

เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ -ศุกร์ 
และ เสาร์-อาทิตย์  ใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน และข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละบริษัท เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งให้บริษัทที่ให้ทุนการศึกษา
แต่ละบริษัททราบ ผู ้ปฏิบัติจะจัดทำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน  
โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 จัดพิมพ์หนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน 
 จัดทำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

ราชการภายนอกใช้เป็นกระดาษขาว มีตราครุฑ ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร ระยะห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบนถึงปีกครุฑ 1.5 เซนติเมตร ตัวครุฑอยู่กึ่งกลางของกระดาษ ขอบกระดาษด้านซ้ายกั้นหน้า  
3 เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านขวากั้นหลัง 2 เซนติเมตร คำว่าที่ อว พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 16 
พอยท ์  อย ู ่ ด ้ านซ ้ ายม ือช ิดขอบกระดาษ ส ่ วนคำว ่ าช ื ่ อส ่ วนราชการหน ่ วยงานท ี ่ อยู่  
พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบกระดาษด้านขวา ส่วนวันที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด  
16 พอยท์ อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนคำว่าเรื่อง เรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด  
16 พอยท์ การพิมพ์ข้อความให้มีระยะห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าระยะก่อน
หน้า 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) การย่อหน้าข้อความย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะย่อหน้า
การพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร การพิมพ์ชื่อเต็มให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งให้เว้นบรรทัดการ
พิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) โดยสามารถจัดพิมพ์ขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียนดังนี้  

2.1.1 ที ่  ให้ลงรหัสต ัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ ้าของเร ื ่อง  เช ่น ที ่  อว 
0630.06/009 

2.1.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื ่อส ่วนราชการ สถานที ่ราชการ  เช่น  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  1 หมู่ 20 ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

2.1.3 วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ  เช่น 2 มกราคม 2563 

2.1.4 เรื ่อง ให้ลงเรื ่องย่อที ่เป็นใจความสั ้นที ่ส ุด เช่น ขอแจ้งยอดการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน 

2.1.5 คำขึ้นต้น ให้ใช้คำต้นตามตำแหน่งของผู้รับหนังสือนั้น เช่น  ผู้จัดการบริษัท 
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 

2.1.6 สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ลงชื่อเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น  เช่น 1. รายชื่อ
นักศึกษา จำนวน 1 แผ่น 2. กำหนดการลงทะเบียน จำนวน 1 แผ่น 

2.1.7 ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น 
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 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีข้อตกลงทำความ
ร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกกับบริษัท 
กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงาน จำนวน 10 ราย และทาง
บริษัทฯ ได้มีการจัดให้บริษัทต่างๆ ในเครือที่นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม 
การศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน  
10 ราย เป็นเง ิน 120,000 บาท (หนึ ่งแสนสองหมื ่นบาทถ้วน) โปรดชำระเง ินภายในว ันที่   
15 มกราคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ บัญชีเลขที่ 980-0-82147-3 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

2.1.8 คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานของผู้รับหนังสือ เช่น ขอแสดงความนับถือ 
2.1.9 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้

ใต้ลายมือชื่อ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 
2.1.10 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ เช่น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.1.11 ส่วนราชการเจ้าของเรื ่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เช่น สำนักงาน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.1.12 โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส ่วนราชการเจ้าของ เช ่น โทรศัพท์  

0 2909 1571-2 โทรสาร 0 2529 3847 
เมื่อดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียนเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน
พร้อมแนบรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการ เสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง  
เมื่อหัวหน้าสำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับ
ค่าลงทะเบียน เสนอคณบดีเพื่อลงนาม 

2.2 จัดส่งหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน 
ดำเนินการนำหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียนฉบับจริงที่คณบดี 

ลงนามเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการออกเลขหนังสือส่งภายนอกคณะ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสแกน
เอกสารหนังสือหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน และสำหรับส่งหนังสือขอแจ้ง
ยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน ผู้ปฏิบัติงานจะส่งเข้า E-mail ให้กับอาจารย์ที่ดูแลเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาไปยังบริษัทต่างๆ และจัดเก็บหนังสือหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับ
ค่าลงทะเบียนไว้ 1 ฉบับ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างหนังสือขอแจ้งยอดทุนการศึกษาสำหรับค่าลงทะเบียน  
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 ปัญหา/อุปสรรค 
มีการพิมพ์รายละเอียดผิด เช่น จำนวนเงิน ตัวอักษร เพราะใช้ต้นฉบับเดิม 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
เจ้าหน้าที ่ควรจะมีความละเอียด ถึ ่ถ ้วน รอบคอบในการตรวจสอบหนังสือก่อนเสนอ 

