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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
๑.๑  ความเป็นมา  ความจำเป็น  ความสำคัญ 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีนโยบายในการจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษาใหม่ 

ชั้นปีที่ ๑ ได้เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯต้องการที่จะให้นักศึกษา

ใหม่ทุกคนเกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมน้องใหม่ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด มีความสะดวกสบาย อยู่ใกล้ที่เรียน และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ โดยมีอาจารย์   

ที่ปรึกษาประจำหอพักคอยดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอพัก เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา 

ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีที่พักอาศัยในจังหวัดอุบลราชธานีมีที่พักเอ้ืออำนวยต่อการศึกษาฝึกการ     

อยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ำใจและมีความสมานสามัคคี  รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและ        

ต่อส่วนรวม  สามารถดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเรียนจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้ง

เพ่ือให้นักศึกษาต่างคณะซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้  ความสนใจที่แตกต่างกัน มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  อันจักเป็นแนวทางสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิด

ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สร้างเมื่ อปี  พ .ศ .  ๒๕๓๔                

เป็นหอพักเอกชน  เป็นอาคารสูง  ๒ ชั้น จำนวนห้องพัก ๖๔ ห้อง  สามารถรองรับนักศึกษาได้ ๒๕๖ คน           

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙  มีการก่อสร้างหอพักเพ่ิมอีก ๓ หลัง เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น สามารถรองรับนักศึกษา

ได้หอพักละ  ๓๐๐ คน  นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักนักศึกษาทั้งสิ้น  ๑,๑๓๖  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน

หอพักนักศึกษาจำนวน ๕ ราย  สังกัดภายใต้การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาและตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ อนุมัติให้จัดตั้งสำนักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จึงออกประกาศโครงการจัดตั้งสำนัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ 

มีลักษณะเป็นสำนักเทียบเท่าคณะในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะไม่เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ

อธิการบดี มีการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนอกระบบราชการ เพ่ือคล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีหน่วยงานในสังกัดและในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ หน่วยหอพักนักศึกษา 

สังกัดงานกิจการนักศึกษา เข้ามาอยู่ในสังกัดโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สิทธิและสิทธิประโยชน์   
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ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ และได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการหอพักนักศึกษา  

เพ่ิมอีก ๔ อาคาร  รวมเป็นอาคารหอพักท้ังหมด ๘ อาคาร 

      ปัจจุบันประชาชนทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพ่ือหวังว่าการศึกษา   

จะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้สูงขึ้น ทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา   

ในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้หอพักซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยระหว่างที่ศึกษาจำเป็นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาอีกสถาบันหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการก่อตั้งหอพัก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าพักอาศัยของนักศึกษาที่เข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ดังนั้นการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความสำคัญ     

อย่างมากเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาการบริหารจัดการในรูปแบบ one stop  service     

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ  การอำนวยความสะดวก  การติดต่อประสานงาน  การแก้ไขปัญหาต่างๆ        

ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ  ในปัจจุบันจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายรองรับการบริหารจัดการหอพักทั้งหมด 

๘ อาคาร นักศึกษาที่เข้าพักทั้งหมด  ๑,๕๐๐ คน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่พอเพียงในการบริหารจัดการ

รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่มีภายในหอพัก  ก่อให้เกิดปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึง  จึงจำเป็นที่จะต้องมี

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านอ่ืน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหา

เรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การชัดเจนในข้อมูลหรือ เนื้อหาต่างๆ น้อย รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการ 

ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งเพ่ือให้การ

ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ การให้บริการหรือข้อมูล 

ขั้นตอนต่างๆถูกต้องโดยการดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติงานที่ดี ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ประเภทต่าง ๆ 

      จากความเป็นมาและความจำเป็นดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้

การบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการปฏิบัติงานให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือให้บุคลากรตำแหน่งอ่ืน ๆ ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สามารถ
ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปทดแทนกันได้ 
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     ๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๑.๓  ขอบเขตของการจัดทำคู่มือ 

      คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เล่มนี้  

ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๙ ภาระงาน เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานเป็นประจำ ดังนี้ 

      ๑. การดำเนินกระบวนการรับสมัครเข้าหอพักนักศึกษา 
๑.๑ การวางแผน ขั้นตอนการรับสมัคร นักศึกษาเข้าหอพัก 
๑.๒ การจัดทำปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 
๑.๓ การแจ้ง ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้าพัก นักศึกษาหอพัก และ

ผู้เกี่ยวข้องทราบข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร 
๑.๔ การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 
๑.๕ การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา  
๑.๖ การรายงานสรุปยอดการสมัครหอพักนักศึกษาแต่ละประเภทต่อผู้บังคับบัญชา 

       ๒. กิจกรรมด้านหอพักนักศึกษา 
๒.๑ การตรวจสอบระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาออนไลน์  
๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
๒.๓ การจัดเก็บเอกสารประกอบการสมัครเข้าหอพักนักศึกษา 
๒.๔ การจัดทำทำเนียบนักศึกษาหอพักประจำปี  
๒.๕ การดำเนินกิจกรรม/โครงการของฝ่ายหอพักนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายหรือ

รับผิดชอบ  

      ๓. การดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของหอพักนักศึกษา 

๓.๑ การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากนักศึกษาในหอพัก  
๓.๒ การรับเรื่องใบคำร้องทุกประเภทจากนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา  
๓.๓ การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานฝ่ายหอพักนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๓.๔ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของฝ่ายหอพักนักศึกษาให้กับผู้มาติดต่อได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
       ๔. การดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
       ๕. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร 
        



๔ 
 

                                                              คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๑.๔  นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

      มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   หมายถึง  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      หอพักส่วนกลาง  หมายถึง หอพักนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยหอพักนักศึกษาชาย จำนวน ๒ อาคาร และ
หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน ๖ อาคาร 
      อธิการบดี  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      ผู้พักอาศัย  หมายถึง นักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในหอพัก 
      หัวหน้าสำนักงานหอพัก  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำนักงานหอพักส่วนกลาง 
      หัวหน้าหอพัก  หมายถึง นักศึกษาท่ีพักอาศัยในแต่ละหอพักที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
หอพักในแต่ละหอพัก 
      รองหัวหน้าหอพัก  หมายถึง นักศึกษาที่พักอาศัยในแต่ละหอพักท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นรอง
หัวหน้าหอพักในแต่ละหอพัก 
      อาจารย์ท่ีปรึกษา  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก 
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บทท่ี ๒ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏบิัติงาน 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายกำหนด 
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักใน

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ 
๕.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

ส่วนกลาง กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

      ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๕๕  เป็นระเบียบที่ทำให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพและมีแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

มหาวิทยาลัยจัดให้มีหอพักนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

  ๑) เพ่ือให้นักศึกษามีสถานที่พักอาศัยในระหว่างการศึกษาที่มีความปลอดภัยและมีความ

สะอาด รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการอยู่อาศัย การศึกษาและการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นักศึกษา 

  ๒) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีระเบียบวินัย 

มีความเอ้ืออาทร มีความรับผิดชอบ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

  การดำเนินกิจการ การบริหารจัดการสำหรับหอพักส่วนกลาง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

สำนักงานหอพัก และการดำเนินการบริหารจัดการสำหรับหอพักคณะให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะนั้นๆ 

เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งการให้เป็นอย่างอ่ืน 
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  การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลความประพฤติ การรักษาระเบียบวินัย การจัด

กิจกรรมของนักศึกษา การให้คำปรึกษา การรักษาความปลอดภัยสำหรับหอพักส่วนกลางให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของสำนักงานหอพัก และในส่วนของหอพักคณะให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะนั้นๆ เว้นแต่

อธิการบดีจะสั่งการให้เป็นอย่างอ่ืน 

  ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษา หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก

สำนักงานหอพักหรือคณะ การอนุญาตให้บุคคลใดเข้าพักอาศัยในหอพักหรือให้ออกจากหอพัก หรือย้ายหอพัก

เป็นดุลพินิจของสำนักงานหอพักหรือคณะแล้วแต่กรณี สำนักงานหอพักหรือคณะอาจจะไม่อนุญาตให้บุคคลใด

เข้าพักอาศัยในหอพักก็ได้ เช่น บุคคลที่เป็นโรคติดต่อ บุคคลที่ติดยาเสพติด นักศึกษาที่อยู่ระหว่างถูกสั่งลงโทษ

ให้พักการศึกษา หรือบุคคลที่กระทำความผิดระเบียบวินัยหอพักจนถูกไล่ออกจากหอพัก เป็นต้น 

  สำนักงานหอพัก ให้มีสำนักงานหอพัก เพ่ือทำหน้าที่บริหารจัดการหอพักส่วนกลาง ให้

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งการให้สำนักงานหอพักไปสังกัด

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่อธิการบดีสั่งการให้สำนักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานใด 

ให้สำนักงานหอพักข้ึนตรงต่อหน่วยงานนั้นตามสายบังคับบัญชา 

  หัวหน้าสำนักงานหอพัก  ให้มีหัวหน้าสำนักงานหอพักเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หอพักส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎระเบียบหอพัก กฎระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยหัวหน้า

สำนักงานหอพักมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์การได้มาซึ่ง

หัวหน้าสำนักงานหอพักให้อธิการบดีเป็นผู้กำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

  อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานหอพัก มีดังนี้ 

  ๑)  เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพัก รวมถึงการจัด

กิจกรรมภายในหอพักต่อคณะกรรมการหอพัก เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้บังคับ 

  ๒)  รับผิดชอบดูแลให้เกิดความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความสะอาดในบริเวณ

หอพัก 

  ๓)  เรียกประชุมผู้ที่พักอาศัยในหอพักเม่ือมีเหตุอันสมควร 

  ๔)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

หอพัก 

  ๕)  อนุญาตให้ผู้พักอาศัยย้ายหอพักหรือย้ายห้องพัก หรือจัดกิจกรรมในบริเวณหอพักได้

ตามท่ีเห็นสมควร 



๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

  ๖)  ในกรณีที่หัวหน้าสำนักงานหอพักมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรเชื่อได้ว่าจะมีภยันตรายต่างๆ 

เกิดขึ้นในบริเวณหอพัก หรือมีการมั่วสุมหรือการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีใน

บริเวณหอพัก หัวหน้าสำนักงานหอพักมีอำนาจเข้าไปในห้องพักของผู้พักอาศัยได้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้อง

ทำลายสิ่งกีดกั้นเพ่ือที่จะเข้าไปในห้องพักนั้น ให้มีอำนาจดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ให้มีคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ๑ ชุดซึ่งประกอบด้วย 

  ๑)  อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย   ประธานกรรมการ 

  ๒)  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ 

  ๓)  คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย   กรรมการ 

  ๔)  หัวหน้าหน่วยวินัยนักศึกษา    กรรมการ 

  ๕)  บุคคลที่อธิการบดีเห็นสมควรจำนวน ๒ คน  กรรมการ 

  ๖)  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักจำนวน ๑ คน  กรรมการ 

  ๗)  นายกสโมสรนักศึกษา     กรรมการ 

  ๘)  หัวหน้าสำนักงานหอพัก    กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการตาม ๕) และ ๖) มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้   

กรรมการตาม ๖) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักคัดเลือกกันเองเพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หอพักต่อไป  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้อธิการบดีเป็นผู้กำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหอพัก มีดังนี้ 

  ๑)  วางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก 

  ๒)  พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพักอาศัย ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

หอพัก 

  ๓)  พิจารณายกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม หรือพิจารณาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการพก

อาศัยตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ 

  ๔)  ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพัก เช่น   

กฎการพักอาศัย คุณสมบัติของผู้พักอาศัย การอยู่ร่วมกัน จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง การเข้าออกหอพัก 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณหอพัก การใช้ไฟฟ้าเครื่อง

อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น โดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักในแต่ละหอพัก       

ทั้งหอพักส่วนกลางและหอพักคณะ ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่ผู้พักอาศัยในหอพัก ตลอดจน



๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในหอพักของตน ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้พักอาศัยภายในหอพักของ

ตนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบของหอพัก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักส่วนกลางให้

อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา

หอพักส่วนกลาง ให้อธิการบดีเป็นผู้กำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจัดห้องพักอาศัย

ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักโดยปราศจากค่าธรรมเนียมการพักอาศัย เว้นแต่เป็นค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักจะต้องพักอาศัยประจำในห้องพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้  อาจารย์ที่

ปรึกษาประจำหอพักอาจได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการหอพักเห็นสมควร 

  อำนาจหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพักนักศึกษา มีดังนี ้

  ๑) ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่ผู้พักอาศัยในหอพัก ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภัยในหอพักของตน ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้พักอาศัยภายในหอพักของตนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบของหอพัก 

๒) รับผิดชอบดูแลให้เกิดความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความสะอาดภายในบริเวณ

หอพัก 

๓) เรียกประชุมผู้พักอาศัยในหอพักเม่ือมีเหตุอันสมควร 

๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใน

หอพัก 

๕) ในกรณีมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรเชื่อได้ว่าจะมีภยันตรายต่างๆ เกิดขึ้นภายในบริเวณหอพัก

หรือมีการมั่วสุมหรือการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในบริเวณหอพัก อาจารย์ที่

ปรึกษามีอำนาจเข้าไปในห้องพักของผู้พักอาศัยได้ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำลายสิ่งกีดกั้นเพ่ือที่จะเข้าไป

ในห้องพักนั้น ให้มีอำนาจดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 

  หัวหน้าหอพักและรองหัวหน้าหอพัก  ให้หัวหน้าสำนักงานหอพักแต่งตั้งนักศึกษาในแต่ละ

หอพัก จำนวนหอพักละ ๑ คน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหอพักและอาจแต่งตั้งนักศึกษาในแต่ละหอพักจำนวนไม่

เกินหอพักละ ๒ คน ทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าหอพักก็ได้ โดยหัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักมีวาระการดำรง

ตำแหน่ง ๑ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้  หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งหัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักให้

คณะกรรมการหอพักเป็นผู้กำหนด โดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักอาจได้รับ

เงินค่าตอบแทนหือสวัสดิการอย่างอ่ืนตามจำนวนที่คณะกรรมการหอพักกำหนด 

  หัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักนอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจถูกถอดถอนให้พ้นจาก

ตำแหน่งก่อนครบวาระได้ในกรณีมีเหตุอันสมควร เช่น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารพหน้าที่ของตนเอง หรือ



๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ปฏิบัติงานโดยไม่มีประสิทธิภาพ หรือกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบของหอพัก 

เป็นต้น การถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งเป็นอำนาจของหัวหน้าสำนักงานหอพัก 

  หน้าที่ของหัวหน้าหอพัก มีดังนี ้

  ๑)  ควบคุมดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก 

  ๒)  รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือหัวหน้าสำนักงานหอพักเมื่อพบความชำรุด

บกพร่องของหอพัก 

  ๓)  สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในหอพัก เมื่อปรากฏความไม่สงบเรียบร้อยในหอพัก 

เช่น มีการมั่วสุมกระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัย

ภายในหอพัก หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบของหอพัก ให้เป็น

หน้าที่ของหัวหน้าหอพักต้องรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือหัวหน้าสำนักงานหอพัก 

  ๔)  เป็นตัวแทนของหอพักในการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักหรือหัวหน้า

สำนักงานหอพัก 

  ๕)  ช่วยงานหอพักเม่ือมีกิจกรรมต่างๆ ในหอพัก 

  ๖)  หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือหัวหน้าสำนักงานหอพักมอบหมาย 

  หน้าที่ของรองหัวหน้าหอพัก ให้รองหัวหน้าหอพักมีหน้าที่ตามที่หัวหน้าหอพักมอบหมาย 

      ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้ 

  ๑)  การสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการพัก

อาศัยโดยแบ่งเป็นสองภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

  ๒)  นักศึกษาที่สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อง
ชำระค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑)  ชำระค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖   

๒.๒)  หากมีการผ่อนชำระเป็น ๒ งวด สำนักงานหอพักนักศึกษาจะดำเนินการแจ้งหนี้
ในระบบแจ้งหนี้นักศึกษา และนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงหอพักในงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ของปีการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกชำระเป็นรายงวด และมีความประสงค์จะลาออก
จากหอพักก่อนครบปีการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่าหอพักในงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน  



๑๐ 
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๒.๓)  การเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าของหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้  

(๑) หอพักลีลาวดี ๑ หอพักลีลาวดี ๒ หอพักราชาวดี ๓ และหอพักราชาวดี ๔  
ให้เรียกเก็บตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยคิดจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานจริง
ที่ปรากฏในมาตราวัดไฟฟ้าของห้องพักนั้นๆ และนักศึกษาจะต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้าภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป 

กรณีที่นักศึกษาไม่ชำระค่ากระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน
หอพักนักศึกษาจะระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าและดำเนินการแจ้งหนี้ในระบบแจ้งหนี้นักศึกษาทันที ทั้งนี้      
หากเกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ 

(๒) หอพักราชาวดี ๑ หอพักราชาวดี ๒ หอพักราชพฤกษ์ ๑ และหอพักราชพฤกษ์ ๒ 
ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด 

 ๓)  นักศึกษาต้องตรวจตราห้องพักและอุปกรณ์ในห้องพักในวันที่เข้าพักให้เรียบร้อยตาม
แบบฟอร์มที่สำนักงานหอพักนักศึกษากำหนด และต้องดูแลรักษาห้องพักและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพัก
ให้มีความสะอาด เรียบร้อย อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือ
แตกหักบุบสลายเกิดข้ึน นักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วน  

๔)  นักศึกษาต้องดูแลรักษาบรรดาทรัพย์สินที่นักศึกษานำเข้ามาภายในห้องพัก หรือ 
ยานพาหนะของนักศึกษาที่นำมาจอดไว้ ณ ที่จอดรถของมหาวิทยาลัย กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย 
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

๕)  นักศึกษาต้องดูแลห้องพักที่ตนเองพักอาศัยมิให้มีสิ่งโสโครก หรือส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
หรือส่งเสียง   ทำให้เกิดเสียง หรือกระทำความอ้ืออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
รำคาญ หรือกระทำสิ่งใดจนเป็นที่น่าหวาดเสียวหรือจะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียง 

๖)  ห้ามนักศึกษาดัดแปลงหรือต่อเติมห้องพักโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานหอพัก
นักศึกษา 

๗)  ห้ามนักศึกษานำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในหอพักนักศึกษาหรือกระทำการอันผิดกฎหมาย
บริเวณหอพัก หรือมีการมั่วสุมเพ่ือกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีในห้องพัก กรณีที่ฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าว หัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สำนักงานหอพักนักศึกษา มีอำนาจเข้าไปในห้องพักของนักศึกษา เพ่ือระงับการกระทำดังกล่าวได้  

ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำลายสิ่งกีดกั้นอันเป็นทรัพย์สินของนักศึกษา หรือทรัพย์สินอยู่ใน
ความครอบครองของนักศึกษา  หัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สำนักงานหอพักนักศึกษา มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้ 
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๘)  หัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานหอพัก
นักศึกษา มีอำนาจเข้าตรวจดูห้องพักได้ตลอดระยะเวลาการพักอาศัย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า 

 ๙)  กรณีนักศึกษามีความประสงค์จะย้ายออกจากห้องพักอาศัย หรือส่งคืนสิทธิการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากห้องพักอาศัยให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้ 

๙.๑)  แจ้งให้สำนักงานหอพักนักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมชำระหนี้สิน
ค้างชำระ (ถ้ามี) หากนักศึกษาไม่แจ้งให้สำนักงานหอพักนักศึกษาทราบและเกิดความเสียหายภายในห้องพัก 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  

๙.๒)  ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายและค่ามัดจำกุญแจตามระยะเวลา
ที่สำนักงานหอพักนักศึกษาประกาศกำหนด ทั้งนี้ หากนักศึกษาเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์รับเงินดังกล่าว 

๑๐)  กรณีที่สำนักงานหอพักนักศึกษาได้ประกาศปิดหอพักนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งของอ่ืนใดออกจากห้องพักให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดและนักศึกษายังไม่ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินหรือ
สิ่งของอ่ืนใดออกจากห้องพัก และสำนักงานหอพักนักศึกษาไดแ้จ้งให้นักศึกษาทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน
นับจากวันที่ประกาศกำหนดแล้ว สำนักงานหอพักนักศึกษา มีสิทธิ์ครอบครองหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือ
ดำเนินการใดๆ ภายในห้องพักนั้นได้ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายทรัพย์ สิน
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ  

๑๑)  หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓) ข้อ ๔) ข้อ ๕) ข้อ ๖) และข้อ ๗) ให้คณะกรรมการ

หอพักนักศึกษาพิจารณาและมีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน หรือหากนักศึกษายังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก 

คณะกรรมการหอพักนักศึกษาอาจพิจารณาให้ออกจากการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาส่วนกลางได้ และหาก

การกระทำของนักศึกษาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยนักศึกษาด้วย จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

๑๒)  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดของ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ถือเป็นที่สุด 
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๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักใน

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑ อัตราค่าบำรุงหอพักต่อปีการศึกษา ภาคปกติ  

พัก ๑ คน/ห้อง พัก ๒ คน/ห้อง พัก ๓ คน/ห้อง พัก ๔ คน/ห้อง

หอพักปรับอากาศ 35,000 35,000 17,500 11,667 8,750

หอพักพัดลม 30,000 30,000 15,000 10,000 7,500

หอพักสวัสดิการ ห้องน ้าในตัว 22,000 22,000 11,000 7,333 5,500

หอพักสวัสดิการ ห้องน ้ารวม 20,000 20,000 10,000 6,667 5,000

ประเภทหอพัก
อัตราค่าบ ารุง

หอพัก/ห้อง/ปี

ค่าบ ารุงหอพัก/คน/ปี

 
 

