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ค ำน ำ 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน “ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผู้ เขียนได้รวบรวมรายละเอียด           

แนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ผู้ เขียนยังได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บันทึกข้อความ              

กฎ ระเบียนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนได้ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ งาน ซึ่งจะท าให้   

การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

      ผู้เขียนมีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ให้เกิดความเข้าใจ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ผู้ เขียนได้             

อ้างอิงบางข้อความจากหนังสืออ่ืน เพ่ือให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ         

ผู้อ่าน จึงขอขอบคุณผู้เขียนหนังสือทุกเล่ม ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ          

ในการให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 
               นางสิริกร  เดชโยธิน 

                         กันยายน 2561 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

      การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาเยาวชนของชาติ         
ให้สามารถเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานะ
ยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  ครอบครัวมีรายได้น้อยประสบปัญหา
ด้านการเงิน ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ หรือมาจากครอบครัวที่บิดา
มารดาเสียชีวิต หย่าร้าง หัวหน้าครอบครัวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในครอบครัวเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
ท างานได้ท าให้รายได้ไม่พอเพียงกับการด ารงชีวิต และเลี้ยงดูส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรธิดา การเรียน
ในระดับอุดมศึกษานั้น วิชาที่เรียนมีเนื้อหายุ่งยากซับซ้อนมาก นักศึกษาจะต้องใช้สติปัญญา ก าลังกาย 
ก าลังใจ และสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก ฉะนั้นถ้าหากนักศึกษามีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง
ก็จะท าให้ขาดสมาธิ อาจท าให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อจนต้องลาออกจากการศึกษา 
      ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาด้านการเงิน         
ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักถึงปัจจัยด้านการเงินที่ส าคัญใน      
การพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ จึงได้อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน     
ทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2537 จ านวน 264,000 บาท  
(สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  จัดสรรเงินทุนการศึกษาทุนละ 4,000 บาท รวมนักศึกษาได้รับทุน
จ านวน 66 ทุน และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน         
งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบงานบริการสนับสนุนด้านสวัสดิการ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยมีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รั บ
ความช่วยเหลือตามล าดับความเดือดร้อนของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญและถือเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
      จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล่มนี้ได้
รวบรวมและเรียบเรียงโดยระบุขั้นตอน กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางาน เพ่ือประโยชน์ส าหรับ              
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนหลัง 
1.2.3 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท างานอะไรก่อนและหลัง 
1.3.3 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 
1.4 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติ งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เล่มนี้  จัดท าขึ้น เ พ่ือให้            
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอน  
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  1.4.1 ขั้นตอนวางแผนและเตรียมงานทุนการศึกษา 
   1.4.2 ขั้นตอนงานรับสมัครทุนการศึกษา 
  1.4.3 ขั้นตอนงานพิจารณาทุนการศึกษา  
   1.4.4 ขั้นตอนงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  
  1.4.5 ขั้นตอนสรุปและประเมินผลงานทุนการศึกษา 
 
1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

   1.5.1 ทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  หมายถึง  เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 

1.5.2 เงินรำยได้  หมายถึง เงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 1.5.3 งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ หมายถึง  งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา  
 1.5.4 คณะ หมายถึง คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์            
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์          
คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  

1.5.5 ผู้ปฏิบัติงำน หมายถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษาสังกัด
งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
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        1.5.6 นักศึกษำผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ที่ผ่าน

การพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา  

1.5.7 ประธำนกรรมกำร หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์               

ของมหาวิทยาลัย 

1.5.8 กรรมกำร หมายถึง กรรมการด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.5.9 กรรมกำรและเลขำนุกำร หมายถึง กรรมการและเลขานุการด าเนินการพิจารณา
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

1.5.10 ผู้ช่วยเลขำนุกำร หมายถึง ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์                
ของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. 

