
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
ดังต่อไปนี้  
1. ขั้นตอนวางแผนและเตรียมงาน      

ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทุนการศึกษาคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ด ารงต าแหน่งประจ าปีการศึกษา มี
วาระ 1 ปี ดังนี้  
- ประธานกรรมการ 1 คน  
- กรรมการ 9 คน  
- กรรมการและเลขานุการ 1 คน  
  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  1. พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอรับ
ทุนการศึกษาตามเงื่อนไขทุนการศึกษา  
  2. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ
ทุนการศึกษา  
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา  
- เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณา  
- ไม่เห็นชอบ ท าการด าเนินการแก้ไข  
- เห็นชอบ ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติ
แต่งตั้งค าสั่ง คณะกรรมการทุนการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- เสนอคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาลง
นามอนุมัติ 

2. แจ้งเวียนค าสั่ง คณะกรรมการ
ทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 

จัดการแจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามรายชื่อค าสั่ง 

3. จัดประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

 

2. ขั้นตอนงานรับสมัครทุนการศึกษา  
ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 

1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา - จัดท าการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ทุนการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้  
      1. www.reg.ubu.ac.th  
     2. website งานสวัสดิการนักศึกษา  
     3. Facebook ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 



 
ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 

       4. website คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานพัฒนานักศึกษา 
(http://www.ubu.ac.th/web/nustudent)  
     5. Facebook ในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2. ด าเนินงานตามประกาศรับสมัคร 
ทุนการศึกษา 

- นักวิชาการงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินงานรับ
สมัคร และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือเข้า
สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาต่อไป  

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามประกาศรับ
สมัครทุนการศึกษา 

- รวบรวมตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาทีส่มัคร
ขอรับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
ประกาศทุนการศึกษา  
     กรณีนักศึกษา คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทุนการศึกษาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
     กรณีนักศึกษาคุณสมบัติไม่ตรงตามเง่ือนไขทุน 
ส่งใบสมัครกลับคืนนักศึกษา  
     หมายเหตุ นักศึกษาที่คุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขทุนการศึกษาสามารถขอรับทุนการศึกษา
อ่ืนที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้  
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครทุน การ 
ศึกษา 
     กรณีนักศึกษา เอกสารครบถ้วนให้สอบ
สัมภาษณ์  
     กรณีนักศึกษา เอกสารไม่ครบแจ้งนักศึกษาให้
ส่งเอกสารให้ครบก่อนวันที่จะสอบสัมภาษณ์ 

4. สรุปจ านวนนักศึกษาสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

- จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษาสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะ
เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน 

5. ฐานข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

- รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับ 
ทุนการศึกษา บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ข้อมูล
อาชีพและรายได้ผู้ปกครอง จ านวนบุตร การหา
รายได้พิเศษ ระหว่างเรียน ประมาณค่าใช้จ่ายและ
สรุปเหตุผลปัญหา ความเดือดร้อนของนักศึกษาที่
สมัครขอรับทุนการศึกษา 

6. รายงานเอกสาร ประกอบการพิจารณา 
คัดเลือก 

- จัดเตรียมเอกสารรายงานสรุปข้อมูลประวัติ
นักศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา คัดเลือกนักศึกษาต่อไป 
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3. ขั้นตอนงานพิจารณาทุนการศึกษา  

ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 
1. แจ้งก าหนดการนักศึกษาเข้าสอบ

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
- จัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีจะเข้ารับการ
สัมภาษณ์ทุน ในช่องทาง  
          1. www.reg.ubu.ac.th  
     2. website งานสวัสดิการนักศึกษา  
     3. Facebook ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
     4. website คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานพัฒนานักศึกษา 
(http://www.ubu.ac.th/web/nustudent)  
     5. Facebook ในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2. เชิญประชุมคณะกรรมการ พิจารณา
ทุนการศึกษา 

- จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนิน 
งานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา โดยแจ้ง
รายละเอียด  
     1. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเวลา 
สถานที่ และจ านวน นักศึกษาผู้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์  
     2. ประสานงานจัดจองห้องสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