ตารางท่ี ๒.๒ อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพักต่อคนต่อปีการศึกษา ภาคปกติ  

ประเภทหอพัก ค่าประกัน ค่าสวัสดิการ ค่ามัดจ ากุญแจ ค่าไฟฟ้า

หอพักปรับอากาศ 500 600 100 ตามมิเตอร์/เดือน

หอพักพัดลม 200 600 100 ตามมิเตอร์/เดือน

หอพักสวัสดิการ ห้องน ้าในตัว 200 600 100 1,000

หอพักสวัสดิการ ห้องน ้ารวม 200 600 100 1,000

 หมายเหตุ 

๑. ค่าประกัน ค่าสวัสดิการ ค่ามัดจำกุญแจ และค่าไฟฟ้า นักศึกษาต้องชำระในภาคเรียนที่ ๑ 

๒. กรณีนักศึกษาเข้าพักครั้งแรกในภาคเรียนที่ ๒ จะต้องชำระค่าประกัน ค่าสวัสดิการ ค่ามัดจำกุญแจ 
และค่าไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

 
ตารางท่ี ๒.๓ อัตราค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน  

ประเภทหอพัก อัตราค่าบ ารุงหอพัก/ห้อง/เดือน หมายเหตุ

หอพักปรับอากาศ ๒,๐๐๐

หอพักพัดลม ๑,๗๕๐

หอพักสวัสดิการ ห้องน ้าในตัว ๑,๐๐๐

หอพักสวัสดิการ ห้องน ้ารวม ๙๐๐

นักศึกษาทีพั่กในหอพักปัจจุบัน และช้าระ

เงินค่าบ้ารุงหอพักปีการศึกษาถัดไป

เรียบร้อยแล้ว สามารถพักโดยไม่ต้อง

ช้าระค่าบ้ารุงหอพักภาคฤดูร้อน  
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 อัตราค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการพักอาศัยนักศึกษาต่างชาติ มีดังนี้ 
- อัตราค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าธรรมเนียมการพักอาศัย เช่นเดียวกันกับนักศึกษาภาคปกติ 

 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประเภทที่ ๑ แฟลตที่พักอาศัยของบุคลากรและหอพักนักศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๔ อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าแฟลตที่พักอาศัยของบุคลากรและหอพักนักศึกษา 

หน่วยไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)

๑๕๐ หน่วยแรก (หน่วยที ่๐-๑๕๐) ๒.๗๖๒๘

๒๕๐ หน่วยต่อไป (หน่วยที ่๑๕๑-๔๐๐) ๓.๗๓๖๒

เกิน ๔๐๐ หน่วยขึ นไป (หน่วยที ่๔๐๑ เป็นต้นไป) ๓.๙๓๖๑

๙.๓๕

 
ซึ่งอัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าดังตารางใช้สำหรับหอพักปรับอากาศและหอพักพัดลม        

ที่มีการจัดเก็บค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์รายห้องต่อเดือน ส่วนอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าหอพักสวัสดิการจัดเก็บใน
อัตราเหมาจ่ายคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี 

 

๕.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

ส่วนกลาง กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

 นักศึกษาที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไว้แล้ว หากภายหลังได้พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ คืนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๑) กรณีที่รักศึกษายังไม่ได้รายงานตัวเข้าพักในหอพัก นักศึกษามีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุง

หอพักคืนในอัตราร้อยละ ๙๐ และค่าไฟฟ้า ค่าประกันของเสียหายและค่ามัดจำกุญแจเต็มจำนวน ในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่มีสิทธิได้รับคืน ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเรื่องเพ่ือขอรับเงินคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่

สำนักงานหอพักนักศึกษารับรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในการรับเงิน

ดังกล่าว 

 ๒) กรณีที่นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักแล้วแต่พักในหอพักไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

รายงานตัว นักศึกษามีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงหอพักคืนในอัตราร้อยละ ๙๐ หักด้วยค่าหอพักที่คิด เป็นรายวัน
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ตามจำนวนวันที่นักศึกษาเข้าพักในหอพัก ทั้งนี้ในส่วนของค่าประกันของเสียหายพิจารณาคืนตามหลักเกณฑ์

ของนักศึกษาทั่วไป คือ คืนภายหลังจากที่หักค่าเสียหายในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และค่ามัดจำกุญแจคืน

เฉพาะกรณีที่ส่งกุญแจ ในส่วนของค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่มีสิทธิได้รับคืน ทั้งนี้นักศึกษาต้อยื่นเรื่องเพ่ือขอรับเงิน

คืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักรับรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดถือ

ว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินดังกล่าว 

การคำนวณค่าหอพักเป็นรายวันตาม ๒) ให้คิดคำนวณค่าหอพักออกมาเป็นรายเดือนและเมื่อ

ได้อัตราค่าหอพักเป็นรายเดือนแล้วให้หารด้วย ๓๐ 

 ๓) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหอพักพิจารณาตามความเหมาะสมและยุติธรรม 
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บทท่ี ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๓.๑  ลักษณะงาน 
     ๑. การดำเนินกระบวนการรับสมัครเข้าหอพักนักศึกษา 

๑.๑ การวางแผน ขั้นตอนการรับสมัคร นักศึกษาเข้าหอพัก 
๑.๒ การจัดทำปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 
๑.๓ การแจ้ง ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้าพัก นักศึกษาหอพัก และผู้เกี่ยวข้อง

ทราบข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร 
๑.๔ การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 
๑.๕ จัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา 
๑.๖ การรายงานสรุปยอดการสมัครหอพักนักศึกษาแต่ละประเภทต่อผู้บังคับบัญชา 

       ๒. กิจกรรมด้านหอพักนักศึกษา 
๒.๑ การตรวจสอบระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาออนไลน์  
๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
๒.๓ การจัดเก็บเอกสารประกอบการสมัครเข้าหอพักนักศึกษา 
๒.๔ การจัดทำทำเนียบนักศึกษาหอพักประจำปี  
๒.๕ การดำเนินกิจกรรม/โครงการของฝ่ายหอพักนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ  

      ๓. การดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของหอพักนักศึกษา 

๓.๑ การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากนักศึกษาในหอพัก  
๓.๒ การรับเรื่องใบคำร้องทุกประเภทจากนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา  
๓.๓ การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานฝ่ายหอพักนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๓.๔ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของฝ่ายหอพักนักศึกษาให้กับผู้มาติดต่อได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
       ๔. การดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
       ๕. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร 
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๓.๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

ตารางท่ี ๓.๑ Flowchart การวางแผนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 

๑ สัปดาห ์ 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาท่ีจะเปิดรับสมัคร 
จำนวนห้องพักที่สามารถเปดิให้บริการได้  

๒. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานท่ีดีและปญัหา
จากการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักปีท่ีผ่านมา 

๓. เตรียมข้อมลูผังห้องพักแบบจัดโซนห้องพัก ๑-๔ คน 
2. 
 
 
 
  

 
 

ครึ่งวัน 1. ประสานรองผู้อำนวยการฯเพื่อกำหนดวันประชุม 
2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม 
3. จัดเตรียมห้องประชุม  ตรวจสอบคอมพิวเตอร์พร้อม

จอแสดงผล  เตรยีมข้อมลูขึ้นสู่จอพร้อมใช้งาน เตรียมเอกสาร
ที่ต้องใช้ในการประชุม จดบันทึกระหว่างการประชุม          
ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เกีย่วข้องในที่ประชุม 

4. สรปุผลการประชุมและนำข้อมลูที่ได้จดัทำเป็นปฏิทินการรบั
สมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

๕. ส่งข้อมูลแผนและขั้นตอนการรบัสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าหอพักที่ได้จากการประชุมเสนอต่อรอง
ผู้อำนวยการฯเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

3.  
 
 
 

 1. จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อผูอ้ำนวยการฯเพื่อพิจารณา 
  เห็นชอบ ประสานธนาคารเพื่อเปิดรับชำระเงินค่าบำรุง
หอพัก เตรียมเอกสารเพื่อประชาสมัพันธ์การรับสมัครและ 
ประชาสมัพันธ์การรับสมัครทางเวบ็ไซต์และช่องทางอื่นๆ 
  ไม่เห็นชอบ  รับเรื่องคืนและเสนอต่อรองผู้อำนวยการเพื่อ
พิจารณาปรับแก้ไขและเสนอต่อผูอ้ำนวยการฯเพื่อพิจารณา 
อีกครั้ง 

4.  
 
 

 1. ธุรการส่งต้นเรื่องคืนเจ้าของเรือ่งเพื่อจัดเก็บ 
 

 

 สิ่งท่ีควรคำนึงถึงในการวางแผน ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

๑) การกำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก  

การกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักประจำปี สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ

ระยะห่างของการชำระเงินของนักศึกษาหอพักรุ่นพ่ี ซึ่งนักศึกษาหอพักรุ่นพ่ีกลุ่มที่ชำระค่าบำรุงหอพักเป็น     

๒ งวด (ชำระค่าบำรุงหอพักงวดที่ ๑ ช่วงที่ประกาศรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคม-สิงหาคม และชำระค่า

บำรุงหอพักงวดที่ ๒ ในเดือนธันวาคม ของปีการศึกษานั้นๆ) จึงควรมีการทิ้งช่วงการชำระเงินกรณีเปิดรับ

รวบรวมขอ้มลู 
 

ประชุม 

เสนอ ผอ. 

จัดเก็บเอกสาร 
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สมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักของปีการศึกษาถัดไป เพ่ือเป็นการลดความสับสนของนักศึกษาระหว่างการ

ชำระเงินของปีการศึกษาปัจจุบันและการชำระเงินของปีการศึกษาถัดไป อีกทั้งควรคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครองนักศึกษาในการหาเงินมาชำระค่าบำรุงหอพักให้ทันตามที่สำนักงานหอพักกำหนด ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยต่อ เนื่องจากสำนักงานหอพักมิได้จัดเก็บค่าบำรุง

หอพักเป็นรายเดือนเหมือนอย่างเช่นหอพักเอกชน   

ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดระยะเวลารับสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็น ๓ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์- เมษายน 

รอบท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

รอบท่ี ๓ วันรายงานตัวเข้าหอพักประจำปีการศึกษานั้นๆ เป็นต้นไป 

ส่วนการกำหนดวันที่เปิดรับสมัครและวันสิ้นสุดการรับสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักแต่ละรอบ

นั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึง มีดังนี ้

(๑) ระยะเวลาในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับชำระเงิน เช่น ธนาคาร เนื่องจาก

สำนักงานหอพักกำหนดให้นักศึกษาชำระเงินผ่านระบบธนาคารซึ่งมีระบบตัดยอดรับชำระตามจำนวนที่

สำนักงานหอพักกำหนด ซึ่งควรเผื่อระยะเวลาในการส่งหนังสือประสานงานการเปิดระบบรับชำระกับธนาคาร

อย่างน้อย ๑-๒ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดรับชำระเงินของแต่ละรอบ 

(๒) ระยะเวลาในการสรุปจำนวนนักศึกษาและจำนวนเงินค่าบำรุงหอพักแต่ละรอบ      การ

กำหนดจำนวนนักศึกษาและจำนวนห้องพักคงเหลือเพ่ือเปิดรับสมัครและชำระเงินในรอบถัดไป อย่างน้อย ๒ 

สัปดาห์ 

๒) การกำหนดวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 

การกำหนดวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ในที่นี้สามารถกำหนดได้ ๓ ช่องทาง โดยมีหลักการดังนี้ 

(๑) รับชำระเงินผ่านระบบธนาคารตามรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งมีระบบตัดยอดรับชำระเพ่ือไม่ให้ เกิด

การชำระเงินเกินจำนวนที่รับสมัคร 

(๒) รับชำระเงินผ่านการฝากเงินสดเข้าบัญชี หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีที่นักวิชาการเงินและบัญชี

กำหนด ช่องทางนี้ใช้สำหรับกรณีนักศึกษาไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบธนาคารตามปกติเนื่องจากจำนวน

ห้องพักที่กำหนดให้ธนาคารรับชำระเต็มแล้ว แต่ส่วนที่แบ่งไว้สำหรับบริหารจัดการที่สำนักงานหอพักยังคง

เหลืออยู่ หรือสำหรับกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนประเภทหอพักที่ได้ชำระเงินไปแล้ว จะมีการชำระเงินเพ่ิม

เพ่ือเปลี่ยนประเภทหอพัก 
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(๓) รับชำระที่นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งจะรับชำระช่องทางนี้ในวันรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็น

ต้นไป จนถึงเปิดภาคการศึกษา 

๓) การกำหนดจำนวนห้องพักและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัครเข้าหอพัก 

การกำหนดจำนวนห้องพักและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร สิ่งที่ควรคำนึงถึง มีดังนี้ 

(๑) จำนวนห้องพักท้ังหมดที่สามารถเข้าพักได้ สภาพดี ไม่ชำรุด 

(๒) จำนวนครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่ เพียงพอต่อผู้ พักอาศัย เนื่องจากหอพักมหาวิทยาลัย           

มีห้องพักประเภทพัก ๑-๔ คน/ห้อง ครุภัณฑ์ในห้องพักจึงต้องเพียงพอต่อผู้พักอาศัย เช่น เตียงนอน ฟูกที่นอน       

ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอ้ี 

(๓) วิเคราะห์ความต้องการของผู้พักอาศัย จากฐานข้อมูลของผู้พักกลุ่มเดิม หรือจากพฤติกรรม

การพักอาศัยของนักศึกษา เช่น การต้องการความเป็นส่วนตัว ความต้องการในการประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ  

จะช่วยให้สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าพักต่อห้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยได้มากที่สุด ดังนั้น 

สำนักงานหอพักจึงกำหนดจำนวนห้องพักที่มีจำนวนผู้พักอาศัย ห้องละ ๑ คน และห้องละ   ๒ คน จำนวน

มากกว่า ห้องละ ๓ คน หรือห้องละ ๔ คน เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้พักอาศัยที่มีความต้องการความเป็นส่วนตัว 

ทั้งนี้ก็ยังคงมีห้องพักสำหรับพักห้องละ ๓ คน และห้องละ ๔ คน ซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนน้อยกว่า     

จึงกำหนดห้องพักให้มีจำนวนน้อยกว่า เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้พักอาศัยที่มีความต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย 

๔) การกำหนดอัตราส่วนของประเภทการชำระเงิน 

การกำหนดอัตราส่วนของประเภทการชำระเงิน มีผลต่อความสามารถในการพักอาศัยในหอพัก

ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากหอพักของมหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าบำรุงหอพักรายปีก่อนการเข้าพัก

อาศัย ในขณะที่หอพักเอกชนจัดเก็บค่าหอพักเป็นรายเดือนและในปัจจุบันหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยมี

จำนวนมาก ซึ่งก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจพักหอพักเอกชน  ดังนั้นการจัดเก็บค่าบำรุงหอพักของ

มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ปกครองนักศึกษาสามารถชำระค่าบำรุงหอพัก

ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่เป็นภาระที่หนักเกินไป จึงได้มีการจัดเก็บค่าบำรุงหอพัก ๒ แบบ เพ่ือเป็นทางเลือก 

ดังนี้ 

(๑) การจัดเก็บค่าบำรุงหอพักรายปีก่อนการเข้าพัก (ตามระยะเวลาที่สำนักงานหอพักเปิดรับสมัคร

และรับชำระเงินค่าบำรุงหอพัก) ส่วนการกำหนดอัตราส่วนในการให้นักศึกษาหรือผู้ปกครองชำระเงินนั้น    ใน

ที่นี้จึงกำหนดอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนห้องพักแต่ละประเภท เนื่องจากความสามารถในการชำระเงินของ

ผู้ปกครองแต่ละคนมีความแตกต่างกันและสามารถชำระเงินเป็นรายปีได ้
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(๒) การจัดเก็บค่าบำรุงหอพักโดยแบ่งให้ชำระ ๒ งวด ซึ่งต้องชำระค่าบำรุงหอพักงวดที่ ๑ ก่อน

การเข้าพัก (ตามระยะเวลาที่สำนักงานหอพักเปิดรับสมัครและรับชำระเงินค่าบำรุงหอพัก)  และชำระค่าบำรุง

หอพักงวดที่ ๒ ในเดือนธันวาคม ของปีการศึกษานั้นๆ การกำหนดอัตราส่วนในการให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง

ชำระเงินนั้น ในที่นี้จึงกำหนดอัตราร้อยละ ๖๐ ของจำนวนห้องพักแต่ละประเภท เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่

มีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากช่วงเปิดภาคการศึกษา ดังนั้นจึงเลือกชำระค่าบำรุงหอพักให้นักศึกษาเป็นแบบ ๒ 

งวด สำนักงานหอพักจึงกำหนดอัตราส่วนของการให้ชำระค่าบำรุงหอพักแบบ ๒ งวด ในอัตราที่มากกว่า 

๕) การแบ่งสัดส่วนของการชำระเงิน 

ตามที่ได้มีการกำหนดวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ไว้ ๓ ช่องทาง ข้างต้น จึงได้มีการแบ่งสัดส่วน

ของการชำระเงินเพื่อรองรับการเกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

(๑) การชำระเงินผ่านระบบธนาคารตามรอบที่กำหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนหลักในการรับชำระ

เงิน โดยได้แยกออกจากส่วนที่แบ่งไว้บริหารจัดการที่สำนักงานหอพักตามข้อ (๒) แล้ว 

(๒) การชำระเงินผ่านการฝากเงินสดเข้าบัญชี หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีที่นักวิชาการเงินและบัญชี

กำหนด ช่องทางนี้ใช้สำหรับกรณีนักศึกษาไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบธนาคารตามปกติเนื่องจากจำนวน

ห้องพักที่กำหนดให้ธนาคารรับชำระเต็มแล้ว แต่ส่วนที่แบ่งไว้สำหรับบริหารจัดการที่สำนักงานหอพักยังคง

เหลืออยู่ หรือสำหรับกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนประเภทหอพักที่ได้ชำระเงินไปแล้ว จะมีการชำระเงินเพ่ิม

เพ่ือเปลี่ยนประเภทหอพัก สำนักงานหอพักจึงกำหนดส่วนนี้ไว้บริหารจัดการเอง จำนวนหอพักละ ๕ ห้อง 

จำนวน ๘ หอพัก เป็นจำนวนห้องท้ังหมด ๔๐ ห้อง  

(๓) การชำระที่นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งจะรับชำระช่องทางนี้ในวันรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็น

ต้นไป จนถึงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่คงเหลือจากข้อ (๑) และข้อ (๒)  

๖) การกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

การกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก จะต้องมีความชัดเจน เพ่ือ

เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

(๑) การลงทะเบียนสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th/web/pnr  

(๒) การเลือกประเภทหอพัก และเลือกการชำระเงินเป็นรายปี หรือรายงวด 

(๓) การพิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อ ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

(๔) การพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าบำรุงหอพักตามช่องทางที่สำนักงานหอพักกำหนด 

(๕) การส่งเอกสารการสมัครเข้าหอพัก ดังนี้ 

(๕.๑) ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อ ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
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(๕.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น และรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๕.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน ๑ แผ่น และรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๕.๔) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก จำนวน ๑ แผ่น 

(๖) ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร มีดังนี้ 

(๖.๑) ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(๖.๒) ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้ 

 

 

 

                       

 

(๗) แจ้งช่องทางและระยะเวลา การรับทราบหมายเลขห้องพัก ชื่อหอพัก ชื่อเพ่ือนร่วมห้องพัก 

ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr  ทั้งนี้สำนักงานหอพักจะสามารถประกาศข้อมูลให้นักศึกษารับทราบก่อนวัน

รับรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ 

(๘) แจ้งช่องทางและวัน เวลา รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพักทาง www.ubu.ac.th/web/pnr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 

 (เอกสารการสมัครเข้าหอพักนักศึกษา) 
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การแจ้ง ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้าพัก นักศึกษาหอพัก และผู้เกี่ยวข้องทราบข่าวสารหรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร 

ตารางท่ี ๓.๒ Flowchart  การแจ้ง ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้าพัก นักศึกษาหอพัก และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  ๒ วัน เตรียมสื่อท่ีจะใช้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักตาม

ช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
1.  สื่อดิจติอลในการประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์ โซเชยีลมเีดีย ซึ่ง

ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop และไฟล์ประเภท 
pdf 

2.  สื่อในการประชาสมัพันธ์ภายในหอพัก ป้ายประชาสมัพันธ์ และ
สำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาท่ีมาติดต่อที่สำนักงานหอพัก ซึ่ง
ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel  

2.  1 วัน ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางดังนี ้
1.  เว็บไซต์สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๒.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓.  เว็บไซต์งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล (REG) 
๔.  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานหอพัก 
๕.  ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหอพัก 
๖.  ประตูห้องพักนักศึกษาทุกห้อง 
๗.  Facebook สำนักงานหอพัก 
๘.  Facebook ของหอพักแต่ละหลัง 

3.   ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 
แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ทีส่นใจ ผ่านช่องทางดังนี้ 
๑.  โทรศัพท ์
๒.  ที่สำนักงานหอพัก 
๓.  Facebook สำนักงานหอพัก 
๔.  Facebook ของหอพักแต่ละหลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมสื่อ 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ดำเนินการ 
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การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

ตารางท่ี ๓.๓ Flowchart การรับสมัครนักศึกษาหอพักรายเดิมหรือนักศึกษารุ่นพี่ 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๒๐ นาท ี นักศึกษาหอพักรายเดมิหรือนักศึกษารุ่นพี่ เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี 
www.ubu.ac.th/web/pnr 
     กรณีเคยลงทะเบียนสมัครไว้แล้ว เข้าระบบโดยใช้ Login และ 
password เดิม 
     กรณียังไม่เคยลงทะเบยีน ให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบใหม ่

๒.  
 