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ดังนี้ 

      2.1.1 ลักษณะงำนโดยท่ัวไป 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา แนะน า งานแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ งานให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า 
การแนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การทดสอบเพ่ือแนะแนว การบริการเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา การบริการสารสนเทศ การบริการจัดหางานและการบริการต่าง ๆ แก่นิสิตนักศึกษา 

2.1.2 ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนและระดับต ำแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้   
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับช านาญการ 
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ 

 
ชื่อต ำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  ระดับปฏิบัติกำร 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
ในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้การก ากับแนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
2.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
      ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
      1. ให้บริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการทดสอบ  บริการจัดหางาน และบริการจัดทุนการศึกษา
และให้การปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ           
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ฝ่ายบริการ ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการด ารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา 
      2. ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิจัยอาชีพต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับการบริหารงาน      
ในหอพักนักศึกษา และเสนอแนะเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษา 
      3. ส ารวจ บันทึกรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ติดตามประเมินผลงาน
ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
      4. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่      
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้     
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

      ด้ำนกำรประสำนงำน 
      1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้       
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
      2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ด้ำนกำรบริกำร 
      1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
      2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ      
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
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         ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
          ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
      2.2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของ นางสิริกร  เดชโยธิน ต าแหน่ง
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ มีดังนี้ 

              หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
              ด้ำนปฏิบัติกำร  

    1. ให้บริการสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งเงินทุนการศึกษา รับสมัคร
ทุนการศึกษา และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อนักศึกษา และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ 
ผู้ปกครองนักศึกษาหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาและ             
การด ารงชีวิตของนักศึกษา 
               2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล จัดท า ตรวจสอบ จัดเก็บ และรายงานสรุปสถิติข้อมูลนักศึกษา
ทุนการศึกษา ติดตามประเมิลผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
               3. ส ารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล การให้บริการรับสมัครทุนการศึกษา ข้อมูลสถิติรับสมัคร
ทุนการศึกษา ติดตามประเมิลผลงานด้านทุนการศึกษา เพ่ือประกอบการวางแผนและพัฒนา         
การปฏิบัติงาน 

     4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่ติดต่องาน หรือนักศึกษาที่มาฝึกงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่า งถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ          
การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

     ด้ำนกำรวำงแผน 
     ร่วมก าหนดวางแผนการท างานของหน่วยงาน การจัดประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ  ตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

     ด้ำนกำรประสำนงำน 
             1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน   หน่วยงานภายในระดับคณะและภายนอก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เจ้าของทุนการศึกษา ภาครัฐ/เอกชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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   2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานทุนการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ด้ำนกำรบริกำร 
                1. บริการให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแนะแนวให้
ค าปรึกษางานทุนการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

        2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านทุนการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ        
การพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

      2.2.2. ภำระงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
                1. ปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา/ค าสั่งมหาวิทยาลัย/ประกาศส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 
                2. งานอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
                3. งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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- บริหารท่ัวไป 

- สารบรรณ 

- การเงินและพัสดุ 
- บริหารงานบุคคล 

- แผนและ
งบประมาณ 

- องค์การนักศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
- กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
- ทะเบียนกิจกรรม 

- บริการสถานกีฬา 

- วินัยนักศึกษา 
- สวัสดิภาพนักศึกษา 
- นักศึกษาวิชาทหาร 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- ยาเสพติดและเอดส์ 
- ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา 

- ทุนการศึกษา 
- กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
- แนะแนวและจัดหางาน 
- บริการวิชาการและ
อบรมพัฒนานักศึกษา 

- การประกันคุณภาพ 

- บริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน 

- ประชาสัมพันธ์และ

สารสนเทศ 

- นวัตกรรมสื่อและ

ติดตามประเมินผล 

2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 2.3.1 โครงสร้ำงของงำน (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปภำพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน ส านักงานพัฒนานักศึกษา           
(มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 กันยายน 2555) 

2.3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน (Administration chart) 

 

รูปภำพที่ 2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 

งานสวัสดิการ

นักศึกษา 

งานกิจกรรม

นักศึกษา 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 
งานวินัยและสวสัดิ