ผู้บริหารเซ็น เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน 
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
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ขั้นตอนที่ 3 การขอเบิกทุนการศึกษา 
อาจารย ์ผ ู ้ประสานงานนำหนังส ือราชการส ่งไปย ังบร ิษ ัทท ี ่ ให ้ท ุนการศ ึกษาแล้ว  

ผู้ประสานงานของบริษัทจะส่ง mail แจ้งยอดการโอนเงินให้กับอาจารย์ผู ้ประงาน ซึ่งอาจารย์ผู้
ประสานงานจะนำเอกสารการแจ้งยอดการโอนเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือดำเนินการเบิกทุนการศึกษา
ต่อไป 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้เอกสารมาแล้วจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลว่าตรงกับหนังสือ
ราชการที่แจ้งไปนั้นว่าโอนเงินครบตามจำนวนที่แจ้งไปแต่ละบริษัทว่าครบหรือไม่  

จากนั้นนำเอกสารการโอนเงินของบริษัทไปตรวจสอบฝ่ายงานการเงินว่า มีการโอนเงินเข้า
บัญชีของมหาวิทยาลัยตามจำนวนเงินที่แจ้งไปหรือไม่ ถ้ามีการโอนเงินแล้ว ฝ่ายงานการเงินจะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับแต่ละบริษัท และนำใบเสร็จรับเงินมาทำบันทึกข้อความขออนุญาตเบิก
ทุนการศึกษา ขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า และขอเพ่ิม
งบประมาณ โดยให้อธิการบดีเป็นผู ้อนุมัติการเบิกจ่ายทุนการศึกษา เอกสารประกอบการเบิก
ทุนการศึกษา โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 จัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษา 
 จัดทำหนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาโดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือราชการภายในใช้เป็น

กระดาษบันทึกข้อความ มีตราครุฑ ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ตัวครุฑอยู่ทางซ้ายตรงกับบันทึก
ข้อความ ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนถึงปีกครุฑ 1.5 เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านซ้ายกั้นหน้า 
3 เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านขวากั้นหลัง 2 เซนติเมตร คำว่าบันทึกข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา
ขนาด 29 พอยท์ อยู่กลางกระดาษ ส่วนคำว่าส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 
20 พอยท์ การพิมพ์คำขึ้นต้น คำว่าเรียน ให้มีระยะห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่า
ระยะก่อนหน้า 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) การย่อหน้าข้อความย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัด
ระยะย่อหน้าการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร การพิมพ์ชื่อเต็มเจ้าของหนังสือให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 
3 บรรทัด (4 Enter) โดยสามารถจัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาดังนี้  

3.1.1 ส่วนราชการ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือ เช่น คณะวิทยาการจัดการ โทร. 
133 

3.1.2 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง เช่น อว. 0630.06/ 
3.1.3 วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น  

6 กุมภาพันธ์ 2563 
3.1.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น เช่น ขออนุญาตเบิก

เงินทุนการศึกษา 
3.1.5 คำข้ึนต้น เช่น เรียน อธิการบดี 
3.1.6 เนื้อหาของหนังสือขออนุญาตเบิกเงินทุนการศึกษาจะบอกถึงวัตถุประสงค์ของ

การขออนุญาตเบิกเงินทุนการศึกษา เช่น ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทในเครือบริหารงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงาน จำนวน 27 ราย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุญาต
เบิกเงินจากกองทุนรับบริจาค เพื่อนำมาลงทะเบียนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – 
ศุกร์ และเสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท  
(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

3.1.7 ลงชื่อและตำแหน่งเจ้าของหนังสือ เช่น อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์  
รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เมื่อจัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูก
ต้องแล้ว นำหนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาเสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว นำหนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาเสนอคณบดีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือลงนาม 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
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3.2 จัดพิมพ์หนังสือขอเพ่ิมประมาณ 
 จัดทำหนังสือขอขอเพิ่มประมาณ โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือราชการภายในใช้เป็นกระดาษ

บันทึกข้อความ มีตราครุฑ ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ตัวครุฑอยู่ทางซ้ายตรงกับบันทึกข้อความ 
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนถึงปีกครุฑ 1.5 เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านซ้ายกั ้นหน้า 3 
เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านขวากั้นหลัง 2 เซนติเมตร คำว่าบันทึกข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา
ขนาด 29 พอยท์ อยู่กลางกระดาษ ส่วนคำว่าส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 
20 พอยท์ การพิมพ์คำขึ้นต้น คำว่าเรียน ให้มีระยะห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่า
ระยะก่อนหน้า 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) การย่อหน้าข้อความย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัด
ระยะย่อหน้าการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร การพิมพ์ชื่อเต็มเจ้าของหนังสือให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 
3 บรรทัด (4 Enter) โดยสามารถจัดพิมพ์หนังสือขอเพ่ิมงบประมาณดังนี้  