 
 

๕ นาท ี นักศึกษาสามารถเลือกประเภทหอพัก เลือกการชำระเงินแบบรายปีหรือ
รายงวด ตามทีส่ำนักงานหอพักเปดิรับสมัคร รายละเอียดดังนี ้
๑.  หอพักปรับอากาศชาย  ห้อง ๑-๔ คน 
๒.  หอพักปรับอากาศหญิง ห้อง ๑-๔ คน 
๓.  หอพักพัดลมหญิง  ห้อง ๑-๔ คน 
๔.  หอพักสวัสดิการหญิง ห้องน้ำในตัว  ห้อง ๑-๓ คน 
๕.  หอพักสวัสดิการชาย  ห้องน้ำรวม  ห้อง ๑-๔ คน 
๖.  หอพักสวัสดิการหญิง  ห้องน้ำรวม  หอ้ง ๑-๔ คน 

๓.  
 
 
 

๕ นาท ี ๑.  สั่งพิมพ์ใบสมัครเข้าหอพัก 
๒.  สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพัก 

๔.  
 
 
 

๑ วัน ชำระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทยภายใน ๓ วัน หลังจากทำรายการ
เลือกห้องพักในระบบรับสมัครหอพัก 

๕.  
 
 
 

๒๐ นาท ี ฝ่ายหอพักนักศึกษานำข้อมลูการชำระเงินของนักศึกษาเพิ่มเข้าในระบบ
รับสมคัรหอพัก เพื่อปรับสถานะเป็น “ชำระแล้ว” ในวันถัดจากวันที่
นักศึกษาชำระเงิน 

๖. 
 
 

 
 
 
 

๑๐ นาท ี เอกสารการสมัครที่นักศึกษาต้องสง่กลับมาที่สำนักงานหอพัก มีดังนี ้
๑.  ใบสมัครเข้าหอพัก ติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 
๒.  สำเนาบตัรประชาชนของนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น 
๓.  สำเนาบตัรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ แผ่น 
๔.  สำเนาหลักฐานการชำระเงินคา่หอพัก 

(ลงลายมือช่ือและรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
๗.  

 
 
 

๑๐ นาท ี นักศึกษาหอพักรายเดมิที่สมคัรพักต่อเนื่องสามารถเลือกห้องพักได้ตาม
ผังห้องพกั และตามเงื่อนไขที่สำนกังานหอพักกำหนด 
๑.  เลือกพักห้องเดมิ 
๒.  เลือกย้ายห้องใหม่   
 
 

สมัครผ่านระบบ 

เลือกประเภท

ห้องพัก 

สั่งพิมพ์เอกสาร 

ชำระเงิน 

ที่ธนาคาร 

ส่งเอกสาร 

การสมคัร 

เลือกห้องพัก 

ปรับสถานะ 

การชำระเงิน 



๒๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๘.  

 
 
 

 ๑.  นักศึกษาท่ีเลือกพักห้องเดิมลงทะเบียนส่งกุญแจห้องปีการศึกษา
ปัจจุบัน และลงทะเบียนรับกุญแจห้องปีการศึกษาถัดไปโดยใช้กุญแจ
เดิมได้ทันที 

๒.  นักศึกษาท่ีเลือกย้ายห้องใหมล่งทะเบียนคืนกญุแจห้องเดมิภายใน
ระยะเวลาประกาศปดิหอพัก และลงทะเบียนรบักุญแจใหมต่าม
ระยะเวลาทีส่ำนักงานหอพักให้ติดต่อรับกุญแจห้อง หรือในวัน
รายงานตัวเข้าหอพัก 

 

 เงื่อนไขในการเลือกพักห้องเดิมหรือย้ายห้องใหม่ มีดังนี้ 

กรณีพักห้องเดิม ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

๑) นักศึกษาต้องสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพักประเภทเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้า

พักต่อห้อง ต้องย้ายไปยังห้องพักท่ีสำนักงานหอพักกำหนด 

๒) สำหรับห้องพักประเภทพัก ๒-๔ คน นักศึกษาจะต้องหาเพ่ือนร่วมห้องให้ครบจำนวนตามประเภท

ห้องพักนั้นๆ  

๓) กรณีไม่สามารถหาเพ่ือนร่วมห้องได้ครบ นักศึกษาต้องยอมรับห้องพักท่ีสำนักงานหอพักจัดให้ 

๔) ยื่นเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงทะเบียนคืนกุญแจห้องพักของปีการศึกษาปัจจุบัน 

และลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักของปีการศึกษาถัดไป โดยสำนักงานหอพักจะให้นักศึกษาใช้กุญแจเดิม และ

ถือว่าเป็นการรายงานตัวเข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว 

กรณีพักห้องใหม่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

๑) นักศึกษาจะต้องย้ายไปยังห้องพักตามที่สำนักงานหอพักกำหนด 

๒) นักศึกษาสามารถย้ายเข้าห้องพักได้หลังจากที่เจ้าของห้องเดิมคืนกุญแจห้องพัก ตามระยะเวลาที่

สำนักงานหอพักกำหนด 

๓) นักศึกษาลงทะเบียนคืนกุญแจห้องพักที่พักในปีการศึกษาปัจจุบันภายในวันที่สำนักงานหอพัก

ประกาศเป็นวันปิดหอพัก และลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักใหม่ที่จะพักในปีการศึกษาถัดไปในวัน เวลา 

ราชการตามที่สำนักงานหอพักกำหนด ณ สำนักงานหอพัก ซึ่งจะถือว่าเป็นการรายงานตัวเข้าหอพัก เช่นกัน 

(ห้ามนักศึกษารับกุญแจห้องพักใหม่ต่อจากนักศึกษาที่พักอยู่เดิมในห้องพักที่จะย้ายเข้าโดยตรง) 

๔) หากนักศึกษาดำเนินการย้ายเข้าห้องพักใหม่โดยพลการซึ่งไม่ผ่านสำนักงานหอพัก กรณีที่มีสิ่งของ

สูญหาย สำนักงานหอพักจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น (กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บขอ ให้นักศึกษา

ติดต่อฝากของไว้ที่ห้องฝากของที่สำนักงานหอพักกำหนด) 

รับกุญแจห้อง 



๒๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ทั้งนี้สำนักงานหอพักจะกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์พักห้องเดิมหรือย้ายห้องพักใหม่

ของนักศึกษาตลอดช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครและชำระเงินของรอบที่ ๑ และปิดรับแจ้งความประสงค์ภายใน 

๑ สัปดาห์หลังจากสิ้นรอบการชำระเงินของรอบที่ ๑ 

ส่วนระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์พักในหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ ๒ นั้น สำนักงานหอพัก

จะกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ตลอดช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครและชำระเงินของรอบที่ ๑  

และปิดรับแจ้งความประสงค์ภายใน ๑ สัปดาห์แรกที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 

ตามปฏิทินการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางท่ี ๓.๔ Flowchart การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ เข้าหอพัก 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๒๐ นาท ี นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ี 
www.ubu.ac.th/web/pnr 
 

๒.  
 
 
 

๕ นาท ี นักศึกษาสามารถเลือกประเภทหอพัก เลือกการชำระเงินแบบรายปีหรือ
รายงวด ตามทีส่ำนักงานหอพักเปดิรับสมัคร รายละเอียดดังนี้ 
๑.  หอพักปรับอากาศชาย  ห้อง ๑-๔ คน 
๒.  หอพักปรับอากาศหญิง ห้อง ๑-๔ คน 
๓.  หอพักพัดลมหญิง  ห้อง ๑-๔ คน 
๔.  หอพักสวัสดิการหญิง ห้องน้ำในตัว  ห้อง ๑-๓ คน 
๕.  หอพักสวัสดิการชาย  ห้องน้ำรวม  ห้อง ๑-๔ คน 
๖.  หอพักสวัสดิการหญิง  ห้องน้ำรวม  ห้อง ๑-๔ คน 

๓.  
 
 
 

๕ นาท ี ๑.  สั่งพิมพ์ใบสมัครเข้าหอพัก 
๒.  สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพัก 

๔.  
 
 
 

๑ วัน ชำระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทยภายใน ๓ วัน หลังจากทำรายการ
เลือกห้องพักในระบบรับสมัครหอพัก 

๕.  
 
 
 

๒๐ นาท ี ฝ่ายหอพักนักศึกษานำข้อมลูการชำระเงินของนักศึกษาเพิ่มเข้าในระบบ
รับสมคัรหอพัก เพื่อปรับสถานะเป็น “ชำระแล้ว” ในวันถัดจากวันที่
นักศึกษาชำระเงิน 

๖. 
 
 

 
 
 
 

๑๐ นาท ี เอกสารการสมัครที่นักศึกษาต้องสง่กลับมาที่สำนักงานหอพัก มีดังนี ้
๑.  ใบสมัครเข้าหอพัก ติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 
๒.  สำเนาบตัรประชาชนของนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น 
๓.  สำเนาบตัรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ แผ่น 

สมัครผ่านระบบ 

เลือกประเภท

ห้องพัก 

สั่งพิมพ์เอกสาร 

ชำระเงิน 

ที่ธนาคาร 

ส่งเอกสาร 

การสมคัร 

ปรับสถานะ 

การชำระเงิน 



๒๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๔.  สำเนาหลักฐานการชำระเงินคา่หอพัก 

(ลงลายมือช่ือและรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
๗.  

 
 
 

๑๐ นาท ี นักศึกษาสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมหอ้งที่ชำระเงินแล้วและประเภทหอพัก
เดียวกันกับตนเองในระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ส่วนหมายเลข
ห้องฝ่ายหอพักจะดำเนินการจัดสรรให้นักศึกษาเอง 
  

๘.  
 
 
 

 ๑.  นักศึกษาลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 
๒.  นักศึกษาท่ีต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ

ชำระค่าหอพักแล้ว ลงทะเบียนรบักุญแจห้องตามวันเวลาที่
สำนักงานหอพักกำหนด (วันแรกของการเปิดโครงการแตล่ะรุ่น) 

 
ตารางท่ี ๓.๕ Flowchart การรับสมัครนักศึกษาหอพัก (กรณีฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีหอพักนักศึกษา) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๒๐ นาท ี นักศึกษาหอพักรายเดมิหรือนักศึกษารุ่นพี่ เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี 
www.ubu.ac.th/web/pnr 
     กรณีเคยลงทะเบียนสมัครไว้แล้ว เข้าระบบโดยใช้ Login และ 
password เดิม 
     กรณียังไม่เคยลงทะเบยีน ให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบใหม ่

๒.  
 
 
 

๑๕ นาท ี นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระเงินผา่นธนาคารได้ตามปกติ ติดต่อฝ่าย
หอพักนักศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าสามารถชำระเงินประเภทหอพักใดได้
บ้าง ข้ันตอนดังนี้ 
๑.  ลงทะเบียนในแบบฟอรม์ที่ฝ่ายหอพักกำหนด 
๒.  รับเลขท่ีบัญชีเพื่อฝากหรือโอนเงินค่าหอพัก ช่ือบัญชีหอพักนักศึกษา 

เลขท่ีบัญชี ๓๙๓๐๑๘๘๖๙๔ 
 
 

๓. 
 

 ๑ วัน นักศึกษาฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี ช่ือบัญชีหอพักนักศึกษา เลขท่ีบัญช ี
๓๙๓๐๑๘๘๖๙๔ ได้ตามช่องทางดังนี้ 
๑.  ฝากเงินสดเข้าบญัชีโดยใช้ใบนำฝากเงินของธนาคาร 
๒.  โอนเงินผ่านระบบ KTB netbank 
๓.  โอนเงินผ่านตู้ ATM 

๔.  
 
 
 

๕ นาท ี นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบสมัครเข้าหอพกั 
 

๕.  
 
 
 

๑๐ นาท ี เอกสารการสมัครที่นักศึกษาต้องสง่กลับมาที่สำนักงานหอพัก มีดังนี ้
๑.  ใบสมัครเข้าหอพัก ติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 
๒.  สำเนาบตัรประชาชนของนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น 
๓.  สำเนาบตัรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ แผ่น 
๔.  สำเนาหลักฐานการชำระเงินคา่หอพักจากการโอน/ฝากเข้าบัญช ี

(ลงลายมือช่ือและรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
 

รับกุญแจห้อง 

เพิ่มเพื่อนร่วมห้อง

ในระบบ(ถ้ามี) 

สมัครผ่านระบบ 

นักศึกษาติดต่อ

สำนักงานหอพัก 

สั่งพิมพ์เอกสาร 

ฝาก/โอนเงิน 

เข้าบัญช ี

ส่งเอกสาร 

การสมคัร 



๒๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๖.  

 
 
 

๒๐ นาท ี ฝ่ายหอพักนักศึกษานำข้อมลูการชำระเงินของนักศึกษาเพิ่มเข้าในระบบ
รับสมคัรหอพัก เพื่อปรับสถานะเป็น “ชำระแล้ว” หลังจากท่ีได้รับ
เอกสารการสมัคร 

๗.  
 
 
 

๑๐ นาท ี นักศึกษาหอพักรายเดมิที่สมคัรพักต่อเนื่องสามารถเลือกห้องพักได้ตาม
ผังห้องพัก และตามเงื่อนไขที่สำนกังานหอพักกำหนด 
๑.  เลือกพักห้องเดมิ 
๒.  เลือกย้ายห้องใหม่   
ส่วนนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ เพิ่มเพื่อนร่วมห้องในระบบรับสมคัรหอพัก
ออนไลน์(ถ้ามี) ส่วนหมายเลขห้องพักฝ่ายหอพักนักศึกษาจะจดัสรรให้เอง 

๘.  
 
 
 

 ๑.  นักศึกษาท่ีเลือกพักห้องเดิมลงทะเบียนส่งกุญแจห้องปีการศึกษา
ปัจจุบัน และลงทะเบียนรับกุญแจห้องปีการศึกษาถัดไปโดยใช้กุญแจ
เดิมได้ทันที 

๒.  นักศึกษาท่ีเลือกย้ายห้องใหมล่งทะเบียนคืนกญุแจห้องเดมิภายใน
ระยะเวลาประกาศปดิหอพัก และลงทะเบียนรบักุญแจใหมต่าม
ระยะเวลาทีส่ำนักงานหอพักให้ติดต่อรับกุญแจห้อง หรือในวัน
รายงานตัวเข้าหอพัก 

๓.  นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ รับกุญแจหอ้งพัก ดังนี้ 
๓.๑  นักศึกษาลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักในวันรายงานตัวเข้า

หอพัก 
๓.๒  นักศึกษาท่ีต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ

และชำระค่าหอพักแล้ว ลงทะเบียนรับกุญแจห้องตามวันเวลา
ที่สำนักงานหอพักกำหนด (วันแรกของการเปิดโครงการแตล่ะ
รุ่น) 

 

ตารางท่ี ๓.๖ Flowchart การรับสมัครนักศึกษาหอพัก (กรณีชำระเงินสดในวันรายงานตัวเข้าหอพักเป็นต้นไป) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๒๐ นาท ี นักศึกษาหอพักรายเดมิหรือนักศึกษารุ่นพี่ เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี 
www.ubu.ac.th/web/pnr 
     กรณีเคยลงทะเบียนสมัครไว้แล้ว เข้าระบบโดยใช้ Login และ 
password เดิม 
     กรณียังไม่เคยลงทะเบยีน ให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบใหม ่

๒.  
 
 

๑๕ นาท ี นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหอพักและประสงค์จะเข้าพักในหอพัก 
ติดต่อฝ่ายหอพักนักศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าสามารถชำระเงินประเภท
หอพักใดได้บ้าง โดยลงทะเบยีนในแบบฟอร์มที่ฝ่ายหอพักกำหนด 
 

๓. 
 

 
 
 
 

๑๐ นาท ี นักศึกษาชำระเงินสดที่นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมรับใบเสร็จค่า
หอพัก 

รับกุญแจห้อง 

เลือกห้องพัก/ 

เพิ่มเพื่อนร่วมห้อง 

ปรับสถานะ 

การชำระเงิน 

สมัครผ่านระบบ 

นักศกึษาติดต่อ

สำนักงานหอพัก 

ชำระเงิน 



๒๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๔.  

 
 
 

๕ นาท ี นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบสมัครเข้าหอพกั 
 

๕.  
 
 
 

๑๐ นาท ี เอกสารการสมัครที่นักศึกษาต้องสง่กลับมาที่สำนักงานหอพัก มีดังนี ้
๑.  ใบสมัครเข้าหอพัก ติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 
๒.  สำเนาบตัรประชาชนของนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น 
๓.  สำเนาบตัรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ แผ่น 
๔.  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าหอพัก จำนวน ๑ แผ่น 

(ลงลายมือช่ือและรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
 

๖.  
 
 
 

๑๐ นาท ี ฝ่ายหอพักนักศึกษานำข้อมลูการชำระเงินของนักศึกษาเพิ่มเข้าในระบบ
รับสมคัรหอพัก เพื่อปรับสถานะเป็น “ชำระแล้ว” หลังจากท่ีได้รับ
เอกสารการสมัคร 

๗.  
 
 
 

๑๐ นาท ี ฝ่ายหอพักจัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษา โดยระบุหมายเลข
ห้องพัก ช่ือหอพักในเอกสารรับรายงานตัวเข้าหอพักให้นักศึกษา 

๘.  
 
 
 

๑๕ นาท ี ๑.  นักศึกษาเข้าคิวตามป้ายชื่อหอพักท่ีตรงกับท่ีระบุในเอกสารรับ
รายงานตัว 

๒.  นักศึกษาลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก 
 

 

ตารางท่ี ๓.๗ Flowchart การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 
 

๑ ชั่วโมง ตรวจสอบข้อมลูการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้ 
๑.  กรณีชำระเงินผา่นระบบธนาคารตามปกติ ตรวจสอบข้อมลูผ่าน

ระบบ KTB Corporate Online (ฝ่ายหอพักเข้าระบบได้เอง) 
๒.  กรณีชำระเงินด้วยการฝาก/โอน เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขท่ี

บัญชี ๓๙๓๐๑๘๘๖๙๔ ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการชำระเงินของ
นักศึกษาควบคู่กับรายงานการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online (ข้อมูลจากนักวิชาการเงินและบัญชี) 

๓.  กรณีชำระเงินสดที่นักวิชาการเงินและบัญชี ตรวจสอบข้อมลูจาก
ใบเสร็จรับเงินค่าหอพัก 

 
๒. 
 
 

 ๑๐ นาท ี เอกสารการสมัครที่ครบถ้วน มีดังนี้ 
๑.  ใบสมัครเข้าหอพัก ติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 
๒.  สำเนาบตัรประชาชนของนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น 
๓.  สำเนาบตัรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ แผ่น 
๔.  สำเนาหลักฐานการชำระเงินคา่หอพัก จำนวน ๑ แผ่น 

สั่งพิมพ์เอกสาร 

รับกุญแจห้อง 

ฝ่ายหอพักจัดสรร

เลขห้องพัก 

ปรับสถานะ 

การชำระเงิน 

ส่งเอกสาร 

การสมคัร 

ตรวจสอบข้อมลู 

การชำระเงิน 

รับเอกสาร 

การสมคัร 



๒๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
(ลงลายมือช่ือและรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

๓.  
 
 

๒๐ นาท ี นำข้อมูลการชำระเงินของนักศึกษาเพิ่มเข้าในระบบรับสมัครหอพัก เพื่อ
ปรับสถานะเป็น “ชำระแล้ว” หลงัจากท่ีได้รับเอกสารการสมัคร (ความถี่
ทุกวันในระหว่างเปิดรับชำระเงินคา่บำรุงหอพักแต่ละรอบ) 

๔. 
 

 
 
 
 

๑๕ นาท ี นำข้อมูลรายงานการรับชำระเงินจากระบบ KTB Corporate Online 
มาสรปุรายการตดัยอดรับชำระเงนิค่าบำรุงหอพักเพื่อทราบสถานการณ์
การชำระเงินรายวันว่าหอพักท่ีเปดิรับชำระแต่ละประเภทชำระเงินแล้ว 
และคงเหลือจำนวนเท่าใด (ความถี่ทุกวันในระหว่างเปิดรับชำระเงินค่า
บำรุงหอพักแต่ละรอบ) 

๕.  
 
 
 
 

๑-๒ ชั่วโมง ๑.  กรณีชำระเงินผา่นระบบธนาคารตามปกติ นำข้อมูลรายงานการรับ
ชำระเงินจากระบบ KTB Corporate Online มาแยกรายละเอียด
การชำระเงินเพื่อรายงานผู้บังคับบญัชาทราบและส่งต่อนักวิชาการ
เงินและบัญชีออกใบเสร็จรบัเงินตอ่ไป (ความถี่สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัครนักศกึษาเข้าหอพักแต่ละรอบ) 

๒.  กรณีชำระเงินด้วยการฝาก/โอน เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขท่ี
บัญชี ๓๙๓๐๑๘๘๖๙๔ ข้อมลูจากนักวิชาการเงินและบญัชีท่ีดาวน์
โหลดข้อมูลรายงานการรับชำระเงินจากระบบ KTB Corporate 
Online ตรวจสอบข้อมูลควบคู่กับหลักฐานการชำระเงินของ
นักศึกษา มาแยกรายละเอียดการชำระเงินเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและส่งต่อนักวิชาการเงินและบญัชีออก
ใบเสร็จรับเงิน (ความถี่เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดรับ
สมัครนักศึกษาเข้าหอพักแตล่ะรอบ) 

๓.  กรณีชำระเงินสดที่นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผู้บังคับบญัชา
ทราบเมื่อเปดิภาคการศึกษาที่ ๑ เนื่องจากหลังจากวันรายงานตัว
เข้าหอพักถึงช่วงเปิดภาคการศึกษายังคงมีการรับสมัครและชำระเงิน
ค่าบำรุงหอพักในประเภทหอพักที่ยังคงว่างอยู ่

๖.  
 