ภาพนักศึกษา 

งานประกันคณุภาพ

และนวัตกรรมสื่อ 
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 2.3.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart) 
 

 
  

รูปภำพที่ 3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

 
3.1 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

     คู่มือการปฏิบัติงานทุนศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 ) และมีค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      3.1.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 )  
      3.1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533            
      3.1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. 2559 
      3.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      3.1.5 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      3.1.1 แผลกลยุทธ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

    ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
    ยุทธศำสตร์  จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และ

เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
    เป้ำประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถ

สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ       
ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท างานมีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง
และมีมนุษยส์ัมพันธ์ดี 

กลยุทธ์ที่ 5 มำตรกำร 
พัฒนาระบบสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพแก่นักศึกษา 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1. จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ ขาดแคลนอย่าง
พอเพียง 
2. จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีบกพร่อง 
ทางร่างกาย เพ่ือการเรียนและการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย 
อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษาด้วยระบบดูแล  
ให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาที่ท่ัวถึงและ
ทันต่อสถานการณ ์ 

       



คู่มือการปฏิบตัิงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  11 

      3.1.2 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. 2533  

              งานพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน กรรมการ จ านวน 3 คน กรรมการและเลขานุการ จ านวน 1 คน และ
ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ตาม ค าสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือให้การด าเนินการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 ดังนี้ 
              มาตรา 18  ให้มีอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือจะมีทั้ งรองอธิการบดี  และ              
ผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้  
              จ านวนรองอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ านวนไม่เกิน 7 คน เพ่ือประโยชน์ในการบังคับ
บัญชาให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี และรองอธิการบดีเป็นรองอธิการบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น 

    มาตรา 21 อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
                  1. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ของ
ทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

2. ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการ  ใน
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

4.  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
5. เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
6. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
     1. พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขทุนการศึกษา 
     2. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา 
     3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
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      3.1.3 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. 2559 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรรมการ อนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายหรือโดยประกาศพระบรมราชโองการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือประกาศพระบรม
ราชโองการนั้น ก าหนดเบี้ยประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงคณะท างานด้วย 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการในคณะกรรมการ หรือในคณะอนุกรรมการ 
“ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ หรือ               

ในคณะอนุกรรมการ 
“เบี้ยประชุม” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่คณะกรรมการ และ

อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย

การเงินทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อ 6 กรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบนี้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง      

ทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม 
เบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย   

ระเบียบนี้ 
ถ้ากรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วยให้เบิกเบี้ย

ประชุมได้เพียงต าแหน่งเดียว 
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่

เกินสองคน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และรองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุม

เช่นเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น 
ข้อ 7 กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ  

คณะหนึ่งให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดยีวในวันหนึ่ง 
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ข้อ 10 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือ          
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเสนอ
อธิการบดีพิจารณาก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม โดยให้เทียบเคียง
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ   
ตามบัญชีอัตราเบี้ยประชุม ดังนี้ 

ที ่ คณะกรรมกำร 
อัตรำ 

(บำท:คน:ครั้ง) 
20 คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 - ประธานกรรมการ 500 
 - กรรมการ (บุคคลภายใน) 300 
 - เลขานุการ 200 
 - ผู้ช่วยเลขานุการ 100 

 
      3.1.4 ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

              ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ” ซึ่งด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติแผนงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน  
ทุนทรัพย์ ประเภททุนการศึกษารายปี  โดยมีประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติเงื่อนไขรับสมัคร
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
   1. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกคณะทุกชั้นปี 

  2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือครอบครัวประสบภัยธรรมชาติ  
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
  4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษ

ในคดีใด ๆ 
    5. ไม่เป็นผู้ที่ก าลังได้รับทุนจากที่ อ่ืน ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืม เพ่ือ
การศึกษา 
    6. มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์/ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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        รำยละเอียดก ำหนดกำร ดังนี้ 
  1. ก าหนดระยะเวลาสมัครขอรับทุนการศึกษา ณ คณะต้นสังกัด  

    2. ก าหนดระยะเวลาคณะพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น 
    3. ก าหนดระยะเวลาคณะส่งผลการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นพร้อมใบสมัคร 
    4. ก าหนดระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น 
จากคณะ 
    5. ก าหนดระยะเวลาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
                       6. เอกสารหลักฐานประกอบแนบใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 
       - ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
       - ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
       - ส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
       - ใบแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
      3.1.5 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

              การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการสนทนาแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สัมภาษณ์ คือ คณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการตั้งค าถามที่ต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบข้อเท็จจริงและทราบข้อมูลของผู้ถูก
สัมภาษณ์มากยิ่ งขึ้น การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญของการพิจารณา
ทุนการศึกษา เป็นข้อมูลตัดสินผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา         
คนใดนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์แบบลงคะแนนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังนี้   

                  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

40 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน 
รวม 

100 คะแนน 
ฐานะครอบครัว ความกระตือรือร้นใน

การหารายได้พิเศษ 
จ านวนบุตรที่อยู่
ในความดูแลของ

ครอบครัว 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 
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3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 กำรปฏิบัติงำนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 

รูปภำพที่ 4  Flow chart การปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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        วิธีกำรปฏิบัติงำนได้น ำวงจร PDCA มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)” หรือ 
PDCA กล่าวคือ 
             P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงาน 
             D (Do) คือ การด าเนินการตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ โดยการควบคุมเพ่ือให้ได้ผลตาม
ตัวชี้วัดคุณภาพ 
             C (Check) คือ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

             A (Act) คือ เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน ให้ท าการปรับปรุง หรือถ้าดีอยู่แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการปฏิบัติงาน มีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

       ขั้นที่ 1 กำรวำงแผนงำนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
             1. รับหนังสือแจ้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
จากกองแผนงาน  
             2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานทุนการศึกษา 
             3. จัดท าแผนปฏิบัติงานทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
             4. จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา 
             5. จัดท าแผนงบประมาณประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา   
             6. แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       ขั้นที ่2 กำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

            1. จัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
             2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
             3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา 
             4. รับสมัครทุนการศึกษาคณะด าเนินการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา 
         - คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเข้าสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 
         - คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทุนการศึกษา 
             5. รวบรวมรายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา ใบสมัครทุนการศึกษา และหลักฐาน
ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 
             6. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
เงื่อนไขประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  
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             7. จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา 
             8. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
             9. จัดท าสรุปข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาประกอบการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
   10. แจ้งก าหนดการนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
   11. จองห้องประชุมสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
   12. จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
   13. จัดท าหนังสือขออนุมัติและยืมเงินประชุมด าเนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
   14. จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา  
   15. จัดท าใบลงทะเบียนนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
   16. จัดท าใบลงทะเบียนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
   17. คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
   18. ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
   19. จัดท าหนังสือขออนุมัติและเบิกจ่ายประชุมด าเนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
             20. จัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
             21. ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
             22. คณะแจ้งนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 
             23. ตรวจสอบรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาส่งต่อฝ่ายเบิกจ่ายขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินทุนการศึกษา 

       ขั้นที่ 3 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
             1. ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงินทุนการศึกษาตามแผนงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
             2. ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
             3. สรุปรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
             4. สรุปรายงานผลนักศึกษาผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา 
             5. สรุปรายงานงบประมาณประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
             6. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานทุนการศึกษา 

       ขั้นที่ 4 น ำผลประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ 
             น าผลสรุปการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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   1. ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ทุกปีงบประมาณ 
            2. พัฒนาจัดท าระบบการรับสมัครทุนการศึกษาผ่าน website  
  