3.2.1 ส่วนราชการ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือ เช่น คณะวิทยาการจัดการ โทร. 
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3.2.2 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง เช่น อว. 0630.06/ 
3.2.3 วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น  

6 กุมภาพันธ์ 2563 
3.2.4 เรื ่อง ให้ลงเรื ่องย่อที ่เป็นใจความสั ้นที ่สุดของหนังสือฉบับนั้น เช่น ขอเพ่ิม

งบประมาณ 
3.2.5 คำข้ึนต้น เช่น เรียน อธิการบดี 
3.2.6 เนื้อหาของหนังสือขอเพิ่มงบประมาณจะบอกถึงวัตถุประสงค์ของการขอเพ่ิม

งบประมาณ เช่น ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ร ับทุนการศึกษาจากบริษัทในเครือบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท  
กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงาน จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 
บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั ้น ในการนี ้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเพิ่มเงินงบประมาณโครงการความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่กับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) รหัสกิจกรรม 16-14-15-001 เพื่อดำเนินการเบิกเงินรับ
บริจาค สำหรับการลงทะเบียนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ – 
อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

3.2.7 ลงชื ่อและตำแหน่งเจ้าของหนังสือ เช่น อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์  
รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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    เมื่อจัดพิมพ์หนังสือขอเพิ่มงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
นำหนังสือขอเพิ่มงบประมาณเสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เมื่อหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
นำหนังสือขอเพ่ิมงบประมาณเสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อลงนาม 
 

 
 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างหนังสือขอเพ่ิมงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  
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3.3 จัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 จัดทำหนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือราชการภายในใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความ มีตราครุฑ ตัวครุฑสูง  
1.5 เซนติเมตร ตัวครุฑอยู่ทางซ้ายตรงกับบันทึกข้อความ ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนถึงปีก
ครุฑ 1.5 เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านซ้ายกั้นหน้า 3 เซนติเมตร ขอบกระดาษด้านขวากั้นหลัง  
2 เซนติเมตร คำว่าบันทึกข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 29 พอยท์  อยู่กลางกระดาษ ส่วนคำ
ว่าส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 20 พอยท์ การพิมพ์คำขึ้นต้น คำว่าเรียน 
ให้มีระยะห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าระยะก่อนหน้า 6 พอยท์ (1 Enter + 
Before 6 pt) การย่อหน้าข้อความย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะย่อหน้าการพิมพ์ เท่ากับ  
2.5 เซนติเมตร การพิมพ์ชื ่อเต็มเจ้าของหนังสือให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) โดย
สามารถจัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า ดังนี้  

3.3.1 ส่วนราชการ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือ เช่น คณะวิทยาการจัดการ โทร. 
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3.3.2 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง เช่น อว. 0630.06/ 
3.3.3 วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น  

6 กุมภาพันธ์ 2563 
3.3.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนั งสือฉบับนั้น เช่น ขออนุญาต

ลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
3.3.5 คำข้ึนต้น เช่น เรียน อธิการบดี 
3.3.6 เนื้อหาของหนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียน

ล่าช้าจะบอกถึงวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า เช่น ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       
ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทในเครือบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด              
จึงขออนุญาตเบิกเงินทุนการศึกษา จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่น         
บาทถ้วน) เพื่อนำเงินมาลงทะเบียนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ – 
อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 นั้น เนื่องจากกระบวนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมี
หลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้เกินกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้ า 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารแนบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

3.3.7 ลงชื ่อและตำแหน่งเจ้าของหนังสือ เช่น อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์  
รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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    เมื่อจัดพิมพ์หนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นำหนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้น
ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้าเสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เมื่อหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
นำหนังสือขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเร ียนล่าช ้า เสนอคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการเพื่อลงนาม 
 

 
 

ภาพที่ 15  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายงานการเงิน 
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3.4 จัดส่งหนังสือขอเบิกทุนการศึกษา 
ดำเนินการนำหนังสือขออนุญาตเบิกทุนการศึกษา ขอเพิ่มงบประมาณและขออนุญาต

ลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้าฉบับจริงที่คณบดีวิทยาการจัดการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว ส่งหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อดำเนินการออกเลข
หนังสือส่งภายนอกคณะ เจ้าหน้าที ่ธ ุรการดำเนินการสแกนเอกสารหนัง สือขออนุญาตเบิก
ทุนการศึกษา ขอเพิ่มงบประมาณและขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และจัดเก็บขออนุญาตเบิกทุนการศึกษา ขอเพิ่มงบประมาณและขออนุญาตลงทะเบียนและขอ
ยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า ไว้ 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งหนังสือขออนุญาตเบิก
ทุนการศึกษา ขอเพิ่มงบประมาณและขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียน
ล่าช้าที่เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอลงนามต่อไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
บริษัทที่ให้ทุนการศึกษามีการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเกินกำหนด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำ

เรืองดำเนินการเบิกทุนล่าช้าไปด้วย 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
แจ้งให้ผู้ประสานติดตามการโอนเงินกับทางบริษัท เพ่ือมิให้เกิดการเบิกเงินทุนล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี  
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสำหรับประกอบการเบิกทุนการศึกษา 

 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษา จะประกอบไปด้วย บันทึกข้อความ  
ขออนุญาตเบิกทุนการศึกษา ขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า และ
ขอเพิ่มงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยอธิการบดีลงนาม ใบเสร็จรับเงิน ใบโอนเงิน หนังสือราชการ
พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-
ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์  ใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน  และข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละบริษัท ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษา 
 4.1 เขียนใบสำคัญรับเงิน 
      นักศึกษาจะนำใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประชาชน มาให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแนบ
เอกสารสำหรับการเบิกทุนการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบความถูกต้อง  รายละเอียด เช่น 
เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ข้อความ จำนวนเงิน ถูกหรือไม่และบัตรประชาชนจะ
ตรวจวันหมดอายุหรือไม่ 
  4.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษา 
               การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษา จะต้องตรวจเอกสารทุกฉบับ เพ่ือ
ลดการผิดพลาดรายละเอียดของเอกสาร เอกสารที่จะตรวจสอบจะเน้นการเขียนใบเสร็จรับเงิน สำเนา
บัตรประชาชนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
นักศึกษาเซ็นชื่อในใบสำคัญไม่ครบ และสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
แจ้งให้นักศึกษานำสำนำบัตรประชาชนมาใหม่ 
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี  
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ขั้นตอนที่ 5 การเบิกทุนการศึกษา 

5.1  ดำเนินการจัดทำเรื่องเบิกทุนการศึกษา  
      ดำเนินการเบิกทุนการศึกษา มีเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าอาหารว่าง ได้แก่ บันทึก

ข้อความขออนุญาตเบิกทุนการศึกษา ขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และขอเพิ่มงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยอธิการบดีลงนาม ใบเสร็จรับเงิน ใบโอนเงิน 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ -ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์  
ใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน และข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ของแต่ละบริษัท ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ระบุรหัสกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการคณะ
วิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ 2563 เงินบริจาคโครงการความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก รหัส
กิจกรรม 16-04-15-001 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับตัดยอดเงินงบประมาณเบิกทุนการศึกษา 

ดำเนินการตั้งเรื่องเบิกทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 
โดยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ สามารถดำเนินการ ดังนี้ 

1.   หน้า Desktop ดับเบ้ิลคลิกท่ีเมนู department-shortcut 

 

 

 

 

 

1 
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2.  คลิกเลือกท่ีปุ่ม Run เข้าสู่ระบบ 

 

 

3. คลิกเลือกที่ปุ่ม OK เซ็ตวันที ่

 

 

 

 

2 

 

3 
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4. หน้าต่างของระบบบัญชี 3 มิติ 

 

5. คลิกเลือกที่เมนูขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก เสร็จแล้ว หน้าจอจะขึ้นตรวจสอบ
รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสหน่วยงาน/รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน  

 

 
 
 
 
 

5 
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6. คลิกเลือกที่ ปีงบประมาณ  
7. เลื่อนค้นหาปีงบประมาณแล้วจะปรากฏปีงบประมาณให้คลิกเลือกท่ีปี พ.ศ. “2563”  

 

8. คลิกเลือกไปที่รหัสกิจกรรมที่ขอเบิกเงิน คือ 16-04-15-001 กิจกรรมเงินบริจาค 
โครงการความร่วมมือธุรกิจการค้าปลีก 

 

 

 

 

6 

 

8 

 

7 
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9. คลิกเลือกไปที่หมวดเงิน แล้วเลือก “ค่าใช้สอย” 

 

10. คลิกเลือกไปที่ขออนุญาต แล้วเลือกคำว่า “เบิกเงิน”  