 
 

ตลอด
ระยะเวลา

เปิดรับสมัคร
แต่ละรอบ 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อนร่วมห้องของนักศึกษามี ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
๑.  จากแบบฟอร์มที่นักศึกษากำหนดขึ้น สำหรับนักศึกษาหอพักราย

เดิมที่ประสงค์พักห้องเดมิหรือประสงค์ย้ายห้องใหม่ 
๒.  จากรายงานข้อมลูการเพิ่มเพือ่นร่วมห้องของนักศึกษาในระบบรับ

สมัครเข้าหอพักออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
๗.  

 
 
 

ขึ้นอยู่
ระยะเวลา
และจำนวน

ข้อมูล
นักศึกษาแต่

ละช่วง 
 

การจัดสรรหมายเลขห้องพักแบ่งเป็น ๔ ช่วง ดังนี้ 
๑.  ช่วงที่ ๑ จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรับนักศึกษาหอพักรายเดิมที่

ประสงค์พักห้องเดมิหรือประสงค์ย้ายห้องใหม่ (ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน) 

๒.  ช่วงที่ ๒ จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท่ีชำระ
เงินค่าบำรุงหอพักและเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้าน
วิชาการ (สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมถิุนายน) 

๓.  ช่วงที่ ๓ จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่า
บำรุงหอพักในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดอืนมิถุนายน-วันปิดรับชำระเงินค่า
บำรุงหอพักรอบท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม (ภายใน ๓-๔ วัน หลังจากปิด

ปรับสถานะ 

การชำระเงิน 

 
ตัดยอดการรับ

ชำระเงิน 

จัดสรรหมายเลข

ห้องพัก 

รายงานข้อมูล 

การชำระเงิน 

รวบรวมข้อมลู

เพื่อนร่วมห้อง 



๒๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
รับชำระเงินรอบที่ ๒) 

๔.  ช่วงที่ ๔ จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรับนักศึกษาทีส่มัครและชำระ
เงินค่าบำรุงหอพักในวันรายงานตวัเข้าหอพักเป็นต้นไป 

๘.  
 
 
 
 

ช่วงละ  
๑-๒ วัน 

การจ่ายกุญแจห้องพักแบ่งเป็น ๕ ช่วง ดังนี้ 
๑.  ช่วงที่ ๑ จ่ายกุญแจห้องพักสำหรับนักศึกษาหอพักรายเดิมที่

ประสงค์พักห้องเดมิหรือประสงค์ย้ายห้องใหม่ (ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน) 

๒.  ช่วงที่ ๒ จ่ายกุญแจห้องพักสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท่ีชำระเงินค่า
บำรุงหอพักและเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
กลุ่มที่ ๑ (วันแรกของสัปดาห์ที่ ๓ เดือนมิถุนายน) 

๓.  ช่วงที่ ๓ จ่ายกุญแจห้องพักสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท่ีชำระเงินค่า
บำรุงหอพักและเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
กลุ่มที่ ๒ (วันแรกของสัปดาห์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน) 

๔.  ช่วงที่ ๔ จ่ายกุญแจห้องพักสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท่ีชำระเงินค่า
บำรุงหอพักและเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
กลุ่มที่ ๓-๔ (วันแรกของสปัดาห์ที ่๒ เดือนกรกฎาคม) 

๕.  ช่วงที่ ๕ จ่ายกุญแจห้องพักสำหรับนักศึกษาที่มารับกุญแจห้องพกั
ตามกำหนดวันรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก (สัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ 
ของเดือนกรกฎาคม) 

 
 

 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเงินค่าหอพักและคัดแยกรายละเอียดการชำระเงินค่า

บำรุงหอพัก 

๑. การตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเงินค่าบำรุงหอพักและดาวน์โหลดรายงานการรับชำระเงิน

จากธนาคารกรุงไทย (ระบบ KTB Corporate Online) ช่องทางนี้รับชำระกรณีเปิดระบบรับชำระเงินค่า

บำรุงหอพักผ่านระบบธนาคารตามปกติ คือ รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ มีข้ันตอนดังนี้ 

๑) เข้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th 

จ่ายกุญแจห้อง 



๓๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

ภาพที่ ๓.๑ การเข้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย 

๒) กรอกรหัสผ่าน (รหัสผ่านซึ่งเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงานเพื่อ

เข้าระบบ Corporate Online) ในที่นี้สิทธิ์การเข้าถึงนี้เฉพาะการเข้าระบบเพื่อดูและดาวน์โหลดข้อมูลการรับ

ชำระเงินค่าบำรุงหอพักเท่านั้น 

 

ภาพที่ ๓.๒ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านระบบ KTB Corporate Online 



๓๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓) เลือกแท็บ Receveivable แล้วเลือกแท็บ Download > เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดาวน์โหลด

ข้อมูล > กดเลือกในช่อง  และกดปุ่ม  จากนั้นจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งนี้ให้เลือก

รูปแบบไฟล์เป็น Excel ก่อนดาวน์โหลด 

 

ภาพที่ ๓.๓ การเข้าเมนูดาวน์โหลดข้อมูลการชำระเงินค่าหอพัก 

๔) จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงในไดรที่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่ 

 

ภาพที่ ๓.๔ การบันทึกไฟล์ดาวน์โหลดค่าหอพัก 



๓๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๕) เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ตรวจสอบยอดเงินค่าหอพัก(ในที่นี้ข้อมูลจากระบบที่ดาวน์โหลดมาจะมี  

เลข ๐ เกินมา ๒ ตัว เนื่องจาก ในระบบกำหนดให้มีจุดทศนิยม ๒ หลัก) ให้ตัด ๐ ตัวหลังออก ๒ ตัว 

 

ภาพที่ ๓.๕ การตรวจสอบยอดเงินค่าหอพักจากไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

 

๖) นำข้อมูลจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาคัดแยกรายละเอียดการชำระเงินของนักศึกษาเพ่ือส่งข้อมูลให้

นักวิชาการเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงิน เช่น ข้อมูลการรับชำระเงินของนางสาวอรอนงค์  ยิ้งไธสง รหัส

ชำระเงิน B๑๒ ชำระเงินจำนวน ๔,๖๕๐ บาท แยกเป็นค่าหอพัก ๓,๗๕๐ บาท ค่าประกัน ๒๐๐ บาท        

ค่าสวัสดิการ ๖๐๐ บาท ค่ามัดจำกุญแจ ๑๐๐ บาท ส่วนค่าไฟฟ้าหอพักพัดลมเป็นแบบจ่ายรายเดือนหลังเข้า

พัก ในที่นี้ค่าไฟฟ้าจึงเป็น ๐  



๓๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

ภาพที่ ๓.๖ การคัดแยกรายละเอียดค่าบำรุงหอพัก 

๗) นำข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ชำระเงินแต่ละประเภทจากการรับชำระเงินผ่านระบบธนาคาร มา

ลงข้อมูลเพ่ือทราบข้อมูลสถานการณ์การรับชำระเงินประจำวัน ดังตาราง 

 

ภาพที่ ๓.๗ การตัดยอดจำนวนนักศึกษาที่ชำระเงินค่าหอพัก 



๓๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

ภาพที่ ๓.๘ การแสดงยอดเงินค่าบำรุงหอพักที่นักศึกษาชำระแต่ละรอบ 



๓๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพักระหว่างที่ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๙ เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

 
ภาพที่ ๓.๑๐ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านส่วนของผู้ดูแลระบบ 

๓) เข้าเมนู  กรอกรหัส Ticket ID ที่นักศึกษาชำระเงินผ่านระบบธนาคารซึ่งในรายงาน

ของธนาคารจะใช้ชื่อคอลัมน์เป็น Ref.2 เข้าระบบหอพัก ซึ่งกรอกได้ครั้งละ ๒๐ รายการ แล้ว  กดปุ่ม 

 

๑ 

๒ 



๓๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๑๑ หน้าต่างการยืนยันสถานะการชำระเงิน 

 

๔) เรียกดูรายงานนักศึกษาท่ียืนยันการชำระเงินแล้วที่เมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ 

เลือกเมนยู่อยการชำระเงิน “เป็นชำระแล้ว” แล้วกดปุ่ม  

 
 

ภาพที่ ๓.๑๒ หน้าต่างการค้นหาข้อมูลนักศึกษาที่ชำระเงินค่าหอพัก 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๔.๑ 

๔.๒ 



๓๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๕) จะพบหน้าจอรายงานดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๑๓ หน้าต่างแสดงรายงานข้อมูลนักศึกษาที่ชำระเงินค่าหอพัก 

๖) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลตามข้อ ๕)เป็นไฟล์ คลิกที่ปุ่ม  แล้วทำการบันทึกไฟล์ใน

ไดรที่ต้องการ 

 
ภาพที่ ๓.๑๔ หน้าต่างการเข้าดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่ชำระเงินค่าหอพัก 

๒. การตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเงินค่าบำรุงหอพักจากบัญชีหอพักนักศึกษา ธนาคารกรุงไทย 

(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๙-๔  

ช่องทางนี้กรณีนักศึกษาไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบธนาคารตามปกติเนื่องจากจำนวนห้องพักที่

กำหนดให้ธนาคารรับชำระเต็มแล้ว แต่ส่วนที่แบ่งไว้สำหรับบริหารจัดการที่สำนักงานหอพักยังคงเหลืออยู่ หรือ

สำหรับกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนประเภทหอพักที่ได้ชำระเงินไปแล้ว จะมีการชำระเงินเพ่ิ มเพ่ือเปลี่ยน

ประเภทหอพัก โดยรับชำระตามจำนวนที่กำหนดไว้และเฉพาะบุคคลที่ติดต่อลงทะเบียนในการขอชำระเงิน

ช่องทางนี้เท่านั้นเนื่องจากจะสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้จากข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม

เปรียบเทียบข้อมูลการโอนหรือฝากเงินเข้าบัญชี ซึ่งจะมีแบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 

๖ 

๕ 



๓๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๑๕ ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษาชำระเงินค่าหอพักด้วยการฝากเข้าบัญชีหอพัก 

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 

ในที่นี้จะยกตัวอย่างการกำหนดจำนวนรับชำระประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ ๑-๔ คน 

ประเภทละ ๑ ห้อง ดังนี้ 

 
ภาพที่ ๓.๑๖ ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการชำระเงินค่าหอพักด้วยการฝากเข้าบัญชีหอพัก 

จากการบันทึกข้อมูลตามตัวอย่าง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ลำดับที่ ๑ นายวัชรพล  มูลดิษฐ์ ติดต่อขอชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ ๑ คน 

เลือกชำระเงินเป็น ๒ งวด โดยชำระงวดที่ ๑ ซึ่งมีรหัสชำระเงิน B๐๑ จำนวนเงิน ๑๘,๗๐๐ บาท และโอนเงิน

เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๘-๔ เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑        



๓๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ฝ่ายหอพักนักศึกษาได้บันทึกข้อมูลการชำระเงินตามเลข Ticket ID ๒๔๓๖๖ ในระบบรับสมัครเข้าหอพัก

เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ชำระแล้ว” 

ลำดับที ่๒ นายวรกานต์  ปุยฤทธิ์ ติดต่อขอชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ ๒ คน 

เลือกชำระเงินเป็น ๒ งวด โดยชำระงวดที่ ๑ ซึ่งมีรหัสชำระเงิน B๐๒ จำนวนเงิน ๙,๙๕๐ บาท และโอนเงิน

เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓ -๐-๑๘๘๖๘-๔ เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑        

ฝ่ายหอพักนักศึกษาได้บันทึกข้อมูลการชำระเงินตามเลข Ticket ID ๒๔๒๘๑ ในระบบรับสมัครเข้าหอพัก

เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ชำระแล้ว” 

ลำดับที่ ๓ นายทัศน์กรณ์  พีรเดชธัชนนท์ ติดต่อขอเปลี่ยนประเภทหอพักปรับอากาศชายห้อง ๔ 

คน เป็นห้องแบบ ๒ คน โดยขอชำระเงินเป็น ๒ งวด โดยชำระงวดที่ ๑ ซึ่งมี รหัสชำระเงิน B๐๒ จำนวนเงิน 

๙,๙๕๐ บาท ทั้งนี้นายทัศน์กรณ์ ได้มีการชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศ ห้องละ ๔ คน ไปแล้ว รหัสชำระ

เงิน B๐๔ จำนวนเงิน ๕,๕๗๕ บาท เลข Ticket ID ๒๓๙๖๓  ดังนั้นนายทัศน์กรณ์ ต้องชำระเงินเพ่ิมจำนวน 

๔,๓๗๕ บาท และได้โอนเงินเข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๘-๔ จำนวน ๔,๓๗๕ บาท 

เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ฝ่ายหอพักนักศึกษาได้ยกเลิกการชำระเงินเลข Ticket ID ๒๓๙๖๓  

และบันทึกข้อมูลการชำระเงินตามเลข Ticket ID ๒๔๔๒๑ ในระบบรับสมัครเข้าหอพักเรียบร้อยแล้วในวันที่   

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ชำระแล้ว” 

ลำดับที่ ๔ นายปภิณวิช  สายชนะธนกร ติดต่อขอชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ 

๓ คน เลือกชำระเงินเป็นรายปี ซึ่งมีรหัสชำระเงิน A๐๓ จำนวนเงิน ๑๒,๘๖๗ บาท และโอนเงินเข้าบัญชี

หอพักนักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๘-๔ เรียบร้อยแล้วในวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ฝ่ายหอพัก

นักศึกษาได้บันทึกข้อมูลการชำระเงินตามเลข Ticket ID ๒๔๓๕๑ ในระบบรับสมัครเข้าหอพักเรียบร้อยแล้วใน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ชำระแล้ว” 

ลำดับที่ ๕ นายธีรพงษ์  บุญพบ ติดต่อขอชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ ๓ คน 

เลือกชำระเงินเป็น ๒ งวด โดยชำระงวดที่ ๑ ซึ่งมีรหัสชำระเงิน B๐๓ จำนวนเงิน ๗,๐๓๔ บาท และโอนเงิน

เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓ -๐-๑๘๘๖๘-๔ เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑        

ฝ่ายหอพักนักศึกษาได้บันทึกข้อมูลการชำระเงินตามเลข Ticket ID ๒๔๓๖๐ ในระบบรับสมัครเข้าหอพัก

เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ชำระแล้ว” 

ลำดับที่ ๖ ยังไม่มีนักศึกษาติดต่อขอชำระเงิน สามารถรับชำระประเภทหอพักปรับอากาศชาย 

ห้องละ ๓ คน ได้อีกจำนวน ๑ คน 



๔๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับที่ ๗ นายสุรินทร์  ผิวทวี ติดต่อขอชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ ๔ คน 

เลือกชำระเงินเป็น ๒ งวด โดยชำระงวดที่ ๑ ซึ่งมีรหัสชำระเงิน B๐๔ จำนวนเงิน ๕,๕๗๕ บาท และโอนเงิน

เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๘-๔ เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ฝ่าย

หอพักนักศึกษาได้บันทึกข้อมูลการชำระเงินตามเลข Ticket ID ๒๔๔๒๓ ในระบบรับสมัครเข้าหอพักเรียบร้อย

แล้วในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ชำระแล้ว” 

ลำดับท่ี ๘ นายวิทวัส  เจริญวงค์ ติดต่อขอชำระเงินประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้องละ ๔ คน 

เลือกชำระเงินเป็นรายปี ซึ่งมีรหัสชำระเงิน A๐๔ จำนวนเงิน ๙,๙๕๐ บาท ยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีหอพัก

นักศึกษา เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๘-๔  ฝ่ายหอพักนักศึกษาจึงยังไม่บันทึกข้อมูลการชำระเงินในระบบรับ

สมัครเข้าหอพัก การชำระเงินในระบบจะข้ึนสถานะ “ยังไม่ชำระ” 

ลำดับที่ ๙-๑๐ ยังไม่มีนักศึกษาติดต่อขอชำระเงิน สามารถรับชำระประเภทหอพักปรับอากาศชาย 

ห้องละ ๔ คน ได้อีกจำนวน ๒ คน 

การตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจากบัญชีหอพักนักศึกษา ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 

เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๙-๔ มีข้ันตอนดังนี้ 

๑) แจ้งนักวิชาการเงินและบัญชีเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ Online ซึ่งสิทธิ์ใน

การเข้าถึงข้อมูลนี้เฉพาะนักวิชาการเงินและบัญชี โดยในที่นี้จะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินช่องทางนี้เดือนละ

ครั้ง 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ Excel ซึ่งมีข้อมลูดังตัวอย่าง  

 



๔๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

 
ภาพที่ ๓.๑๗ รายงานทางบัญชีจากการฝากเงินเข้าบัญชีหอพัก 

ข้อมูลที่ได้จากการดาวน์โหลดการชำระเงินผ่านระบบ Online ข้างต้นจะสอดคล้องกับข้อมูลที่

ลงบันทึกการรับชำระเงินตามแบบฟอร์มลงบันทึกการชำระเงินเข้าบัญชีหอพักนักศึกษา (ข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ด้วย

สีแดง) โดยตรวจสอบการชำระเงินของนักศึกษาตามวันที่และจำนวนเงินที่ตรงกัน ทั้งนี้ฝ่ายหอพักนักศึกษาจะ

เก็บสำเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนาการฝากเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาทุกรายที่โอนเงินเข้าบัญชีเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องด้วย 

การคัดแยกรายละเอียดการชำระเงินของนักศึกษาเพื่อส่งข้อมูลให้นักวิชาการเงินและบัญชี

ออกใบเสร็จรับเงิน มีข้ันตอนดังนี้ 

๑)  บันทึกข้อมูลการชำระเงินโดยนำรายชื่อและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น รหัสชำระเงิน         
เลข Ticket ID การชำระเงินของนักศึกษาแต่ละคน รหัสนักศึกษา/เลขบัตรประชาชน (ข้อมูลดังกล่าวได้มาจาก
การดาวน์โหลดข้อมูลรายงานการรับชำระเงินจากระบบรับสมัครเข้าหอพัก) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการคัดแยก
รายละเอียดการชำระเงินให้นักวิชาการเงินและบัญชีเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลตามตัวอย่าง ดังนี้ 



๔๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

 
ภาพที่ ๓.๑๘ การตรวจสอบยอดเงินและเพ่ิมข้อมูลนักศึกษาที่ฝากเงินเข้าบัญชี 

๒)  คัดแยกรายละเอียดการชำระเงินของนักศึกษาเพ่ือส่งข้อมูลให้นักวิชาการเงินและบัญชีออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยตั้งไฟล์ใหม่ เช่น ข้อมูลการรับชำระเงินของนายวัชรพล  มูลดิษฐ์ รหัสชำระเงิน B๐๑ ชำระ
เงินจำนวน ๑๘,๗๐๐ บาท แยกเป็นค่าหอพัก ๑๗,๕๐๐ บาท ค่าประกัน ๕๐๐ บาท ค่าสวัสดิการ ๖๐๐ บาท    
ค่ามัดจำกุญแจ ๑๐๐ บาท ส่วนค่าไฟฟ้าหอพักปรับอากาศเป็นแบบจ่ายรายเดือนหลังเข้าพักในที่นี้ค่าไฟฟ้าจึง
เป็น ๐ ข้อมูลตามตัวอย่าง ดังนี้ 

 
 
 
 



๔๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

 

 
ภาพที่ ๓.๑๙ การคัดแยกรายละเอียดการชำระเงินค่าหอพักของนักศึกษาที่ฝากเงินเข้าบัญชีหอพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 ขั้นตอนการทำรายการปรับปรุงสถานะการชำระเงินของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีการชำระเงิน

มากกว่า ๑ ครั้ง เพื่อทำการเปลี่ยนประเภทหอพัก ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๒๐ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

 
ภาพที่ ๓.๒๑ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

๑ 

๒ 



๔๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓) เข้าเมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๒๒ หน้าต่างการตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าหอพัก 

๔) ค้นหา Ticket ID เดิมของนักศึกษาที่ต้องการโดยกรอกหมายเลข Ticket ID ลงในช่องรับค่า และ

กดปุ่ม  ยกตัวอย่างการปรับปรุงสถานะการชำระเงินของนายทัศน์กรณ์  พีรเดชธัชนนท์ จากห้องปรับ

อากาศ แบบพักห้องละ ๔ คน  เป็นห้องปรับอากาศ แบบพักห้องละ ๒ คน โดยยกเลิกการชำระเงินเลข 

Ticket ID ๒๓๙๖๓  และบันทึกข้อมูลการชำระเงินใหม่เป็น Ticket ID ๒๔๔๒๑ ตัวอย่างการทำรายการ     

ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๒๓ การปรับปรุงสถานะการชำระเงินค่าหอพักของนักศึกษาให้เป็นยังไม่ชำระเงิน 

๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ เลือกให้เป็นยังไม่ชำระ 

๔.๔ 

๔.๕ จะขึ้นประวตัิการแกไ้ขเป็นยังไม่ชำระ 



๔๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
 

ภาพที ่๓.๒๔ การปรับปรุงสถานะการชำระเงินค่าหอพักของนักศึกษาให้เป็นชำระแล้ว 

 

 ๓. การตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเงินค่าบำรุงหอพักจากนักวิชาการเงินและบัญชี 

การชำระเงินค่าบำรุงหอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพักเป็นต้นไป นักศึกษาชำระเงินที่นักวิชาการ

เงินและบัญชี ฝ่ายหอพักนักศึกษาจะมีการบันทึกข้อมูลรายชื่อ ข้อมูลการชำระเงิน และเล่มที่  เลขที่

ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยฝ่ายหอพักมีเอกสารการรับรายงานตัวเข้าหอพักกรณี

สมัครและชำระเงินในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ซึ่งจะมีการคัดแยกรายละเอียดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

เพ่ือให้นักวิชาการเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงินตรงตามที่ฝ่ายหอพักนักศึกษาระบุไว้  

  

๔.๖ 

๔.๗ 

๔.๘ เลือกให้เป็นชำระแล้ว 

๔.๙ 

๔.๑๐ จะขึ้นประวัติการแก้ไขเป็นชำระแล้ว 



๔๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๒๕ ตัวอย่างเอกสารการรับรายงานตัวเข้าหอพักกรณีสมัครและชำระเงินในวันรายงานตัวเข้าหอพัก    

          

--------ส่วนนี้ จนท.รับรายงานตัวเก็บ---------- 

  เอกสารการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2561 

กรณีสมัครและชำระเงินในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 
 

กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง    

    

ช่ือ-สกุล ........................................................................... ........ 