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

      3.3.1 มีข้ันตอน แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และเข้าใจง่าย 
      3.3.2 ต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส านักงานพัฒนา
นักศึกษาอย่างเคร่งครัด 
      3.3.3 การจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับทุนต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน (Update) เนื่องจาก
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
      3.3.4 ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษา ให้ตรงตามประกาศเงื่อนไข
การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      3.3.5 การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักศึกษามีกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์  
การคัดเลือกให้ความช่วยเหลือตามล าดับความเดือดร้อนของนักศึกษา มีความยุติธรรมโปร่งใส 
ในการพิจารณานักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 
3.4 แนวควำมคิดหรืองำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

      แนวคิดเกี่ยวกับกำรทุนกำรศึกษำ 
       ส าเนาว์ ขจรศิลป์(2537) ได้กล่าวถึง นโยบายการเก็บเงินค่าเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา     

โดยรัฐบาลว่า จะเก็บเงินจากนักศึกษาในอัตราต่ าเนื่องจากค่าใช้จ่ายของสถาบันอุดมศึกษา           

เกือบทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดินอย่างไรก็ตามยังเป็นการยากส าหรับผู้ที่มาจากครอบครัว       

ที่มีฐานะยากจนที่จะได้รับโอกาสเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐเนื่องจากประสบปัญหา

ทางด้านการเงิน อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการจัดหาแหล่ง

ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา ทุนการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเงินที่บริษัทห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธา

รวบรวมบริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาโดยตรงและบริจาคผ่านทบวงมหาวิทยาลัยการบริจาคเงินดังกล่าว

มี 2 ลักษณะคือ  

             1. การจัดตั้ งกองทุนเป็นการบริจาคเงินจ านวนมากเพ่ือจัดตั้ งเป็นกองทุนโดยให้

สถาบันอุดมศึกษาน าเงินไปฝากธนาคาร แล้วน าดอกผลมาจัดเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา            

ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  
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             2. การจัดสรรทุนให้นักศึกษาเป็นประจ าโดยผู้บริจาคจัดสรรเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้

นักศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็ได้จัดสรรทุนการศึกษาไว้ให้

นักศึกษาเช่นกัน แตป่ระเภทของทุนและจ านวนทุนการศึกษานั้นยังมีไม่มาก  

       วัตถุประสงค์ของกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำมี ดังนี้  

   1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จ

การศึกษาได้  

   2. เพ่ือสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถด าเนินการตามนโยบายของสถาบันได้อย่าง   

มีประสิทธิภาพ 

   3. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน
จนส าเร็จการศึกษา  

   4. เพ่ือให้ค าปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงิน 
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บทที่  4 
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 
  การปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากต้องมีหลักเกณฑ์ ประกาศ

กฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลของการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถประสบผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เทคนิคและ    
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 
แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน   
4.1 แผนงบประมำณสนับสนุนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
   

 
 

แผนงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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4.2 แผนกำรปฏิบัติงำนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

      การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรม /แผนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แผนงำนทุนกำรศึกษำ             

1. รับแจ้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

         /   

2. ประชุมวางแผนจัดท าแผนงบประมาณ
สนับสนุนทุนการศึกษา 

         /   

3. จัดท าแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

         /   

4. จัดท าแผนงบประมาณประชุม
คณะกรรมการทุนการศึกษา 

         /   

5. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

          /  

6. แจ้งงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา           /  

7. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

          /  

กำรรับสมัครทุนกำรศึกษำ            // 

8. จัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          //
/ 

//
// 

9. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนประกาศ 
รับสมัครทุนการศึกษา 

           // 

10. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา / / / / / / / / / / / / 

11. รับสมัครทุนการศึกษาคณะด าเนิน 
การรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา 

/ / //          

12. คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่าน 
การพิจารณาในเบื้องต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ 

  /          
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กิจกรรม /แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

13. คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่าน 
การพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทุนการศึกษา 

   /         

14. รวบรวมรายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา ใบสมัครทุนการศึกษา และ
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

   /         

15. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้สมัคร
ขอรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  

    /        

16. จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษาสมัคร
ขอรับทุนการศึกษา 