 

 

 

 

9 

 

10 
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11. คลิกไปที่รายการที่ขอ พิมพ์คำว่า “ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562” 

 

12. คลิกไปที่เหตุผลหรือเอกสารแนบ พิมพ์คำว่า “โครงการความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก” 

 

 

 

 

11 

 

12 
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13. คลิกไปที่หมายเหตุ พิมพ์คำว่า“จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาแต่ละคน”  

 

14. คลิกไปที่บันทึกเอกสาร เลขที่เอกสารขอเบิกเงินจะปรากฏขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 

13 

 

14 
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15. คลิกเลือกไปที่ลงข้อมูล  
16. พิมพ์รายการที่ซื้อ คำว่า “ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ

ภาคการศึกษาที่ 2/2562”  

 
17. คลิกเลือกไปที่รวมราคา ให้พิมพ์จำนวนเงิน “320,000”  
18. คลิกเลือกไปที่บันทึก  

 
 

 

 

 

 

17 

 

15 

 

16 

 

18 
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19. เมื่อคลิกบันทึกแล้ว ระบบจะคำนวณเงินตรงยอดเงินขออนุมัติ ให้โดยอัตโนมัติ 

 

20. คลิกเลือกไปที่ยืนยันรายการ  
21. รายการที่ขอเบิกเงินทุนการศึกษา จะปรากฏขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

19 

 

20 

 

21 
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22. คลิกเลือกไปที่รายการที่ได้ดำเนินการขอเบิก “รายการทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ยอดเงินขออนุมัติ 320,000” แล้ว 

23. คลิกเลือกไปที่ เอกสารขออนุมัติ  
24. จะมีข้อความขึ้นว่า “พิมพ์ใบขอซื้อ/จ้าง, ขอเบิก” ให้คลิกเลือกไปที่รูปเครื่องพิมพ์ 

 
 

25. คลิกพิมพ์ใบขอเบิกเงินที่รูปเครื่องพิมพ์ 

 

 
 

22 

 

24 

 

23 

 

25 
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26. นำเอกสารขออนุญาตเบิกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที่ 2/2562 ที่พิมพ์ออกมาจากระบบบัญชี 3 มิติ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเบิกเงิน
ทุนการศึกษา ได้แก่ บันทึกข้อความขออนุญาตเบิกทุนการศึกษา ขออนุญาตลงทะเบียนและขอยกเว้น
ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า และขอเพิ ่มงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยอธิการบดีลงนาม 
ใบเสร็จรับเงิน ใบโอนเงิน หนังสือราชการพร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ กำหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์  ใบรายงานการลงทะเบียน ใบแจ้ง
ชำระค่าลงทะเบียน และข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละบริษัท ใบสำคัญรับเงิน 
สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา นำเอกสารขอทุนการศึกษาให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน แล้วจึงนำเสนอหัวหน้าสำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
พร้อมทั้งลงนาม 

27. นำเสนอรองคณบดีฝ ่ายบร ิหารและมาตรฐานการศึกษา ลงนามผู ้ควบคุม
งบประมาณหน่วยงาน 

28. นำเสนอคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงนามอนุมัต ิ
29. นำเอกสารขอเบิกทุนการศึกษา ออกเลขที่หนังสือส่ง จะประทับตราส่งเรื่องออก 

โดยกรอกข้อมูลลงในทะเบียนส่งเรื่อง ระบุเลขที่ส่ง ลงวันที่ส่ง และเวลาส่ง  
30. นำเอกสารไปถ่ายเอกสารสำเนาหรือสแกนเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 

1 ชุด 
30. เอกสารเบิกทุนการศึกษาฉบับจริง นำส่งฝ่ายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อที่

ฝ่ายงานการเงินจะได้ดำเนินการต่อไป 
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(เอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษา) 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างเอกสารการเบิกทุนการศึกษา 
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ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี  

แนวทางแก้ไข 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจะรีบตั้งเรื่องเบิกเงินทุนการศึกษา เพื่อฝ่ายงานการเงินจะได้ตัดจ่ายค่าละเบียนเรียน

ให้กับนักศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้นๆ 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวนิสรา  โภควัต 
วัน เดือน ปีเกิด   21 กันยายน 2520 
สถานที่เกิด   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2543  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) 
    สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
 
ประวัติการทำงาน 
 พ.ศ.2541-2543  เจ้าหน้าที่สวัสดิการและพยาบาล 
    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
 พ.ศ.2543-2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
    โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร (Executive Program) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                                          จังหวัดปทุมธานี 
 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                                          จังหวัดปทุมธานี 
 
 