         เลขบัตร ปชช    

         โทรศัพท์ ................................................................. 

ชำระเงิน ค่าหอพัก.......................บาท   ค่าประกันฯ..................บาท    

    ค่าสวัสดิการ.................................บาท   คา่มัดจำกญุแจ..............บาท 

    ค่าไฟฟ้า................บาท                    รวม___________ บาท 

 

เลขห้อง.................................หอพัก ..............           

        ลงช่ือ จนท.รับรายงานตัว..............................วดป. ....../……/61 

  กรอกข้อมูลการสมัคร ประเภท พักห้องละ..............คน 

 ชำระรายปี    ชำระรายงวดที่ 1  

 หอพักปรับอากาศ ชาย        หอพักปรับอากาศ หญิง 

 หอพักพัดลม หญิง             หอพักสวัสดิการห้องน้ำในตัว หญิง 

 หอพักสวัสดิการห้องน้ำรวม ชาย   หอพักสวัสดิการห้องน้ำรวม หญิง 

หมายเหตุ (เตรียมเอกสารการสมคัรให้เรยีบร้อย) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนนี้สำหรับนักศึกษา 

  

ชื่อหอพัก..................................หมายเลขห้อง............................... 

 

 

 



๔๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

   ตารางท่ี ๓.๘ รหัสรับชำระเงินของห้องพักแต่ละประเภท 
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ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว ชำย ห้อง ๑ คน A๐๑ ๓๖,๒๐๐ B๐๑ ๑๘,๗๐๐ C๐๑ ๑๗,๕๐๐

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว ชำย ห้อง ๒ คน A๐๒ ๑๘,๗๐๐ B๐๒ ๙,๙๕๐ C๐๒ ๘,๗๕๐

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว ชำย ห้อง ๓ คน A๐๓ ๑๒,๘๖๗ B๐๓ ๗,๐๓๔ C๐๓ ๕,๘๓๓

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว ชำย ห้อง ๔ คน A๐๔ ๙,๙๕๐ B๐๔ ๕,๕๗๕ C๐๔ ๔,๓๗๕

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๑ คน A๐๕ ๓๖,๒๐๐ B๐๕ ๑๘,๗๐๐ C๐๕ ๑๗,๕๐๐

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๒ คน A๐๖ ๑๘,๗๐๐ B๐๖ ๙,๙๕๐ C๐๖ ๘,๗๕๐

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๓ คน A๐๗ ๑๒,๘๖๗ B๐๗ ๗,๐๓๔ C๐๗ ๕,๘๓๓

ปรับอำกำศห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๔ คน A๐๘ ๙,๙๕๐ B๐๘ ๕,๕๗๕ C๐๘ ๔,๓๗๕

พัดลมห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๑ คน A๐๙ ๓๐,๙๐๐ B๐๙ ๑๕,๙๐๐ C๐๙ ๑๕,๐๐๐

พัดลมห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๒ คน A๑๐ ๑๕,๙๐๐ B๑๐ ๘,๔๐๐ C๑๐ ๗,๕๐๐

พัดลมห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๓ คน A๑๑ ๑๐,๙๐๐ B๑๑ ๕,๙๐๐ C๑๑ ๕,๐๐๐

พัดลมห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๔ คน A๑๒ ๘,๔๐๐ B๑๒ ๔,๖๕๐ C๑๒ ๓,๗๕๐

สวัสดิกำรห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๑ คน A๑๓ ๒๓,๙๐๐ B๑๓ ๑๒,๙๐๐ C๑๓ ๑๑,๐๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๒ คน A๑๔ ๑๒,๙๐๐ B๑๔ ๗,๔๐๐ C๑๔ ๕,๕๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๓ คน A๑๕ ๙,๒๓๓ B๑๕ ๕,๕๖๗ C๑๕ ๓,๖๖๖

สวัสดิกำรห้องน  ำในตัว หญิง ห้อง ๔ คน A๑๖ ๗,๔๐๐ B๑๖ ๔,๖๕๐ C๑๖ ๒,๗๕๐

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม ชำย ห้อง ๑ คน A๑๗ ๒๑,๙๐๐ B๑๗ ๑๑,๙๐๐ C๑๗ ๑๐,๐๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม ชำย ห้อง ๒ คน A๑๘ ๑๑,๙๐๐ B๑๘ ๖,๙๐๐ C๑๘ ๕,๐๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม ชำย ห้อง ๓ คน A๑๙ ๘,๕๖๗ B๑๙ ๕,๒๓๔ C๑๙ ๓,๓๓๓

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม ชำย ห้อง ๔ คน A๒๐ ๖,๙๐๐ B๒๐ ๔,๔๐๐ C๒๐ ๒,๕๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม หญิง ห้อง ๑ คน A๒๑ ๒๑,๙๐๐ B๒๑ ๑๑,๙๐๐ C๒๑ ๑๐,๐๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม หญิง ห้อง ๒ คน A๒๒ ๑๑,๙๐๐ B๒๒ ๖,๙๐๐ C๒๒ ๕,๐๐๐

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม หญิง ห้อง ๓ คน A๒๓ ๘,๕๖๗ B๒๓ ๕,๒๓๔ C๒๓ ๓,๓๓๓

สวัสดิกำรห้องน  ำรวม หญิง ห้อง ๔ คน A๒๔ ๖,๙๐๐ B๒๔ ๔,๔๐๐ C๒๔ ๒,๕๐๐

รำยปี งวดท่ี ๑ งวดท่ี ๒

ประเภทหอพัก

 

      

                           



๔๙ 
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ตารางท่ี ๓.๙ อัตราค่าบำรุงหอพักต่อปีการศึกษา 

พัก ๑ คน/ห้อง พัก ๒ คน/ห้อง พัก ๓ คน/ห้อง พัก ๔ คน/ห้อง

หอพักปรับอำกำศ 35,000 35,000 17,500 11,667 8,750

หอพักพัดลม 30,000 30,000 15,000 10,000 7,500

หอพักสวัสดิกำร ห้องน  ำในตัว 22,000 22,000 11,000 7,333 5,500

หอพักสวัสดิกำร ห้องน  ำรวม 20,000 20,000 10,000 6,667 5,000

ประเภทหอพัก
อัตราค่าบ ารุง

หอพัก/ห้อง/ปี

ค่าบ ารุงหอพัก/คน/ปี

 

 

ตารางท่ี ๓.๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพักต่อคนต่อปีการศึกษา  

ประเภทหอพัก ค่าประกัน ค่าสวัสดิการ ค่ามัดจ ากุญแจ ค่าไฟฟ้า

หอพักปรับอำกำศ 500 600 100 ตามมิเตอร์/เดือน

หอพักพัดลม 200 600 100 ตามมิเตอร์/เดือน

หอพักสวัสดิกำร ห้องน  ำในตัว 200 600 100 1,000

หอพักสวัสดิกำร ห้องน  ำรวม 200 600 100 1,000  

 
การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา 

ตารางท่ี ๓.๑๑ Flowchart การจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษา 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 
 

๔ เดือน รวบรวมรายชื่อและข้อมลูการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
โดยแยกตามประเภทหอพัก ดังนี้ 
๑.  หอพักปรับอากาศชาย  ห้อง ๑-๔ คน 
๒.  หอพักปรับอากาศหญิง ห้อง ๑-๔ คน 
๓.  หอพักพัดลมหญิง  ห้อง ๑-๔ คน 
๔.  หอพักสวัสดิการหญิง ห้องน้ำในตัว  ห้อง ๑-๓ คน 
๕.  หอพักสวัสดิการชาย  ห้องน้ำรวม  ห้อง ๑-๔ คน 
๖.  หอพักสวัสดิการหญิง  ห้องน้ำรวม  ห้อง ๑-๔ คน   

๒.  
 
 
 

๓๗ วัน จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรบันกัศึกษาหอพักรายเดมิที่ประสงค์
พักห้องเดิมหรือประสงคย์้ายห้องใหม่ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน) ดงันี ้
๑.  นักศึกษาเลือกหมายเลขห้องตามผังห้องพักและตามเงื่อนไข

การเลือกห้องพักที่ฝ่ายหอพักนักศึกษากำหนดไว ้
๒.  ตรวจสอบข้อมูลการเลือกหมายเลขห้องของนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษา 

ที่ชำระเงินแล้ว 

จัดสรรห้องพัก 

นักศึกษารายเดิม 



๕๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
     กรณีถูกต้องตามเงื่อนไข จัดสรรหมายเลขห้องของนักศึกษา

ตามที่นักศึกษาเลือกไว ้
     กรณีไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข ประสานนักศึกษาในการเลือกห้อง

ใหม่ หรือจัดสรรหมายเลขห้องพรอ้มรายช่ือเพื่อนร่วมห้องให้
นักศึกษาใหม่ 

๓.  
 
 
 
 

๑ สัปดาห ์ จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรบันกัศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท่ีชำระเงินค่า
บำรุงหอพักและเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
(สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายน) 
๑.  ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เพื่อทราบว่ารายชื่อใดเข้าร่วม
โครงการกลุ่มใด (กลุม่ที่ ๑-๔) ซึ่งกลุ่มที่เข้าพักก่อนคือกลุ่มที่ 
๑, ๒, ๓, ๔ ตามลำดับ 

๒.  ตรวจสอบข้อมูลการเลือกเพื่อนร่วมห้องของนักศึกษาจาก
ระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน ์ 

๓.  จัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษากลุ่มที่ ๑ ท่ีเลือกเพื่อน
ร่วมห้องก่อนจากน้ันจัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษากลุ่ม
ที่ ๑ ท่ีไม่ระบุเพื่อนร่วมห้อง 

๔.  จัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษากลุ่มที่ ๒, ๓, ๔ 
เช่นเดียวกันกับการจัดสรรนักศึกษากลุ่มที่ ๑ 

๔.  
 
 
 

๓-๔ วัน จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรบันกัศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุง
หอพักในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมถิุนายน-วันปิดรับชำระเงินค่า
บำรุงหอพักรอบท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม (ภายใน ๓-๔ วัน หลังจาก
ปิดรับชำระเงินรอบท่ี ๒) 
๑.  ตรวจสอบข้อมูลการเลือกเพื่อนร่วมห้องของนักศึกษาจาก

ระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน ์
๒.  จัดสรรหมายเลขห้องให้นักศึกษาท่ีระบุเพื่อนร่วมห้องก่อน

จากนั้นจึงจัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษาที่ไม่ระบุเพื่อน
ร่วมห้อง 

 
๕.  

 
 
 
 
 

๒ วัน จัดสรรหมายเลขห้องพักสำหรบันกัศึกษาที่สมัครและชำระเงินค่า
บำรุงหอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพักเป็นต้นไป 
๑.  ตรวจสอบผังห้องพักว่ามีห้องใดบ้างที่จัดเข้าพักยังไม่ครบ         

ห้องใดบ้างที่ว่างเป็นห้องยังไม่มีการจัดสรรผู้เข้าพัก 
๓.  จัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษาโดยจดัเข้าพักให้เตม็ทีละ

ห้อง ตามประเภทห้องพักที่นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 

๖.  
 
 
 

 สิ้นสุดการจดัสรรห้องพักเมื่อห้องพักเต็ม 

 

ห้องพักเต็ม 

จัดสรรห้องพัก 

นักศึกษาท่ีเหลือ 

จัดสรรห้องพัก 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 

จัดสรรห้องพัก 

นักศึกษาท่ีชำระ

เงินในวันรายงาน

ตัวเข้าหอพัก 
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 การเรียกดูรายงานการเลือกเพื่อนร่วมห้องของนักศึกษาจากระบบรับสมัครเข้าหอพักเพื่อเป็น

ข้อมูลการจัดสรรหมายเลขห้องพัก 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๒๖ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

 
ภาพที่ ๓.๒๗ หน้าต่างการเข้ารหัสในส่วนของผู้ดูแลระบบ 

๑ 

๒ 
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๓) คลิกเมน ู  จะพบหน้าจอดังภาพ

 
ภาพที่ ๓.๒๘ หน้าต่างการค้นหารายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษา 

๔) เลือกรายการประเภทห้องพักท่ีต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เลือกดูรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้อง

ของนักศึกษา ประเภทหอพักปรับอากาศหญิง พักห้องละ ๒ คน ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๒๙ หน้าต่างรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษาหอพักปรับอากาศหญิง ห้องพัก ๒ คน 

๕) ตัวอย่างการเลือกดูรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษา ประเภทหอพักปรับอากาศหญิง 

พักห้องละ ๓ คน ดังภาพ 

๓ 

๔.๑ 

๔.๒ ๔.๓ 



๕๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๓๐ หน้าต่างรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษาหอพักปรับอากาศหญิง ห้องพัก ๓ คน 

 

๖) ตัวอย่างการเลือกดูรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษา ประเภทหอพักปรับอากาศหญิง 

พักห้องละ ๔ คน ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๓๑ หน้าต่างรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษาหอพักปรับอากาศหญิง ห้องพัก ๔ คน 

 

๕.๑ 

๕.๒ ๕.๓ 

๖.๑ 

๖.๒ ๖.๓ 
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จากการเลือกดูรายงานการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษาที่พักห้อง ๓-๔ คน จะมีคอลัมน์เพียง 

๒ คอลัมน์ คือ ผู้ถูกเพ่ิมชื่อและผู้เพ่ิมชื่อ เมื่อนำไปใช้ในการจัดสรรห้องพักจะไม่สะดวกเท่าใดนัก ดังนั้น จึงทำ

การดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือจัดคอลัมน์ใหม่อีกครั้ง ดังนี้ 

 
ภาพที่ ๓.๓๒ การจัดคอลัมน์ข้อมูลนักศึกษาเลือกเพ่ือนร่วมห้องในโปรแกรม Microsoft excel 

 

ส่วนการจัดสรรหมายเลขห้องพักนั้น เนื่องจากมีการเข้าพักของนักศึกษาก่อนกำหนดวันรับรายงาน

ตัวเข้าหอพักหลายรอบ เช่น การย้ายห้องพักของนักศึกษารายเดิม  การเข้าพักของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ชำระ

เงินค่าบำรุงหอพักและเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทำให้ระยะเวลาในการทำความสะอาด

ห้องพัก และซ่อมแซม สั้นลงตามไปด้วย ประกอบกับมีนักศึกษาหอพักรายเดิมบางส่วนที่ไม่ดำเนินการสมัคร

หอพักตามกำหนดและยังไม่ย้ายออกจากห้องพัก จึงเป็นอุปสรรคในการจัดสรรห้องพัก ซึ่งต้องดำเนินการอย่าง

ระมัดระวังเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงสามารถดำเนินการได้โดยจัดสรรหมายเลขห้องพักที่ย้ายออกตาม

กำหนดและเร่งทำความสะอาดก่อน เพ่ือจัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษาที่จำเป็นจะต้องเข้าก่ อน ส่วน

ห้องพักท่ีนักศึกษาย้ายออกล่าช้า เมื่อฝ่ายหอพักนักศึกษาดำเนินการประสานงานเจ้าของห้องเดิมและย้ายของ

ออกแล้ว จักได้ทำความสะอาดและจัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษาที่ต้องเข้าห้องพักทีหลังตามลำดับ โดย

จัดสรรห้องพักในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือความยืดหยุ่นในการบันทึกข้อมูล และง่ายต่อการดำเนินการ

ด้านห้องพักของฝ่ายหอพักเนื่องจากเป็นแผนผังห้องพัก  



๕๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

ภาพที่ ๓.๓๓ ตัวอย่างแผนผังการจัดสรรหมายเลขห้องพักของนักศึกษาหอพักลีลาวดี ๑ 

 

 
ภาพที่ ๓.๓๔ ตัวอย่างไฟล์รายชื่อนักศึกษาหอพักลีลาวดี ๑ ที่จัดสรรหมายเลขห้องพักแล้ว 

. 

 



๕๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ในการจัดสรรหมายเลขห้องพักจำเป็นต้องเปิดไฟล์จัดสรรห้องพักตามตัวอย่างข้างต้นทั้ง ๒ ไฟล์

ควบคู่กัน เพื่อสะดวกในการจัดสรรหมายเลขห้อง 

 
ภาพที่ ๓.๓๕ ตัวอย่างการเปิดไฟล์คู่เพ่ือจัดสรรหมายเลขห้องพักให้นักศึกษา 

 

การรายงานสรุปยอดการสมัครหอพักนักศึกษาแต่ละประเภทต่อผู้บังคับบัญชา 

ตารางท่ี ๓.๑๒ Flowchart การรายงานสรุปยอดการสมัครหอพักนักศึกษาแต่ละประเภทต่อผู้บังคับบัญชา 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 
 

๗ เดือน เปิดรับชำระเงินค่าบำรุงหอพักประจำปีเป็นระยะเวลา ๗ เดือน 
ดังนี ้
รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๑ 
รอบที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รอบที่ ๓ วันรายงานงานตัวเข้าหอพัก-เปิดภาคการศึกษา 
 

๒.  
 
 
 

๒๐ นาท ี เป็นการรายงานกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
ตามปกติ  รอบที่ ๑-๒ โดยรายงานรายชื่อและแยกรายละเอยีดค่า
บำรุงหอพัก พร้อมทั้งสรุปยอดค่าหอพักแต่ละรอบ ดังนี้ 
๑.  รอบที่ ๑ เริม่จากวันแรกของการเปิดรับชำระเงินรอบท่ี ๑ - 

วันท่ีรายงานข้อมูล 
๒.  รอบที่ ๒ เริม่จากวันแรกของการเปิดรับชำระเงินรอบท่ี ๒ - 

วันท่ีรายงานข้อมูล 
๓.  

 
 
 
 

๑ ช่ัวโมง เป็นการรายงานกรณีนักศึกษาชำระเงินโดยการฝาก/โอน เข้า
บัญชีหอพักนักศึกษา เลขท่ีบัญชี ๓๙๓๐๑๘๘๖๙๔  โดยรายงาน
รายชื่อและแยกรายละเอยีดค่าบำรุงหอพัก พร้อมท้ังสรุปยอดคา่
หอพักประจำเดือน การรายงานกรณีจะใช้เวลานานเนื่องจาก
รายงานทางบัญชีจะแสดงแสดงแค่ยอดเงิน และวัน เวลา ฝาก/
โอนเงินเข้า ซึ่งไมไ่ด้มีช่ือ-สกลุของผู้ฝากเงินมาด้วย การตรวจสอบ
จะต้องตรวจสอบจากหลักฐานการฝาก/โอน ของนักศึกษาควบคู่
กับรายงานทางบัญชี เพื่อความถูกต้อง 

เปิดรับชำระเงิน 

รายงานประจำ

สัปดาห ์

รายงาน

ประจำเดือน 



๕๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๔.  

 
 
 

๓๐ นาท ี เป็นการรายงานสรุปการชำระเงินเมื่อสิ้นรอบการรับชำระเงินแต่
ละรอบ เพื่อวางแผนในการเปิดรับชำระเงินในรอบถัดไป 

๕.  
 
 
 
 

๓๐ นาท ี เป็นการรายงานสรุปการชำระเงินทุกช่องทางทั้งหมด เพื่อทราบ
รายรับคา่บำรุงหอพักและจำนวนนักศึกษาท้ังหมดที่ชำระเงินค่า
บำรุงหอพักประจำปี   

 
 

การตรวจสอบระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาออนไลน์ 

ตารางท่ี ๓.๑๓ Flowchart การตรวจสอบระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาออนไลน์ 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 
 

๑ นาท ี Login เข้าระบบรับสมัครเข้าหอพกัในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ที่ http://room.tanjaihosting.com 

๒.  
 
 
 

๑ วัน ประสานงานผู้ทำระบบเพื่อแก้ไขปกีารศึกษาในระบบ เนื่องจาก
ต้องแก้ไขท่ี Code ของโปรแกรม ซึ่งข้อมูลปีการศึกษานี้จะ
ปรากฏใน       ใบสมัครเข้าหอพัก 

๓.  
 
 
 
 

๑ วัน ประสานงานผู้ทำระบบเพื่อแก้ไขวนัเริ่มชำระและวันสิ้นรอบใน
ระบบ เนื่องจากต้องแก้ไขท่ี Code ของโปรแกรม ซึ่งข้อมลูส่วนน้ี
จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาชำระเงินในใบชำระเงินของนักศึกษา 

๔.  
 
 
 

๑ วัน ประสานงานผู้ทำระบบเพื่อลบข้อมูลการเลือกเพื่อนร่วมห้องของปี
การศึกษาเดมิทั้งหมด เนื่องจากตอ้งแก้ไขท่ี Code ของโปรแกรม 
เพื่อเช่ือมฐานข้อมูลของปีการศึกษาใหม่ 

 
๕. 