    /        

17. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาผู้สมัคร
ขอรับทุนการศึกษา ลงในระบบ
ทุนการศึกษา 

    /        

18. จัดท าสรุปข้อมูลนักศึกษาสมัคร 
ขอรับทุนการศึกษาประกอบการพิจารณา
คัดเลือกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา 

     /       

งำนพิจำรณำทุนกำรศึกษำ             
19. แจ้งก าหนดการนักศึกษา 
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 

     /       

20. จองห้องประชุมสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

     /       

21. จัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
รับทุนการศึกษา 

     /       

22. จัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
รับทุนการศึกษา 

     /       
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กิจกรรม /แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

23. จัดท าหนังสือขออนุมัติและยืมเงิน
ประชุมด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

      /      

24. จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 
รับทุนการศึกษา 

      /      

25. จัดท าใบลงทะเบียนนักศึกษา 
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 

      /      

26. จัดท าใบลงทะเบียนคณะกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 

      /      

27. คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 

       /     

28. ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษารับทุนการศึกษา 

       /     

29. จัดท าหนังสือขออนุมัติและเบิกจ่าย
ประชุมด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

       /     

กำรประกำศรำยช่ือนักศึกษำผู้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

            

30. จัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษา 
ผู้ได้รับทุนการศึกษา 

       /     

31. ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 

       /     

32. คณะแจ้งนักศึกษาผู้ได้ 
รับทุนการศึกษาส่งเอกสารประกอบ 
การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 

       /     

33. ตรวจสอบรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
เงินทุนการศึกษาส่งต่อฝ่ายเบิกจ่าย 
โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาทุนการศึกษา 
 

        /    
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กิจกรรม /แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล

กำรด ำเนินงำน 

            

34. ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงิน
ทุนการศึกษาตามแผนงบประมาณ
สนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 

        /    

35. ตรวจสอบความถูกต้องจ านวน
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 

        /    

36. สรุปรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 

        /    

37. สรุปรายงานผลนักศึกษาผู้ไม่ผ่าน 
การพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา 

        /    

38. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
ทุนการศึกษา 

         /   

น ำผลประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ             

39. น าผลสรุปการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 

/ / / / / / / / / / / / 

40. ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนการศึกษาตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 

/ / / / / / / / / / / / 

41. พัฒนาจัดท าระบบการรับสมัคร
ทุนการศึกษาผ่าน website 

/ / / / / / / / / / / / 
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4.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

    ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้

 
รูปภำพที่ 5 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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      4.3.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

      1. ขั้นตอนวำงแผนและเตรียมงำนทุนกำรศึกษำ  โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   

  
 
 

รูปภำพที่ 6 Flow Chart ขั้นตอนวางแผนและเตรียมงานทุนการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 1 ค าอธิบายขั้นตอนวางแผนและเตรียมงานทุนการศึกษา 

ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

1 รับแจ้งอนุมัติ

งบประมาณ

สนับสนุน

ทุนการศึกษา 

1. รับหนังสือแจ้งงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากกองแผนงาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
สั่งการมอบหมายงานสวัสดิการด าเนินงาน 
3. หัวหน้างานสวัสดิการรับมอบหมาย 
สั่งการผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษา 

ภาคผนวก 

หน้าที ่98-100 

2 ประชุมจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน
ทุนการศึกษา 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานทุนการศึกษา 

2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจ าปีงบประมาณ 

 

3 จัดท าแผนการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1. จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ทุนการศึกษา  

    - จัดสรรจ านวนทุนการศึกษา/จ านวนเงิน

ทุนการศึกษา 

2. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

พิจารณา 

    - ไม่เห็นชอบด าเนินการแก้ไข 
    - เห็นชอบ จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 

ภาคผนวก 

หน้าที ่102 

4 จัดท าแผน
งบประมาณประชุม
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

1. จัดท าแผนงบประมาณประชุม 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 

2. จัดเตรียมงานตามแผนงบประมาณ 

ภาคผนวก 

หน้าที ่103 

5 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

1. จัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ด ารงต าแหน่งประจ าปี
การศึกษา วาระ 1 ปี เพื่อให้การด าเนินงาน 
พิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 

