
 

 
 
 
 

ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------- 

  เนื่องด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย            
ได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศแนวทางขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เรียนดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้จัดท าประกาศปฏิทิน 
ก าหนดการ รับสมัครนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2563 
1 เปิดรับสมัครนักศึกษา  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครที่เว็บไซต์ 
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- สแกนเอกสาร หลักฐาน ส่งทางอีเมล์ 
Akasak.s@rmutsv.ac.th  และ 
- ส่งเอกสาร หลักฐานฉบับจริง 
ระบุหน้าซอง ดังนี้ 
ส่ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ  
มทร.ศรีวิชัย (ทุนการศึกษา) เลขที่ 2/1  
ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 โทร 074317180 ต่อ 110 

4 – 15 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

- นักศึกษาที่สนใจสมัคร
ทุนการศึกษา สามารถดู
เงื่อนไขการรับสมัครได้ที่ 
http://inded.rmutsv.ac
.th/main/th/news-post 
- นับวันประทับตรา
ไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 15 
มิ.ย. 63 
- เลยก าหนดถือว่าสละ
สิทธิ์ 

2 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณา 16 – 18 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

 

3 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
ผ่าน http://inded.rmutsv.ac.th/main/th 
และ Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฯ   

19 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

 

4 บันทึกข้อมูล ผ่านระบบให้คะแนน Google 
Classroom 

19 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5 ด าเนินการพิจารณาสัมภาษณ์ผ่านระบบ

ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet  
และคณะกรรมการบันทึกคะแนนผ่าน 
Google Classroom 

22 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ 
- นักศึกษา 

 

6 ประชุมสรุปผลการพิจารณาผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet 

22 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ 

 

7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับ
ทุนการศึกษา ผ่าน 
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th 
และ Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฯ   

23 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

 

8 ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา         
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  
Google Meet 

25 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

 

9 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ลงชื่อใน
ใบส าคัญรับเงิน แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร  

26 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

 

10 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา รับมอบหมาย
ภาระหน้าที่ ช่วยเหลือปฏิบัติงานภายในคณะฯ 
ให้ครบ 50 ชม. ในภาคการศึกษาที่ 1/2563  

ก.ค. 63 – พ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

 

11 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ส่งรายงาน
ปฏิบัติงานของภาคการศึกษาที่ 1/2563 

พ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

- หากนักศึกษาที่ได้รับทุน 
ไม่ส่งรายงานปฏิบัติงาน 
ตามเวลาที่ก าหนดหรือ
ปฏิบัติงานไม่ครบ 50 ชม. 
ไม่ มี สิ ทธิ์ รั บทุน ในภาค
เรียนที่ 2/2563 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 
12 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับ

ทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 
ผ่าน http://inded.rmutsv.ac.th/main/th 
และ Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฯ   

พ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
13 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา รับมอบหมาย

ภาระหน้าที่ ช่วยเหลือปฏิบัติงานภายในคณะฯ 
ให้ครบ 50 ชม. ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 

พ.ย.63 – มี.ค. 64 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

14 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ส่งรายงาน
ปฏิบัติงานของภาคการศึกษาที่ 2/2563 

พ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
- นักศึกษา 

- หากนักศึกษาท่ีได้รับทุน 
ไม่ส่งรายงานปฏิบัติงาน 
ตามเวลาที่ก าหนดหรือ
ปฏิบัติงานไม่ครบ 50 ชม. 
ไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี
การศึกษาต่อไป 

หมายเหตุ 

1. การปฏิบัติในล าดับที่ 1 รายละเอียดในใบสมัคร ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ลายมือชื่อหัวหน้า
หลักสูตร หัวหน้าสาขา และหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จะด าเนินการให้นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย  

2. นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มทร.ศรี วิ ชั ย เบอร์ โทรศัพท์  074317180 ต่ อ 110 
หรือโทร 06 1773 2402 นายเอกศักดิ์ สงสังข์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  

ประกาศ ณ วันที่         เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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