 
 
 
 

๑๕ นาท ี เข้าเมนู “กำหนดราคาห้องพัก” หากมีการปรบัเปลีย่นอัตราค่า
บำรุงหอพักบางรายการ ซึ่งมลีิงคแ์ก้ไขให้สามารถแก้ไขได้เอง 
 
 
 

รายงานสรุป 

ทุกรอบ 

รายงานเมื่อสิ้น

รอบแต่ละรอบ 

Login เข้าระบบ 

ผู้ดูแลระบบ 

เปลี่ยนปีการศึกษา 

ในระบบ 

ลบข้อมูลการเลือก

เพื่อนร่วมห้อง 

กำหนดวันเริม่ชำระ

และวันสิ้นรอบ 

ตรวจสอบ 

ค่าห้องพกั 



๕๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๖.  

 
 
 

๕ นาท ี เข้าเมนู “เปิด/ปิด การจอง” ทำการเปิดการจองประเภทห้องพัก
ที่ต้องการได้ ซึ่งการทำรายการนี้จะเช่ือมไปยังหน้าแสดงผลของ
นักศึกษาให้สามารถทำรายการจองได้หรือใหไ้ม่สามารถทำการ
จองได ้

๗.  
 
 
 

๒๐ นาท ี เข้าเมนู “ระบบจัดการข่าว” ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวที่
ต้องการ โดยเฉพาะข้อมลูเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาเข้า
หอพัก ซึ่งข่าวท่ีประชาสัมพันธ์จะแสดงที่หน้าแรกของระบบรับ
สมัครเข้าหอพัก 

๘.  
 
 
 
 

๑ นาท ี Logout ออกจากระบบรบัสมคัรเข้าหอพักในส่วนของผู้ดูแลระบบ
เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว 

 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ/แก้ไข ค่าห้องพักจากระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๓๖ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

เปิดเมนูการจอง 

ประกาศข่าวการ

รับสมคัร 

Logout 

ออกจากระบบ 

๑ 



๕๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๓๗ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

๓) คลิกเมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ ซึ่งได้มีการกำหนดค่าห้องพักทุกประเภทไว้

เรียบร้อยแล้ว 

 

 
ภาพที่ ๓.๓๘ หน้าต่างการตั้งค่าห้องพัก 

๔) หากมีรายการใดที่ต้องการแก้ไข คลิกที่ลิงค์ “แก้ไข” ในรายการที่ต้องการแก้ไข  แล้วกดปุ่ม 

 ยกตัวอย่างเช่น จะแก้ไขค่าห้องพักประเภทหอพักสวัสดิการ ห้องน้ำรวมหญิง ห้องพัก ๔ คน 

ดำเนินการดังนี้ 

๒ 

๓ 



๖๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๓๙ การแก้ไขการตั้งค่าห้องพัก 

 ขั้นตอนการเปิด/ปิด เมนูการจอง 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๔๐ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

๔.๑ 

๔.๒ แกไ้ขตัวเลขตามทีต่้องการ 

๔.๓ 

๑ 



๖๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๔๑ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

๓) คลิกเมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ เมื่อต้องการเปิดการจองคลิกที่ลิงค์ “เปิด/ปิด” ให้

เป็น  เมื่อต้องการปิดการจองคลิกท่ีลิงค์ “เปิด/ปิด” ให้เป็น  

 
ภาพที่ ๓.๔๒ หน้าต่างเปิด ปิด การจองห้องพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

๓ 



๖๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 ขั้นตอนการประกาศข่าวในระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๔๓ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

 
ภาพที่ ๓.๔๔ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

๑ 

๒ 



๖๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓)  คลิกเมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ 

 

ภาพที่ ๓.๔๕ หน้าต่างการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ในระบบรับสมัครเข้าหอพัก 

๔) เมื่อต้องการประกาศข่าวใหม่ คลิกปุ่ม  จะพบหน้าจอดังภาพ พิมพ์หัวข้อข่าวใน

ช่องว่าง  เพิ่มรายละเอียดในช่องเนื้อความ แล้วกดปุ่ม  

 

ภาพที่ ๓.๔๕ ขั้นตอนการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ 

๕) เมื่อต้องการแก้ไขข่าวที่ประกาศไปแล้ว คลิกที่ลิงค์ “แก้ไข” ในแถวหัวข้อข่าวที่เลือกจะพบข่าวที่

เคยประกาศไว้ ปรากฏในรูปแบบตามข้อ ๔) ทำการแก้ไขข้อความแล้วกดปุ่ม  

๖) เมื่อต้องการลบข่าวที่ประกาศไปแล้ว คลิกที่ลิงค์ “ลบ” ในแถวหัวข้อข่าวที่เลือก ข่าวนั้นจะถูกลบ

ออกไปทันที 

๓ 

๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ 



๖๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

การจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา 

 ๑. ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาหอพัก อยู่ในระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ 
ข้อมูลนั้นมาจากการลงทะเบียนสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายหอพักนักศึกษาสามารถเข้าระบบในส่วนของผู้ดูแล
ระบบเพ่ือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษาหอพักได้อย่างรวดเร็ว  

ขั้นตอนการเข้าสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาหอพัก 
๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๔๖ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

 
ภาพที่ ๓.๔๗ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

 
 

๑ 

๒ 



๖๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓) คลิกเมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ  

 
ภาพที่ ๓.๔๘ หน้าต่างการค้นหารายชื่อนักศึกษาหอพัก 

๔) หากต้องการดูรายชื่อนักศึกษาหอพักที่ลงทะเบียนในระบบทั้งหมด คลิกปุ่ม ตาม ๔.๑  

 
ภาพที่ ๓.๔๙ หน้าต่างการค้นหารายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่มีในระบบ 

จะพบข้อมูลดังภาพ เมื่อคลิกลิงค์ท่ีรายชื่อนักศึกษาตามที่ต้องการ เช่น ๔.๒ จะสามารถดูข้อมูล
ทะเบียนประวัตินักศึกษาได้ในรูปแบบตาม ๔.๓ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขทะเบียนประวัตินักศึกษาได้
เช่นกัน แต่ไม่สามารถทำรายการจอง ดูรายการจอง/ใบชำระค่าหอพัก ตรวจสอบหมายเลขห้องได้ และหาก
ต้องการเรียกดูข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบใบสมัครคลิกท่ีปุ่ม    จะพบข้อมูลตาม ๔.๔ 

 
ภาพที่ ๓.๕๐ หน้าต่างรายงานข้อมูลนักศึกษาหอพักท้ังหมดที่มีในระบบ 

๓ 

๔.๑ 

๔.๒ 



๖๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓.๕๑ หน้าต่างข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษารายบุคคล 

๔.๓ 



๖๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๕๒ ตัวอย่างใบสมัครเข้าหอพักนักศึกษาท่ีดาวน์โหลดจากระบบรับสมัคร 

๔.๔ 



๖๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๕) หากต้องการดูรายชื่อนักศึกษาหอพักอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ค้นหาจากชื่อ  ค้นหาจากอีเมลล์ หรือ
ค้นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน เลือกเมนูย่อยที่ต้องการตาม ๕.๑ จากนั้นคลิกปุ่ม       ตาม ๕.๒      
ก็สามารถเรียกดูข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพักได้เช่นเดียวกันกับข้อ ๔) 

 

ภาพที่ ๓.๕๓ หน้าต่างการค้นหารายชื่อนักศึกษาหอพักแบบรายบุคคล 

๖) หากต้องการสามารถดูข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และทำรายการแทนนักศึกษาทุก

ประการ คลิกลิงค์  ซ่ึงกรณีนี้จะสะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบในการทำรายการแทนนักศึกษาเช่นทำ

การจองห้องพักบางประเภทที่ปิดการจองไปแล้วให้นักศึกษากรณีมีการชำระเงินเพ่ิมเพ่ือเปลี่ยนหอพัก 

 
ภาพที่ ๓.๕๔ หน้าต่างลิงค์การเข้าทำรายการแทนนักศึกษา 

 ๒. ฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักของนักศึกษา มีทั้งในระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์

และในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel  โดยในระบบจะแสดงยอดเงินจากประเภทห้องพักท่ีเลือกไว้เท่านั้น ส่วน

ฐานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel  จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลการชำระเงินของ

นักศึกษาโดยแยกตามรอบที่ชำระเงิน แยกตามช่องทางการชำระเงิน เช่น ชำระเงินผ่านระบบธนาคารตามปกติ

ในแต่ละรอบ  ชำระเงินด้วยการฝาก/โอนเข้าบัญชี  ชำระเงินสดที่นักวิชาการเงินและบัญชี สามารถตรวจสอบ

ว่านักศึกษารายใดที่ชำระเงินมากกว่า ๑ ครั้ง เพ่ือเปลี่ยนหอพัก ข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก  ข้อมู ล

๕.๒ 

๕.๑ 

๖ 



๖๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

รายชื่อและยอดเงินค่าบำรุงหอพักงวดที่ ๒ ที่นักศึกษาต้องชำระเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นในการ

ดำเนินงานของฝ่ายหอพัก 

ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักในระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ ที่

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

๑) เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก  http://room.tanjaihosting.com   

คลิกท่ีลิงค์  

 
ภาพที่ ๓.๕๕ การเข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าหอพัก   

๒) กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและกดปุ่ม  ซึ่งผู้ดูแลระบบสูงสุดจะเป็นผู้ตั้งค่าให้

บุคคลที่ต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบทั่วไปได้ 

 
ภาพที่ ๓.๕๖ หน้าต่างการเข้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

๓) คลิกเมนู  จะพบหน้าจอดังภาพ 

๑ 

๒ 



๗๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๕๗ หน้าต่างการค้นหาข้อมูลนักศึกษาชำระเงินค่าหอพัก 

๔) เลือกประเภทหอพัก เลือกเมนูย่อยการชำระเงินเป็นชำระแล้ว จากนั้นกดปุ่ม จะแสดง

ข้อมูลที่สืบค้นดังภาพ (เป็นการสืบค้นฐานข้อมูลการชำระเงินที่ชำระแล้วตามประเภทหอพักท่ีเลือก) 

 
ภาพที่ ๓.๕๘ การค้นหาข้อมูลการชำระเงินค่าหอพักประเภทหอพักปรับอากาศชาย ห้อง ๑ คน 

๕) การสืบค้นฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักทุกประเภทหอพักที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

เลือกเมนูย่อยการชำระเงินเป็นชำระแล้ว จากนั้นกดปุ่ม  จะแสดงข้อมูลที่สืบค้นดังภาพ (เป็นการ

สืบค้นฐานข้อมูลการชำระเงินที่ชำระแล้วทุกประเภทหอพักในปีการศึกษาที่เปิดรับชำระเงิน) 

 
 

ภาพที่ ๓.๕๙ การค้นหาข้อมูลนักศึกษาท้ังหมดที่ชำระเงินค่าหอพักแล้ว 

๓ 

๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ ๔.๔ 

ข้อมูลที่สืบค้น 

๕.๑ 

๕.๒ 



๗๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๖๐ หน้าต่างรายงานข้อมูลนักศึกษาท้ังหมดที่ชำระเงินค่าหอพักแล้ว 

ข้อสังเกต ความแตกต่างระหว่างการสืบค้นฐานข้อมูลทั้ง ๒ แบบตามข้อ ๔) และ ๕)  จะมี

ความแตกต่างที่คอลัมน์รหัสการชำระเงิน โดยการสืบค้นฐานข้อมูลตามข้อ ๔) จะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่ชำระ

เงินค่าบำรุงหอพักตามประเภทที่เลือก ในที่นี้เลือกประเภทหอพักปรับอากาศ ห้องพักแบบ ๑ คน ทั้งหมดที่

ผ่านการชำระเงินแล้ว 

ส่วนการสืบค้นฐานข้อมูลตามข้อ ๕) จะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงหอพักทุก

ประเภท ที่ผ่านการชำระเงินแล้ว โดยเรียงตามหมายเลข Ticket ID ที่ทำรายการจองน้อยไปหามาก 

ฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักในรูปแบบ Microsoft Excel  มีดังนี ้

 
ภาพที่ ๓.๖๑ ตัวอย่างไฟล์ฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 รอบท่ี ๑ ผ่านระบบธนาคาร 

 

ข้อมูลที่สืบค้น 



๗๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๖๒ ตัวอย่างไฟล์ฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 รอบท่ี ๒ ผ่านระบบธนาคาร 

 

 

 
ภาพที่ ๓.๖๓ ตัวอย่างไฟล์ฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยการฝาก/โอน

เข้าบัญชีหอพักนักศึกษา 

 



๗๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๖๔ ตัวอย่างไฟล์ฐานข้อมูลการชำระเงินค่าบำรุงหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยการชำระ   

เงินสดที่นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

 
ภาพที่ ๓.๖๕ ตัวอย่างไฟล์ฐานข้อมูลค่าบำรุงหอพักงวดที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือดำเนินการแจ้งหนี้

ในระบบ Reg. 

 

  



๗๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓. ฐานข้อมูลหมายเลขห้องและหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย มี ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบในระบบรับ

สมัครเข้าหอพักออนไลน์  รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel  และรูปแบบสมุดทะเบียนผู้ เข้าพักในหอพัก

นักศึกษา 

๑) ฐานข้อมูลหมายเลขห้องและหอพักที่นักศึกษาพักอาศัยในระบบรับสมัครเข้าหอพักออนไลน์ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบหมายเลขห้องและชื่อหอพักเฉพาะของตนเองเท่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องทำการ

จัดหมายเลขห้องผ่านระบบเท่านั้นหมายเลขห้องและชื่อหอพักจึงจะปรากฏและสามารถเรียกดูรายงานผู้เข้า

พักในแต่ละหอพักได้ ปัจจุบันไม่ได้จัดหมายเลขห้องผ่านระบบนี้เนื่องจากจะใช้เวลามากกว่าการจัดหมายเลข

ห้องใน Microsoft Excel และจะมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขห้องในภายหลัง  เนื่องจาก

หมายเลขห้องจะปรากฏให้นักศึกษาทราบทันทีเมื่อจัดหมายเลขห้องเสร็จ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ภายหลังฝ่ายหอพักต้องมีการชี้แจงเหตุผลซึ่งทำให้เสียเวลามากขึ้น กรณีนักศึกษาต้องเข้าพักอาศัยในหอพัก

ก่อนกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพักประจำปี และกรณีนักศึกษารายเดิมไม่ย้ายออกภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถทำความสะอาดห้องพักให้มีความพร้อมในการพักอาศัยได้ทัน   

๒) ฐานข้อมูลหมายเลขห้องและหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel  

สามารถดูรายงานผู้เข้าพักในภาพรวมทั้งหมดและสะดวกในการนำไปใช้ เช่น การประกาศหมายเลขห้องและ

รายชื่อผู้พักอาศัยในหอพัก  การส่งข้อมูลผู้พักอาศัยในหอพักให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหอพัก พนักงานรักษา

ความปลอดภัยแต่ละหอพัก (หอพัก ๘ หลัง ได้แก่ หอพักราชาวดี ๑  หอพักราชาวดี ๒หอพักราชาวดี ๓ 

หอพักราชาวดี๔ หอพักลีลาวดี ๑  หอพักลีลาวดี๒ หอพักราชพฤกษ์๑ หอพักราชพฤกษ์ ๒)ข้อมูลดังนี้ 

 
ภาพที่ ๓.๖๖ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักราชาวดี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



๗๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๖๗ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักราชาวดี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ภาพที่ ๓.๖๘ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักราชาวดี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ภาพที่ ๓.๖๙ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักราชาวดี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ภาพที่ ๓.๗๐ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักลีลาวดี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ภาพที่ ๓.๗๑ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักลีลาวดี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ภาพที่ ๓.๗๒ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๗๗ 
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ภาพที่ ๓.๗๓ ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักราชพฤกษ์ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๓) ฐานข้อมูลหมายเลขห้องและหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย รูปแบบสมุดทะเบียนผู้เข้าพักในหอพัก

นักศึกษา หอพักละ ๑ เล่ม ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเข้าพัก-รับกุญแจห้องพัก  และลงทะเบียนคืนกุญแจ

ห้องพัก บุคลากรฝ่ายหอพักนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้เข้าพักเพ่ือประกอบการ

ตรวจสอบหลักฐานการรับ-คืนกุญแจห้องพัก และเป็นหลักฐานประกอบการหักหรือคืนเงินค่ามัดจำกุญแจ

ห้องพักเม่ือสิ้นปีการศึกษา  ตัวอย่างตารางเพ่ือใช้รับลงทะเบียนผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษา 

 
ภาพที่ ๓.๗๔ ตัวอย่างทะเบียนผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษา 
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การจัดเก็บเอกสารประกอบการสมัครเข้าหอพักนักศึกษา   
 เอกสารประกอบการสมัครเข้าหอพัก มีดังนี ้
 ๑) ใบสมัครเข้าหอพักนักศึกษา ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  จำนวน ๑ แผ่น 
๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน ๑ แผ่น 
๔) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก  จำนวน ๑ แผ่น 

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารประกอบการสมัครเข้าหอพัก ให้ง่ายในการค้นหา มีดังนี ้
๑) เขียนหมายเลขห้องพักลงในใบสมัคร มุมบน ด้านขวา 
๒) เรียงเอกสารการสมัครตามเลขห้องจากน้อยไปหามาก 
๓) เก็บเอกสารการสมัครเข้าแฟ้มแยกตามหอพัก แยกเป็นชั้นละ ๑ แฟ้ม 
๔) เรียงแฟ้มเอกสารการสมัครขึ้นชั้นเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่หอพัก 
๕) ทำสันแฟ้มเอกสารการสมัครทุกแฟ้ม โดยระบุชื่อหอพัก ชั้นหอพัก และปีการศึกษา เพ่ือง่ายต่อการ

หาแฟ้มและเพ่ือความเป็นระเบียบ 
 

การจัดทำทำเนียบนักศึกษาหอพักประจำปี  

 ทำเนียบนักศึกษาหอพัก จัดทำเพ่ือสะดวกต่อการใช้งานของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ
หอพัก ในการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตา ป้องกันการแอบอ้างชื่อเพ่ือเข้ามาในหอพัก โดยทำเนียบนักศึกษา
หอพักจะมีรูปนักศึกษาในหอพัก ระบุชื่อ- สกุล หมายเลขห้อง คณะ และหมายเลขโทรศัพท์  
 ขั้นตอนการจัดทำทำเนียบนักศึกษาหอพัก มีดังนี้ 
 ๑) เตรียมฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ตั้งคอลัมน์ของข้อมูล โดยข้อมูลของนักศึกษา 
๑ คน มี ๖ คอลัมน์ คือ หมายเลขห้อง ประเภทห้องพัก ชื่อ-สกุล  รหัสนักศึกษา  คณะ หมายเลขโทรศัพท์  
(ในที่นี้จะเรียกว่าข้อมูล ๑ ชุด) การแสดงผลข้อมูลนักศึกษาจำนวน ๓ ห้อง ใน๑ หน้ากระดาษขนาด A๔ จะมี
ขนาดที่พอดี สวยงาม ดังนั้น ในฐานข้อมูล ๑ แถวจะมี ชุดข้อมูลนักศึกษา จำนวน ๑๒ ชุด (นักศึกษา ๑ 
ห้องพักไม่เกินห้องละ ๔ คน จำนวน ๓ ห้อง )  
 ๒) เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เตรียมไว้จากโปรแกรม Microsoft Excel เข้ากับจดหมายเวียนในโปรแกรม 
Microsoft Word ขั้นตอนดังนี้ 

๒.๑) เปิดไฟล์ Microsoft Word พิมพ์ชื่อตาราง และแทรกตาราง ๔ คอลัมน์ ๓ แถวดังภาพ 
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ภาพที่ ๓.๗๕ การแทรกตารางในโปรแกรม Microsoft Word 
 

๒.๒) คลิกเมนูการส่งจดหมาย > เลือกผู้รับ > ใช้รายชื่อที่มีอยู่ 

 
ภาพที่ ๓.๗๖ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจดหมายเวียนในโปรแกรม Microsoft Word 

 
๒.๓) เลือกไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel ที่เตรียมไว้ แล้วกดปุ่ม      “เปิด” 
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ภาพที่ ๓.๗๗ การเลือกไฟล์ฐานข้อมูลเพ่ือเชื่อมต่อจดหมายเวียนในโปรแกรม Microsoft Word 

 

๒.๔) เลือกแผ่นงานที่มีฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ ในที่นี้คือ Sheet1 จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
ภาพที่ ๓.๗๘ การเลือก sheet ที่มีฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อจดหมายเวียน 

 

๒.๕) เลือกเมนู “แทรกเขตข้อมูลผสาน” > คลิกในตารางและแทรกเขตข้อมูลลงไปในตาราง จน

ครบทั้ง ๑๒ ช่องตาราง ดังภาพ 
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ภาพที่ ๓.๗๙ การแทรกเขตข้อมูลผสานในตาราง 

 
ภาพที่ ๓.๘๐ ภาพตัวอย่างตารางทำเนียบนักศึกษาที่ทำการแทรกเขตข้อมูลผสานเรียบร้อยแล้ว 
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๒.๖) เลือกเมนู “แก้ไขรายชื่อผู้รับ” > ทำเครื่องหมาย เพ่ือเลือกข้อมูลนักศึกษาหอพักลีลาวดี ๑ 

ทุกห้อง > กดปุ่ม “ตกลง” ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๘๑ การเลือกข้อมูลนักศึกษาเพ่ือให้แสดงในตารางทำเนียบนักศึกษา 

 

๒.๗) เลือกเมนู “แสดงตัวอย่างผลลัพธ์” ข้อมูลที่เชื่อมต่อไว้จะปรากฏรายชื่อตามฐานข้อมูลที่เชื่อม

ไว้ในรูปแบบตาราง ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๘๒ แถบเมนูแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการแทรกเขตข้อมูลผสาน 
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ภาพที่ ๓.๘๔ ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการคลิกแถบเมนูแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ 
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๒.๘) สั่งพิมพ์ทำเนียบนักศึกษา โดยเลือกเมนู “เสร็จสิ้นและผสาน” > พิมพ์เอกสาร > เลือก

ระเบียนการพิมพ์ > กดปุ่ม “ตกลง” ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๘๕ การสั่งพิมพ์ทำเนียบนักศึกษาจากแถบเมนูจดหมายเวียน 

 

๓) ติดรูปถ่ายนักศึกษาหอพักในทำเนียบที่สั่งพิมพ์ไว้ 

๔) จัดทำปกทำเนียบนักศึกษาหอพัก 

๕) ถ่ายสำเนาทำเนียบนักศึกษาหอพัก  หอพักละ๑ ชุด 

๖) เข้าเล่มทำเนียบนักศึกษาหอพัก 

๗) ส่งทำเนียบเล่มที่สำเนาให้พนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักละ ๑ เล่ม และเก็บทำเนียบ

นักศึกษาฉบับจริงไว้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา  

 

การดำเนินกิจกรรม/โครงการของฝ่ายหอพักนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ  

ตารางที่ ๓.๑๔ Flowchart การดำเนินกิจกรรม โครงการของฝ่ายหอพักนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายหรือ

รับผิดชอบ  

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๓ วัน รายละเอียดของโครงการที่ต้องเสนอมีดังนี้ 
๑.  ช่ือโครงการ 
๒.  ลักษณะของโครงการ 
๓.  สถานภาพโครงการ 
๔.  ประเภทของโครงการ 
๕.  ฝ่ายที่รบัผิดชอบ 
๖.  ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักบริหารทรัพยส์ินและ

สิทธิประโยชน์ 
๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จัดทำเอกสาร 
เสนอโครงการ 
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ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๘.  หลักการและเหตผุล 
๙.  วัตถุประสงค ์
๑๐.  ผลการดำเนินงานโครงการทีผ่่านมา 
๑๑.  กลุม่เป้าหมาย 
๑๒.  สถานท่ีจัดกิจกรรม 
๑๓.  การดำเนินโครงการ (แผนเงนิ แผนการดำเนินงาน ) 
๑๔.  กำหนดการดำเนินงาน 
๑๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๖.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
๑๗.  การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
๑๘.  งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 

๒.  
 