ภาคผนวก

หน้าที ่104 
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

  อุบลราชธานี ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้      
องค์ประกอบ ดังนี้ 
   - ประธาน จ านวน 1 คน   
   - กรรมการ จ านวน 3 คน  
   - กรรมการและเลขานุการ จ านวน 1 คน  
   - ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 1 คน   
อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
   - พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอรับ
ทุนการศึกษาตามเงื่อนไขทุนการศึกษา  
   - สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา 
เพ่ือรับทุนการศึกษา  
   - ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 
2. เสนอหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
ตรวจทาน 
3. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณา 
   - ไม่เห็นชอบด าเนินการแก้ไข 
   - เห็นชอบ จัดท าหนังสือขออนุมัติแต่งตั้ง
ค าสั่งคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. เสนออธิการบดีขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
5. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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รูปภำพที่ 7 ตัวอย่าง : แผนงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

ที่ได้รับอนุมัตจิัดสรร ประจ าปีงบประมาณ หมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 รูปภำพที่ 8 ตัวอย่าง : การจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ืออนุมัติแผนการจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
โดยระบปุระเภททุนการศึกษารายปี จ านวนทุนที่คณะได้รับจัดสรร และจ านวนเงินทุนแต่ละทุน  
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รูปภำพที่ 9 ตัวอย่าง : แผนงบประมาณประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ประมาณหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
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รูปภำพที่ 10 ตัวอย่าง : การจัดท าแผนงบประมาณประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ แผนจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทุนการศึกษา  และ 2. ค่าใช้สอย น าเสนอขออนุมัติแผนประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ โดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ.2559 
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รูปภำพที่ 11 ตัวอย่าง : การจัดท าหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา  
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รูปภำพที่ 12 ตัวอย่าง : การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา หลังจากที่ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งค าสั่งจัดท าหนังสือแจ้งเวียน
คณะกรรมการตามรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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             2. ขั้นตอนงำนรับสมัครทุนกำรศึกษำ  โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 
 

รูปภำพที่ 13 : Flow Chart ขั้นตอนงานรับสมัครทุนการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 2 ค าอธิบายขั้นตอนงานรับสมัครทุนการศึกษา 

ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

1 จัดท าประกาศรับ
สมัครทุนการ 
ศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. ร่วมประชุมวางแผนงานรับสมัคร
ทุนการศึกษา 
2. จัดท าร่างประกาศ เรื่อง รับสมัคร 
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณประจ าปี ตามที่แผนงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้  
     - ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติ  
ผู้รับทุนการศึกษา  
     - ก าหนดการวัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
     - ก าหนดการวัน เวลา สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
     - ก าหนดการวัน เวลา สถานที่ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
หมายเหตุ ระบุวัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน  
3. เสนอหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
พิจารณาตรวจทาน 
4. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณาอนุมัติลงนามประกาศรับสมัคร
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     - ไม่เห็นชอบด าเนินการแก้ไข 
     - เห็นชอบ ลงนาม 

ภาคผนวก 

หน้าที่ 96 

2 แจ้งเวียนประกาศ
รับสมัครทุน 
การศึกษา 

   จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้น เพ่ือรับ
ทุนการศึกษา แจ้งก าหนดการด าเนินงาน 
รับสมัครทุนการศึกษา เพื่อให้คณะด าเนินการ
ส่งกลับมายังงานสวัสดิการนักศึกษา  
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้  
     - ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  
 

ภาคผนวก 

หน้าที่ 105 
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

       - แผนงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     - ใบสมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

3 ประชาสัมพันธ์ 
การรับสมัคร 
ทุนการศึกษา   

1. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนทุกคณะ 
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา 
ผ่านทาง website ดังนี้ 
     - www.reg.ubu.ac.th 
     - website งานสวัสดิการนักศึกษา 
     - Facebook ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
3. ให้บริการข้อมูลรับสมัครทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ งานสวัสดิการ
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 