3. ขออนุมัติงบประมาณ ประชุม
คณะกรรมการ พิจารณาทุนการศึกษา 

- จัดท าหนังสือขออนุมัติและยืมเงินประชุมด าเนิน 
งานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจ าปีงบ 
ประมาณ  

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ - เสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณา
อนุมัติงบประมาณด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

5. จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา 

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
นักศึกษาตามจ านวนคณะกรรมการ ทุนการศึกษา 
ดังนี้ 
     1. บันทึกฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาขอรับ 
ทุนการศึกษาซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลอาชีพและรายได้ผู้ปกครอง จ านวนบุตร 
การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ประมาณ
ค่าใช้จ่ายและสรุป เหตุผลปัญหาความเดือดร้อน
ของนักศึกษาที่สมัครขอ รับทุนการศึกษา  
     2. จัดท าแบบลงคะแนนสอบสัมภาษณ์
รายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณา 
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ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 
  คัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 1) ฐานะครอบครัว 2) ความกระตือรือร้นใน
การหารายได้พิเศษ 3) จ านวนบุตรที่อยู่ในความ
ดูแลของครอบครัว 4) การเข้าร่วมกิจกรรม  
     3. จัดท าใบลงทะเบียนนักศึกษาสอบ
สัมภาษณ์ทุน  
     4. จัดท าใบลงทะเบียนคณะกรรมการ 

6. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา  - คณะกรรมด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
รายบุคคล 

7. ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาทุนการศึกษา 

- คณะกรรมการประชุมสรุปผลการพิจารณา
คัดเลือกโดยเรียงล าดับความเดือดร้อนของ
นักศึกษา 

8. สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 
ทุนการศึกษา 

- เสนอประธานลงนามแบบสรุปผลการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการ จัดท าประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทุนการศึกษาต่อไป 

9. การเบิกจ่ายงบประมาณประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

- จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประชุมด า 
เนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา  

 

4. ขั้นตอนประกาศรายช่ือนักศึกษารับทุนการศึกษา  
ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 

1. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับ 
ทุนการศึกษา  

- จัดท าหนังสือโดยคณบดีลงนาม ผลการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ส่งไปที่งานรับ
สมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อ
จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ตาม
หลักฐานแบบสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษารับทุนการศึกษา 

2. เสนอพิจารณา - เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาอนุมัติ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

3. ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ 
ทุนการศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์ ดังนี้  
     1. www.reg.ubu.ac.th  
     2. website งานสวัสดิการนักศึกษา  
     3. Facebook ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
     4. website คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานพัฒนานักศึกษา 
(http://www.ubu.ac.th/web/nustudent)  
     5. Facebook ในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
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ขัน้ตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 
4. แจ้งเวียนประกาศผลการพิจารณา - รับหนังสือจากงานรับสมัครทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์ จากนั้นแจ้งเวียนประกาศรายชื่อ
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา  
- นักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาแจ้งให้น าส่ง
เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนเพ่ือขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาโดยการโอนเข้าบัญชี
นักศึกษาทุน ให้นักวิชาการศึกษา งานพัฒนา
นักศึกษาท่ีเป็นเลขานุการ ดังนี้  
     1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 
แผ่น  
     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 
แผ่น  
     3. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) จ านวน 2 แผ่น 

5. คณะด าเนินการแจ้งนักศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

- คณะแจ้งนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องด าเนินการรวบรวม
ส่งเอกสารกลับมายังงานสวัสดิการนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

6. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 

- รวบรวมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
และเอกสารแนบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 
เพ่ือส่งต่อฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขออนุมัติ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป 

 

5. ขั้นตอนสรุปและประเมินผล 
ขั้นตอน การปฏิบัติ รายละเอียด 

1. จัดท าสรุปทุนการศึกษาที่คณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี
การศึกษา  

- จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
พร้อมติดตามผลการเรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาแจ้งผลการเรียนต่อ
เจ้าของทุนและคณะในทุกภาคการศึกษา 

2. จัดท าสรุปงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานทุนการศึกษา 

 

3. รายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษา
ต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

- รายงานผลตามไตรมาส 

 
เอกสารประกอบ 

1. แบบฟอร์มยืนยันการตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา   