 

๑ วัน เสนอเอกสารโครงการต่อผ่านหัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา และ
รองผู้อำนวยการสำนักบรหิารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมลู 
     กรณีมีการแก้ไข  ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
     กรณีไม่มีการแก้ไข  รองผู้อำนวยการลงนามผู้เห็นชอบ
โครงการ 

๓.  
 
 

 ๑.  ธุรการเสนอผู้อำนวยการสำนกับริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์เพื่อพิจารณาลงนามเอกสารโครงการ 
กรณีมีการแก้ไข ธุรการส่งคืนต้นเรื่องเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย 
กรณไีม่มีการแก้ไข ธุรการส่งคืนตน้เรื่องที่ลงนามเรียบร้อย
แล้ว 

๔.   จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดักิจกรรมโครงการ 
 - ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 - ขออนุมัติยืมเงิน 
 - จัดทำเอกสารขออนุมัตจิัดซื้อจดัจ้าง 
 - จัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์ (ถ้ามี) 
 - จัดทำเอกสารมอบหมายงานบุคลากร 
 - จัดทำเอกสารประชาสมัพันธ์ 

๕.  ตามที่
กำหนด 

ดำเนนิกิจกรรมโครงการใหส้ำเร็จลุล่วง 
 - บันทึกภาพกิจกรรม 
 - รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกจ่าย 
 - ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - แจกและเก็บแบบประเมินผล  
 
 

ตรวจเอกสารโครงการ 

ผู้อำนวยการ

ลงนาม 

จัดทำเอกสาร 

ดำเนินกิจกรรม

โครงการ 



๘๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๖.  

 
 
 

๒ วัน ๑.  รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องการกับการ
เบิกจ่ายพร้อมลงรายละเอียดให้เรียบร้อย 

๒. จัดทำเอกสารขออนุมัติ เบิกจ่ายพร้อมเอกสารทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้อำนวยการ 

๗.  
 
 
 

๓ วัน ลงข้อมูลผลการประเมินกิจกรรม สรุปผล และรายงานผลความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 

การดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของหอพักนักศึกษา 

 การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากนักศึกษาในหอพัก  

ช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากนักศึกษาหอพัก มีดังนี้ 
๑) ติดต่อที่สำนักงานหอพักนักศึกษา 
๒) ทางโทรศัพท์ 
๓) ทางเว็บไซต์สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (เว็บบอร์ด) 
๔) ทาง Facebook สำนักงานหอพักนักศึกษา 
๕) ทาง Facebook ประจำหอพักแต่ละหอพัก 
๖) ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก 
๗) ผ่านทางหัวหน้าหรือรองหัวหน้าหอพัก 
การรับรู้ปัญหาจากนักศึกษาหอพักจากช่องทางต่างๆ นี้ หากเป็นเรื่องที่สามารถตอบคำถามได้

ดำเนินการโดยอธิบาย ชี้แจง ให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติงาน และแจ้งหัวหน้าฝ่ายหอพักเพ่ือ
รับทราบปัญหา ปรับปรุงการดำเนินงาน ถ้าหากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ทันที หรือต้องอาศัยการ
พิจารณาจากผู้บริหาร หรือต้องขอความอนุเคราะห์จากบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ดำเนินการโดยรับ
เรื่องไว้และประสานงานนักศึกษาให้กรอกคำร้องที่สำนักงานหอพักเพ่ือเป็นต้นเรื่องในการดำเนินการต่อไป 

 
การรับเรื่องใบคำร้องทุกประเภทจากนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา  
 ใบคำร้อง มีดังนี ้

๑) ใบคำร้องทั่วไป ใช้สำหรับกรณีทั่วไปที่นอกเหนือไปจากใบคำร้องตามข้อ ๒) และ ๓) เช่น ขอให้
พิจารณาค่าไฟฟ้าที่สูงผิดปกติ  ขอดูกล้องวงจรปิดหอพัก ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ออก-เข้าห้องพัก  ขอยกเว้นค่า
หอพัก ขอเข้าพักในหอพักช่วงปิดภาคการศึกษา ฯลฯ 

๒) ใบคำร้องขอย้ายห้องพัก ใช้สำหรับกรณีนักศึกษาหอพักประสงค์ย้ายห้องพัก หรือย้ายหอพักจาก
หอพักหนึ่ง ไปยังอีกหอพักหนึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

เบิก – จ่าย 

สรุปผล 



๘๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓) ใบคำร้องลาออกจากหอพัก 
๓.๑) ใบคำร้องลาออกจากหอพัก (คืนเงินค่าหอพัก) ใช้สำหรับกรณีนักศึกษายื่นลาออกเนื่องจาก

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสำนักงานหอพัก
รับรายงานตัวเข้าหอพักวันสุดท้าย 

๓.๒) ใบคำร้องลาออกจากหอพัก (ไม่คืนเงินค่าหอพัก) ใช้สำหรับกรณีนักศึกษายื่นลาออกจาก
หอพักที่นอกเหนือจาก ๓.๑) ทุกกรณี 

 
ตารางท่ี ๓.๑๕ Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการรับเรือ่งใบคำร้องทั่วไป 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๑๐ นาที ๑.  สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นของการมาติดต่อ 
๒.  ให้นักศึกษาระบรุายละเอียดของการมาติดต่อลงในใบคำร้อง

ทั่วไป 
๓.  ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในใบคำร้องที่นักศึกษายื่น 
 
 

๒.  
 
 

๒ นาท ี ลงทะเบียนคมุเอกสารคำร้องทั่วไปในสมุดทะเบียนคุมแบบคำร้อง
ทั่วไป และบันทึกเลขทะเบียนคุม วัน เดือน ปี      ท่ีมุมบน
ด้านขวาของใบคำร้องทั่วไป 

๓.  
 
 

๕ นาท ี บันทึกความเห็นเพิ่มเติมในกรณีทีน่ักศึกษายื่นคำร้อง     เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา 

๔.  
 
 
 

๑ วัน เสนอใบคำร้องทั่วไปผ่านหัวหน้าสำนักงานหอพักเพื่อให้
ความเห็นเพิม่เตมิ ซึ่งอาจมีแนวปฏิบัติ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

๕.  
 
 
 
 

 ธุรการเสนอใบคำร้องทั่วไปต่อผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพื่อพิจารณาหรือสั่งการ 

๖.  
 
 

๑ วัน ๑.  ประสานงานผู้ที่เกีย่วข้องในการดำเนินการตามคำสั่งของ
ผู้อำนวยการ 

๒.  ประสานงานนักศึกษาที่ยื่นใบคำร้องเพื่อทราบผลการ
พิจารณา หรือสั่งการ 

 

รับเรื่องใบคำ
ร้องทั่วไป 

บันทึกความเห็นเพิ่มเติม 

ผู้อำนวยการ

สั่งการ 

ประสานงาน 

ลงทะเบียนคมุเอกสาร 

เสนอหัวหน้าสำนักงาน

หอพัก 



๘๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๗.  

 
 
 
 

๑ นาท ี เก็บใบคำร้องทั่วไปเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ 

 
 

ตารางท่ี ๓.๑๖ Flowchart  ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องใบคำร้องขอย้ายห้องพัก 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๑๐ นาที ๑.  สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นของการขอย้ายห้อง 
๒.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักว่ามีห้องที่สามารถย้ายได้หรือไม่และ

แจ้งขั้นตอนการดำเนินการแก่นักศึกษา 
๓.  ให้นักศึกษาระบรุายละเอียดของการขอย้ายห้องลงในใบคำ

ร้องขอย้ายห้อง 
๒.  

 
 
 

๑ วัน นักศึกษานำใบคำร้องขอย้ายห้องให้เจ้าของห้องใหม่ท่ีจะย้ายเข้า
ไปพักด้วยลงช่ือให้คำยินยอมการเข้าพัก  
(กรณีย้ายไปห้องว่าง ไมต่้องดำเนนิการตามขั้นตอนนี้) 

๓.  
 
 
 

๑-๒ วัน นักศึกษานำใบคำร้องขอย้ายห้องพัก พบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ที่ตนพักอาศัยอยู่เพื่อให้คำปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักบันทึก
ความเห็นลงในใบคำร้องขอย้ายหอ้งของนักศึกษา 

๔.  
 
 

๒ นาท ี ลงทะเบียนคมุเอกสารคำร้องขอยา้ยห้องพักในสมุดทะเบยีนคุม
แบบคำร้องขอย้ายห้องพัก และบนัทึกเลขทะเบียนคุม วัน เดือน 
ปี  ที่มุมบนด้านขวาของใบคำร้องขอย้ายห้องพัก 

๕.  
 
 

๕ นาท ี บันทึกความเห็นเพิ่มเติมในกรณีการขอย้ายห้องของนักศึกษาว่ามี
ห้องพักที่สามารถย้ายไดห้รือไม่เพือ่เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๖.  
 
 
 
 

 เสนอใบคำร้องขอย้ายห้องต่อหัวหน้าสำนักงานหอพักเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
กรณไีม่อนุมัติ แจ้งนักศึกษาลงช่ือรับทราบผลการพิจารณา 
กรณีอนุมตัิ นัดวันในการรับกญุแจห้องใหม่และคืนกุญแจห้องเดิม 
 
 
 

เก็บใบคำร้อง

ทั่วไป 

รับเรื่องใบคำร้อง
ขอย้ายห้องพัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

บันทึกความเห็น 

คำยินยอมของเจ้าของ

ห้องใหม่ท่ีจะย้ายไป 

บันทึกความเห็นเพิ่มเติม 

หัวหน้า

สำนักงานหอพกั

พิจารณา 

ลงทะเบียนคมุเอกสาร 



๘๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๗.  

 
 

๕ นาท ี ประสานงานนักศึกษาที่ยื่นใบคำรอ้งเพื่อทราบผลการพิจารณา 
 

๘. 
 

 
 
 

๑ วัน ให้นักศึกษาลงทะเบียนรับกุญแจหอ้งใหม่และลงทะเบียนคืน
กุญแจห้องเดิม บันทึกข้อมลูการยา้ยห้องในฐานข้อมูล 

๙.  
 
 
 

๑ นาท ี เก็บใบคำร้องขอย้ายห้องพักเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ 

 
ตารางท่ี ๓.๑๗ Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องใบคำร้องขอลาออกจากหอพัก  
(คืนเงินค่าหอพัก) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 

๑๐ นาที ๑.  สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นของการขอลาออก 
๒.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ เง่ือนไขการคืนเงิน 

การเตรียมเอกสารประกอบการลาออก 
๓.  ตรวจเอกสารประกอบการลาออก 

๒.  
 
 
 

๒ นาท ี ลงทะเบียนคมุเอกสารคำร้องขอลาออกในสมุดทะเบยีนคุมแบบ
คำร้องขอลาออกจากหอพัก และบันทึกเลขทะเบียนคุม วัน เดือน 
ปี  ที่มุมบนด้านขวาของใบคำร้องขอลาออกจากหอพัก 

๓.  
 
 
 

๑๕ นาท ี คำนวณเงินท่ีนักศึกษาจะไดร้ับคืนตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคืนเงินค่าบำรุงหอพักส่วนกลาง กรณีนักศึกษาพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 

๔.  
 
 
 

๑ วัน บันทึกความเห็นเพิ่มเติมในกรณีการขอลาออกจากหอพักของ
นักศึกษา ซึ่งมีแนวปฏิบัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ
พิจารณา 

๕.  
 
 
 
 

 ธุรการเสนอใบคำร้องขอลาออกตอ่ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
กรณไีม่อนุมัติ แจ้งนักศึกษารับทราบผลการพิจารณา 
กรณีอนุมตัิ บันทึกข้อมูลในฐานขอ้มูลนักศึกษาหอพัก 

รับเรื่องใบคำร้อง
ขอลาออก 

หัวหน้าสำนักงานหอพัก

ให้ความเห็น 

ผู้อำนวยการ

พิจารณา 

คำนวณเงินท่ีนักศึกษา

จะไดร้ับคืน 

ประสานงาน 

เก็บใบคำร้อง 

ขอย้ายห้องพัก 

ดำเนินการ 

ลงทะเบียนคมุเอกสาร 

 

 



๙๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๖.  

 
 

๕ นาท ี เก็บสำเนาใบคำร้องลาออกจากหอพักเข้าแฟ้มเก็บเป็นหมวดหมู ่

๗.  
 
 
 
 

๕ นาท ี ส่งเอกสารคำร้องลาออกจากหอพักฉบับจริงให้ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการขออนุมัติคืนเงินต่อไป 

 
 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าบำรุงหอพักส่วนกลาง กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 

กรณีที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก 
๑) เงินค่าบำรุงหอพัก คืนร้อยละ ๙๐  
๒) ค่าประกันของเสียหาย ค่ามัดจำกุญแจ ค่าไฟฟ้า คืนเต็มจำนวน 
๓) ค่าสวัสดิการ ไม่คืนเงิน 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเรื่องเพ่ือขอรับเงินคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักรับรายงานตัว

เข้าหอพักนักศึกษา หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
กรณีรายงานตัวเข้าหอพักแล้วแต่ไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันรายงานตัว 
๑) ค่าบำรุงหอพัก คืนร้อยละ ๙๐ และหักอีกเป็นรายวันตามจำนวนวันที่นักศึกษาพักอาศัยในอัตรา

เฉลี่ยของค่าบำรุงหอพักท่ีนักศึกษาพักอาศัย 
๒) ค่าประกันของเสียหาย คืนตามหลักเกณฑ์ของนักศึกษาทั่วไปคือ คืนภายหลังจากที่หักค่าเสียหาย

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 
๓) ค่ามัดจำกุญแจ คืนเฉพาะกรณีท่ีส่งคืนกุญแจ 
๔) ค่าสวัสดิการและค่าไฟฟ้า ไม่คืนเงิน 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเรื่องเพ่ือขอรับเงินคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานหอพักรับรายงานตัว

เข้าหอพักนักศึกษาวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การคำนวณค่าหอพักเป็นรายวันให้คิดค่าหอพัก
ออกมาเป็นรายเดือน และเม่ือได้อัตราค่าหอพักเป็นรายเดือนแล้วให้หารด้วย ๓๐ 

 
 
 
 
 

สำเนาใบคำร้องลาออก 

ส่งต่อเพื่อขอ

อนุมัติคืนเงิน 



๙๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ตารางท่ี ๓.๑๘ Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องใบคำร้องขอลาออกจากหอพัก  
(ไม่คืนเงินค่าหอพัก) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
๑.  

 
 
 
 

๑๐ นาที ๑.  สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นของการขอลาออก 
๒.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ การเตรียมเอกสาร

ประกอบการลาออก 
๓.  ตรวจเอกสารประกอบการลาออก 

๒.  
 
 
 

๒ นาท ี ลงทะเบียนคมุเอกสารคำร้องขอลาออกในสมุดทะเบยีนคุมแบบ
คำร้องขอลาออกจากหอพัก และบันทึกเลขทะเบียนคุม วัน เดือน 
ปี  ที่มุมบนด้านขวาของใบคำร้องขอลาออกจากหอพัก 

๓.  
 
 
 

๑๕ นาท ี ตรวจสอบหนี้สินที่นักศึกษาค้างชำระ ดังนี ้
๑. ค่าหอพักงวดที่ ๒ (กรณีชำระเป็น ๒ งวด) 
๒. ค่าไฟฟ้า (กรณีพักหอพักปรบอากาศ/ หอพักพัดลม) 
หากมีหนี้สินคงค้างให้ชำระหนี้ให้เรียบร้อย 

๔.  
 
 
 

๕ นาที ให้นักศึกษาลงทะเบียนคืนกญุแจห้องพัก กรณีไมส่่งกุญแจ
ห้องพักแจ้งหักจากเงินค่ามัดจำกญุแจที่นักศึกษาจะได้รบั 

๕.  
 
 
 
 
 
 

 ธุรการเสนอใบคำร้องขอลาออกตอ่ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
กรณไีม่อนุมัติ แจ้งนักศึกษารับทราบผลการพิจารณา 
กรณีอนุมตัิ บันทึกข้อมูลในฐานขอ้มูลนักศึกษาหอพัก 

๖.  
 
 
 

๕ นาท ี แจ้งข้อมูลการลาออกจากหอพักของนักศึกษาต่อพนักงานรักษา
ความปลอดภัยประจำหอพักท่ีนักศึกษาเคยพักอาศัย 

๗.  
 
 
 
 

๕ นาท ี เก็บใบคำร้องขอลาออกจากหอพักเข้าแฟ้มให้เรียบร้อยเป็น
หมวดหมู่ 

รับเรื่องใบคำร้อง
ขอลาออก 

รับกุญแจห้องพักคืน 

ผู้อำนวยการ

พิจารณา 

เก็บใบคำร้อง 

ขอลาออก 

ตรวจสอบหนี้สิน 

ลงทะเบียนคมุเอกสาร 

 

 

แจ้งพนักงานรักษา

ความปลอดภัยหอพัก 



๙๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

การดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ได้ขอใช้  Web Template ที่ พัฒนาโดย  สำนัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน           

ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานจะสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์โดย Login เข้าใช้งานด้วย Username 

และ Password ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หากพบปัญหาการใช้งานหรือเกิด

ความผิดปกติของเว็บไซต์ ดำเนินการแก้ไขด้วยการประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

ขั้นตอนการจัดการเว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๑) คลิกที่สัญลักษณ์  บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลักของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ เพ่ือเข้าสู่การจัดการเว็บไซต์ 

 
ภาพที่ ๓.๘๖ ช่องทางเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒) Login เข้าระบบจัดการเว็บไซต์ ด้วย Username และ Password แล้วกดปุ่ม    “ตกลง” 

 
ภาพที่ ๓.๘๗ หน้าต่างเข้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ 

 

 

๑ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 



๙๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๓) จะพบเมนูต่างๆ ที่ใช้จัดการเว็บไซต์ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๘๘ หน้าต่างการจัดการเว็บไซต์หน่วยงานสำหรับผู้ดูแลระบบ 

๔) การตั้งค่าหน้าหลักของเว็บไซต์ คลิกที่เมนู จะพบรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ เช่น การ

ระบุชื่อหน่วยงาน การแสดงภาษา การกำหนดภาพหัวเว็บซึ่งในที่นี้ได้ทำการอัพโหลดหัวเว็บขนาด 1000x150 

pixels ที่สร้างขึ้นเองเขา้ไปโดยนำเข้าที่ปุ่ม “Choose File” ใส่รายละเอียดข้อความหน้าแรก(แสดงก่อนข่าว)  

ข้อความหน้าแรก(แสดงหลังข่าว) ข้อความท้ายเพจ และกำหนดจำนวนข่าวที่จะให้แสดงในหน้าเว็บไซต์ กดปุ่ม 

“ตกลง” 

 

 

 

 

๓ 



๙๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๘๙ หน้าต่างการตั้งค่าหน้าหลักเว็บไซต์หน่วยงาน 

 

 

 

 

๔.๑ 
๔.๒ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

๔.๖ 

๔.๗ 

๔.๘ 



๙๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ซึ่งการตั้งค่าเว็บไซต์ตามข้างต้นจะแสดงผลออกมาดังนี้ 

 

 

 
ภาพที่ ๓.๙๐ ตัวอย่างการแสดงผลจากการตั้งค่าหน้าหลักเว็บไซต์ 

๕) สร้างเมนูและเมนูย่อยต่างๆ โดยคลิกเมนู จะพบหน้าจอดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๙๑ หน้าต่างการจัดการหมวดเมนูในเว็บไซต์ 

๕.๑ 



๙๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

สร้างเมนูโดยคลิก จะพบหน้าจอสำหรับเพิ่มเมนูดังภาพ พิมพ์ชื่อเมนูที่ต้องการ 

แล้วกดปุ่ม “ตกลง” เมนูที่สร้างข้ึนจะแสดงในรูปตารางข้างต้น 

 

ภาพที่ ๓.๙๒ หน้าต่างการตั้งชื่อหมวดเมนูในเว็บไซต์ 

แก้ไขข้อความเมนูโดยคลิกที่ และลบเมนูที่สร้างขึ้นโดยคลิกที่  ในตารางแถวที่ต้องการ

แก้ไขหรือลบเมนูนั้นๆ 

สร้างเมนยู่อยโดยคลิกท่ีลิงค์เมนูที่ต้องการ ในที่นี้ยกตัวอย่างการสร้างเมนูย่อย ของเมนู “ข้อมูล

หน่วยงาน” 

 
ภาพที่ ๓.๙๓ การเลือกเมนูเพ่ือทำการสร้างเมนูย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ 
๕.๓ 

๕.๔ 



๙๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ซึ่งเมนูนี้ถูกสร้างเมนูย่อยไว้แล้ว ๕ รายการดังภาพ หากต้องการเพิ่มเมนูย่อยอีก                   

คลิกท่ี  

 
ภาพที่ ๓.๙๔ หน้าต่างการเพ่ิมเมนูย่อยของหมวดข้อมูลหน่วยงาน 

 

จะพบหน้าจอดังภาพ ซึ่งสามารถพิมพ์ชื่อเมนูย่อยที่ต้องการ  มีช่องสำหรับใส่ลิงค์ท่ีเชื่อมไปยังหน้า

เพจที่ต้องการ เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ตกลง”  

 
 

ภาพที่ ๓.๙๕ หน้าต่างการตั้งชื่อเมนูย่อยและลิงค์ 

 

สามารถแก้ไขข้อความเมนูย่อยโดยคลิกที่ และลบเมนูย่อยที่สร้างขึ้นโดยคลิกที่  ในตาราง

แถวที่ต้องการแก้ไขหรือลบเมนูย่อยนั้นๆ เช่นเดียวกันกับการแก้ไข ลบ เมนู 

๖) สร้างหรือจัดการ Content ต่างๆ เพื่อเป็นเพจย่อยในเว็บไซต์โดยคลิกทีเ่มนู จะพบ

หน้าจอดังภาพ ซึ่งในที่นี้ได้มีการสร้าง Content ไว้แล้วหลาย Content 

๕.๕ 

๕.๖ 

๕.๗ 

๕.๘ 

๕.๙ 



๙๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๙๖ หน้าต่างการจัดการ Content ต่างๆ ในเว็บไซต์ 

สร้าง Content ใหม่โดยคลิกท่ี จะพบหน้าจอดังภาพ ให้ตั้งชื่อ Content และเพ่ิม

รายละเอียดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในช่องรายละเอียด จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”  

 
ภาพที่ ๓.๙๗ หน้าต่างการสร้าง Content ของเว็บไซต์ 

การแทรกรูปภาพลงใน Content ใน ๖.๓ จะต้องอัพโหลดไฟล์รูปภาพเข้ามาเก็บไว้ใน Server 

ก่อนโดยคลิกที่เมนู ในที่นี้มีไฟล์รูปภาพที่อัพโหลดไว้แล้วหลายไฟล์ หากต้องการอัพโหลดไฟล์

ใหม่คลิก  

๖ 

๖.๑ 

๖.๒ 

๖.๓ 

๖.๔ 



๙๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๙๘ การเลือกเมนูอัพโหลดไฟล์อ่ืนๆ 

 

 
ภาพที่ ๓.๙๙ หน้าต่างการอัพโหลดไฟล์ขึ้น server 

เมื่อคลิกท่ี จะพบหน้าจอดังภาพ คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด 

พิมพ์ชื่อไฟล์ในช่องรายละเอียด จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๐๐ หน้าต่างการเลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดขึ้น server 

๖.๕ 

๖.๖ 

๖.๗ ๖.๘ 

๖.๙ 



๑๐๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

การแทรกภาพลงใน Content คลิกท่ี  จะพบหน้าจอสำหรับเลือกไฟล์รูปภาพที่ผ่านการ     

อัพโหลดมาแล้ว  

 
ภาพที่ ๓.๑๐๑ เมนูแทรกรูปภาพในหน้าต่างจัดการ Content 

คลิกท่ี  เลือกภาพที่ต้องการ  กำหนดขนาดรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม “OK” 

   
ภาพที่ ๓.๑๐๒ การเลือกรูปภาพที่อัพโหลดขึ้น server และตั้งค่าขนาดของภาพ 

 

 

 

 

 

 

๖.๑๐ 

๖.๑๑ 

๖.๑๒ 

๖.๑๓ 

๖.๑๔ 



๑๐๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ภาพที่ได้จะปรากฎใน Content ที่ทำการแทรกรูปภาพไว้  จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
ภาพที่ ๓.๑๐๓ Content ที่ได้ทำการแทรกรูปภาพแล้ว 

Content ที่ได้ จะปรากฏในตาราง Content และมีลิงค์สำหรับใช้เชื่อมโยงระหว่างเมนู หรือเมนู

ย่อย มายัง Content ที่สร้างไว้ ดังภาพ 

 
ภาพที่ ๓.๑๐๔ ลิงค์ของ Content ที่สร้างขึ้น 

๗) การเชื่อมโยงลิงค์จากเมนูหรือเมนูย่อย มายัง Content ที่สร้างไว้ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการลิงค์เมนู

ย่อย “สำหรับนักศึกษา” โดยคลิกที่ เลือกหมวดเมนูสำหรับนักศึกษา  คลิกท่ี 

 

๖.๑๕ 

๖.๑๖ 

๖.๑๗ 



๑๐๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๑๐๕ การเลือกเมนู จัดการเมนู 

 
ภาพที่ ๓.๑๐๖ หน้าต่างการจัดการหมวดเมนู 

 
ภาพที่ ๓.๑๐๗ หน้าต่างการจัดการเมนใูนหมวดสำหรับนักศึกษา 

 

๗.๑ 

๗.๒ 

๗.๓ 



๑๐๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ตั้งชื่อเมนู จากนั้นคัดลอกลิงค์จาก Content ที่สร้างไว้ (สามารถคัดลอกลิงค์จากเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่

ต้องการได้เช่นกัน) มาวางที่ช่องสำหรับวางลิงค์ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
ภาพที่ ๓.๑๐๘ หน้าต่างการเพ่ิมเมนูย่อยและลิงค์ในหมวดสำหรับนักศึกษา 

๘) การอัพโหลด Slide show ของหน่วยงาน  อันดับแรกต้องไปสร้างภาพที่จะทำเป็น Slide show   

ที่มีขนาด ๑,๐๐๐x๒๗๐ pixel จากโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพก่อน เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop เมื่อ

ได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิกที่เมนู  

 
ภาพที่ ๓.๑๐๙ การเลือกเมนูจัดการ slide show หน่วยงาน 

จะพบหน้าจอดังภาพ ซึ่งมีการอัพโหลดSlide show ไว้แล้วหลายภาพ หากต้องการเพ่ิม Slide 

show ใหม่ คลิกที่  

๗.๔ 

๗.๕ 
๗.๖ 

๘.๑ 



๑๐๔ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
ภาพที่ ๓.๑๑๐ หน้าต่างการจัดการ slide show 

คลิกท่ีปุ่ม  เลือก Slide show ที่ได้สร้างไว้แล้ว หากมีรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น ลิงค์จาก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือรายละเอียดจาก Content ที่สร้างขึ้น ให้คัดลอกลิงค์นั้นวางที่ช่องสำหรับวางลิงค์ 

จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
ภาพที่ ๓.๑๑๑ หน้าต่างการเลือกไฟล์ slide show และวางลิงค์ 

สามารถเปลี่ยน Slide show ที่อัพโหลดขึ้นใหม่โดยคลิก  ลบ Slide show ที่ไม่ต้องการโดย

คลิก  และตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดง Slide show ในเว็บไซต์โดยคลิกซ้ำที ่   

 

 

 

 

 

 

 

๘.๒ 

๘.๓ 

๘.๔ 

๘.๕ 



๑๐๕ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๙) การจัดการข่าว ประกาศในเว็บไซต์คลิกทีเ่มนู  

 
ภาพที่ ๓.๑๑๒ การเลือกเมนูจัดการข่าว ประกาศ 

จะพบหน้าจอดังภาพ สามารถเพ่ิมข่าวประกาศใหม่โดยคลิก  

 
ภาพที่ ๓.๑๑๓ หน้าต่างกาจัดการข่าวประกาศของหน่วยงาน 

พิมพ์หัวข้อข่าวหรือกิจกรรมที่ต้องการ พิมพ์รายละเอียดกิจกรรม หากมีไฟล์แนบให้แนบไฟล์    

คลิกปุ่ม  (เฉพาะไฟล์ .pdf)  หากต้องการใส่ลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้วยให้คัดลอกลิงค์นั้นมาวางที่ช่องสำหรับ

วางลิงค์  เลือกประเภทข่าว  เลือกให้แสดงข่าวได้ ๒ แบบ คือ ให้แสดงข่าวเฉพาะในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

๙.๑ 

๙.๒ 



๑๐๖ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

หรือให้แสดงข่าวได้ทั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  กำหนดวันสุดท้ายของการประกาศ

ข่าว  จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๑๔ การเพ่ิมข้อมูลข่าวประกาศในเว็บไซต์ 

๑๐) การอัพโหลดภาพกิจกรรมย้อนหลังของหน่วยงาน มีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการจัดการข่าว 

ประกาศตามข้อ ๙) แต่มีข้อแตกต่างที่ต้องเลือกประเภทข่าวเป็น “ภาพกิจกรรมย้อนหลัง    (อัลบั้มภาพ)” 

และมีขั้นตอนเพ่ิมเติมคือ เมื่อประกาศข่าวเรียบร้อยแล้วจะมีลิงค์   สำหรับเพ่ิมภาพกิจกรรม 

(สามารถเพ่ิมภาพกิจกรรมได้มากที่สุด ๓๐ ภาพ) 

 
ภาพที่ ๓.๑๑๕ หน้าต่างที่มีลิงค์สำหรับเพิ่มภาพกิจกรรมในเว็บไซต์ 

๙.๓ 

๙.๔ 

๙.๕ 

๙.๖ ๙.๗ 

๙.๘ 
๙.๙ 

๙.๑๐ 

๑๐.๑ 



๑๐๗ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

เมื่อคลิกลิงค์  ในที่นี้ยกตวัอย่างลิงค์ของโครงการฟุตซอล      สานสัมพันธ์ฯ จะ

พบหน้าจอดังภาพ คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกภาพที่ต้องการ พิมพ์รายละเอียดไฟล์ (ถ้ามี)    เมื่อเลือกจำนวน

ภาพได้ตามที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม “ตกลง” 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๑๖ การเลือกไฟล์รูปภาพเป็นภาพกิจกรรมย้อนหลังในเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.๒ ๑๐.๓ 

๑๐.๔ 



๑๐๘ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

๑๑) จัดการปฏิทินกิจกรรม คลิกที่เมนู  

 
ภาพที่ ๓.๑๑๗ การเลือกเมนูจัดการปฏิทินกิจกรรม 

จะพบหน้าจอดังภาพ  คลิกท่ี  

 
ภาพที่ ๓.๑๑๘ หน้าต่างการเพ่ิมปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ 

จะพบหน้าจอดังภาพ พิมพ์หัวข้อกิจกรรม  พิมพ์รายละเอียดกิจกรรม  หากมีไฟล์แนบ คลิกปุ่ม 

 (เฉพาะไฟล์ .pdf) หากมีลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องให้คัดลอกลิงค์ท่ีต้องการมาวางที่ช่องสำหรับวางลิงค์ เลือกวัน

เริ่มกิจกรรม วันสุดท้ายที่จัดกิจกรรม เลือกให้แสดงปฏิทินได้ ๒ แบบ คือ เลือกให้แสดงเฉพาะในเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน  หรือเลือกให้แสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

๑๑.๑ 

๑๑.๒ 



๑๐๙ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๑๙ การเพ่ิมข้อมูลปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ 

๑๒) การเข้าระบบถาม ตอบ (เว็บบอร์ด) เมื่อต้องการตอบคำถามที่นักศึกษาถามมาทางช่องทางระบบ

ถาม ตอบ คลิกท่ีเมนู  

 
ภาพที่ ๓.๑๒๐ การเลือกเมนูระบบถาม ตอบ 

 

 

 

๑๑.๓ 

๑๑.๔ 

๑๑.๕ 

๑๑.๖ 
๑๑.๗ 

๑๑.๘ 

๑๑.๙ 
๑๑.๑๐ 

๑๒.๑ 



๑๑๐ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

จะพบหน้าจอดังภาพ คลิกท่ี เพ่ืออ่านรายละเอียดและตอบคำถาม 

 
ภาพที่ ๓.๑๒๑ หน้าต่างการจัดการระบบถาม ตอบ ในเว็บไซต์ 

จะพบหน้าจอดังภาพ พิมพ์คำตอบลงในช่องคำตอบ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๒๒ หน้าต่างสำหรับตอบคำถามในระบบถาม ตอบ 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑)  ประชาสัมพันธ์โดยเน้นแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และทุกช่องทางที่มี เช่น ทางอีเมลล์ เว็บไซต์
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระบบประชาสัมพันธ์ข่าว Reg.  
Facebook สำนักงานหอพัก  Facebook ประจำหอพักแต่ละหลัง ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานหอพัก  
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหอพัก  ไวนิลประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒)  วิเคราะห์หาช่องทางการประกาศเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓)  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๔)  คัดกรองข้อมูลก่อนประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

๑๒.๒ 

๑๒.๓ 

๑๒.๔ 



๑๑๑ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

บทท่ี ๔ 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
 

      ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

พบปัญหา/อุปสรรคหลายประการที่อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนั้น 

ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญ และแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะในการ

พัฒนางานโดยสรุป ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

ลำดับที่ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
๑ การจัดการครุภัณฑ์เดิมภายในห้องพักท่ี

รูปแบบไม่ทันสมัย มีผลต่อการเลือกพัก
อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 
(ครุภัณฑ์พร้อมอาคารประมาณ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ) 

๑.  เปลี่ยนเตียงนอน ๒ ชั้น หอ้งพัก ๑-๓ คน หอพัก
สวัสดิการ เป็นเตียงเดี่ยว (ครุภัณฑ์เช่นเดียวกับ
หอพักปรับอากาศ หอพักพัดลม) 

๒.  เปลี่ยนเตียงนอน ๒ ชั้น หอ้งพัก ๔ คนหอพัก
สวัสดิการ เป็นเตียง ๒ ชั้น ๒ เตียง ครุภัณฑ์ใหม่ 

๓.  จัดโต๊ะอ่านหนังสือ และเก้าอ้ีให้มีจำนวนพอดีกับ
ประเภทห้องพัก ๑-๔ คน 

๔.  หาที่จัดเก็บครุภัณฑ์เดิมที่ย้ายออกจากห้องพัก 
หรือจำหน่ายออกตามระเบียบพัสดุ 

 
๒. การจัดนักศึกษาหอพักชั้นปี ๑ ที่เข้าร่วม

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการในระหว่างปิดภาคการศึกษา เข้า
หอพักและนักศึกษาหอพักรุ่นพ่ีไม่
ดำเนินการย้ายของออกจากห้องพักตาม
กำหนด  ทำให้ฝ่ายหอพักนักศึกษา
ดำเนินการเตรียมห้องพักให้พร้อมเข้าพัก
อาศัยได้ไม่ทันเท่าที่ควร ส่งผลให้การ
จัดสรรหมายห้องพักล่าช้าตามไปด้วย 

๑. ทำความสะอาด เตรียมห้องพักที่นักศึกษาหอพัก 
รุ่นพี่ทีค่ืนกุญแจห้องพักก่อนกำหนด และคืนกุญแจ
ตามกำหนดก่อน จากนั้นทำความสะอาดและ
เตรียมห้องพักนักศึกษาที่ย้ายออกทีหลังตามลำดับ 

๒.  จ้างพนักงานทำความสะอาดเพ่ิมในช่วงปิดภาค
การศึกษาท่ีต้องเตรียมห้องพักเร่งด่วน 

๓.  โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยจัด ควรจัดโครงการช่วงเดือน
กรกฎาคม เพ่ือทิ้งช่วงให้ฝ่ายหอพักนักศึกษามี
เวลาทำความสะอาดเตรียมห้องพักอย่างน้อย     
๑ เดือน 



๑๑๒ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับที่ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
๔.  เพ่ิมบุคลากรที่สามารถตัดสินใจได้ช่วงปิดภาค

การศึกษาเพ่ือจัดการห้องพักนักศึกษาท่ีไม่สมัคร
หอพักต่อและไม่ดำเนินการย้ายของออกจาก
ห้องพักตามกำหนด 

 
๓. ระบบรับสมัครเข้าหอพักนักศึกษาส่วน

การจองไม่มีการตัดยอดการจองอัตโนมัติ
จากระบบ แต่มีการตัดยอดรับชำระ ณ 
เคาท์เตอร์ธนาคาร ทำให้นักศึกษาบาง
รายที่ทำรายการจองช่วงที่ห้องพักบาง
ประเภทใกล้เต็มไม่สามารถชำระเงินได้
เมื่อยอดรับชำระท่ีธนาคารเต็มแล้ว  

๑. ปรับปรุงระบบในส่วนการจองหอพักให้สามารถตัด
ยอดการจอง โดยมีการเคลียรายการจองที่ไม่มีการ
ชำระภายในกำหนดอัตโนมัติ 

๒.  หากสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการรับชำระเงินจาก
ระบบธนาคารได้อัตโนมัติจะช่วยลดเวลาในการนำ
ข้อมูลการรับชำระเงินค่าหอพักเข้าระบบจอง
หอพัก ของผู้ดูแลระบบจองหอพักได้ 

๔. ระบบรับสมัครเข้าหอพักพักส่วนของ
ผู้ดูแลระบบในการจัดสรรห้องพักไม่ได้
แสดงหมายเลขห้องพักในรูปแบบแผนผัง
ห้องพัก ทำให้ไม่สะดวกในการบริหาร
จัดการ 

ปรับปรุงระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบให้สามารถ
บริหารจัดการห้องพักได้ในรูปแบบแผนผังห้องพัก 

๕. ระบบรับสมัครเข้าหอพักบางส่วน เช่น ปี 
พ.ศ.  ที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลใหม่ในแต่
ละปีการศึกษา การกำหนดวันเริ่มและ
วันสิ้นสุดการชำระเงินค่าหอพักแต่ละ
รอบ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยน
ข้อมูลได้เอง ทำให้ต้องประสานงาน
ผู้พัฒนาระบบทุกครั้งที่ก่อนเปิดระบบรับ
สมัครแต่ละรอบ 

ปรับปรุงระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ ให้ผู้ดูแลระบบ
สามารถปรับเปลี่ยน ปี พ.ศ. วันเริ่มและสิ้นสุดการ
ชำระเงินค่าหอพักแต่ละรอบได้เอง 

๖. การแสดงผลการเลือกเพ่ือนร่วมห้องของ
นักศึกษาผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพัก
หอพักในรูปแบบตารางมีเพียง ๒ 
คอลัมน์ ไม่สะดวกในการตรวจสอบ
ข้อมูลกรณีการเลือกเพ่ือนร่วมห้อง
ประเภทห้องละ ๓-๔ คน 

ปรับปรุงตารางแสดงผลในระบบส่วนการเลือกเพ่ือน 
ร่วมห้องให้สัมพันธ์กันกับประเภทห้องพัก เช่น 
ห้องพัก ๒ คนแสดง ๒ คอลัมน์   ห้องพัก ๓ คน 
แสดง ๓ คอลัมน์ และห้องพัก ๔ คน แสดง ๔ คอลัมน์ 



๑๑๓ 
 

                                                                  คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

ลำดับที่ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
๗. การจัดสรรหมายเลขห้องพักและเพ่ือน

ร่วมห้องของนักศึกษาแต่ละห้องผ่าน
ระบบไม่ช่วยให้ประหยัดเวลา หากต้อง
จัดสรรในระยะเวลาที่จำกัด  

ปรับปรุงให้ระบบสามารถนำเข้าข้อมูลการจัดสรร
หมายเลขห้องและเพ่ือนร่วมห้องของนักศึกษา จาก
โปรแกรม Microsoft Excel ได้อีกช่องทางหนึ่งเพ่ือ
ลดเวลาในการ     จัดสรรเลขห้องและเพ่ือนร่วมห้อง
ผ่านระบบในระยะเวลาที่จำกัด 

 

ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร 

หนังสือราชการ การวางแผน ข้อมูล สถิติ การประสานงานและการบริการเป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น มีข้อเสนอแนะในการ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

• ควรรับฟังคำแนะนำ ความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองจากผู้อ่ืนอยู่เสมอและไม่ปิดกั้นความคิด
ของผู้อื่นอีกท้ังสามารถนำข้อคิดเห็นของผู้อื่นประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 

• ควรพัฒนาทักษะในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ และเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

• ควรพัฒนาการให้บริการและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

• ควรศึกษาเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
ทางราชการและที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง 
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ภาคผนวก 

  



 

ภาคผนวก ก 

 

ระเบียบ  ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักใน

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ 
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

ส่วนกลาง กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

  



 

ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มประเภทต่างๆ และตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 

  ๒. แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายห้องพัก 

  ๓. แบบฟอร์มคำร้องขอลาออกจากหอพักนักศึกษา (คืนเงิน) 

  ๔. แบบฟอร์มคำร้องลาออกจากหอพักนักศึกษา 

  ๕. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษาหอพัก กรณีพักต่อเนื่องห้องเดิม 

  ๖. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษาหอพัก กรณีย้ายห้องใหม่ 

  ๗. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษาชำระเงิน กรณีฝากเข้าบัญชีหอพักนักศึกษา 

  ๘. แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษา 

 



 

ประวัติผู้จัดทำ 
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