4 คณะด าเนินงาน 
ตามประกาศ 
รับสมัคร
ทุนการศึกษา 

1. คณะด าเนินงานรับสมัครและพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้นเพ่ือเข้าสอบ
สัมภาษณ์รับทุนการศึกษาตามประกาศ 
รับสมัครทุนการศึกษา 
2. คณะส่งผลการพิจารณาในเบื้องต้นพร้อม
ใบสมัครกลับมายังส านักงานพัฒนานักศึกษา 
หลักฐานประกอบการสมัครทุนการศึกษา 
ดังนี้ 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 
ฉบับ 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน  
1  ฉบับ (ถ้ามี) 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ           
     - ใบแสดงผลการเรียน  จ านวน 1 ฉบับ    
 

 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

5 ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
ตามประกาศรับ
สมัครทุนการศึกษา 

    รวบรวมตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา
สมัครขอรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขประกาศทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
     - กรณีนักศึกษาคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทุนการศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ตาม
ก าหนดการ 
     - กรณีนักศึกษาคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขทุนส่งใบสมัครกลับคืนคณะต้นสังกัด  
หมำยเหตุ นักศึกษาที่คุณสมบัติไม่ตรง 
ตามเงื่อนไขทุนการศึกษาสามารถขอรับ
ทุนการศึกษาอ่ืนที่คุณสมบัติตรงตาม 
เงื่อนไขได้   

 

6 สรุปจ านวน
นักศึกษาสมัคร  
ขอรับทุนการศึกษา 

    จัดท าสรุปจ านวนนักศึกษาสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา  
     - รวบรวมตรวจสอบตามหนังสือที่คณะ
แจ้งผลการพิจาณาในเบื้องต้น  

 

7 บันทึกข้อมูล
นักศึกษาสมัคร
ขอรับทุน 
การศึกษา 

    รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาสมัคร
ขอรับทุนการศึกษา  
     - บันทึก ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา 
คณะ สาขา ชั้นปี บันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษา ข้อมูลอาชีพและรายได้ผู้ปกครอง 
จ านวนบุตร การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
ประมาณค่าใช้จ่ายและสรุปเหตุผลปัญหา
ความเดือดร้อนของนักศึกษาที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา บันทึกลงในระบบทุนการศึกษา 

ภาคผนวก  
หน้าที่ 115 

8 รายงานข้อมูลเข้าที่
ประชุมพิจารณา
ทุนการศึกษา 

    จัดเตรียมเอกสารรายงานสรุปข้อมูล
นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา 
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
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รูปภำพที่ 14 ตัวอย่าง : การจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โดยระบรุายละเอียดที่ส าคัญในประกาศ ดังนี้  1. ชื่อทุนการศึกษา 2. ประเภททุนการศึกษา 3. จ านวน
ทุนการศึกษาและเงินทุนการศึกษาที่รับสมัคร (ตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา) 
4. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา และ 5. รายละเอียดก าหนดการด าเนินงาน   

ข้อควรระวัง ในการจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควรระบุระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจนตามแผนงบประมาณประจ าปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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รูปภำพที่ 15 ตัวอย่าง : การจัดท าหนังสือการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้น โดยแนบ

เอกสาร ดังนี้ 1. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา และ 2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
ข้อควรระวัง หนังสือแจ้งเวียนควรระบุก าหนดระยะเวลาการแจ้งคณะส่งกลับที่ชัดเจน 
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 รูปภำพที่ 16 ตัวอย่าง : ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรตรวจสอบ
การกรอกข้อมูลนักศึกษาครบทุกข้อ น ามาจัดท าสรุปประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนและตรวจสอบ
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ดังนี้ 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี) 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และ                  
4. ใบแสดงผลการเรียน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจาณาสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 
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รูปภำพที่ 17 ตัวอย่าง : การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานทุนการศึกษา ข้อมูลข่าวสารงาน

ทุนการศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านทางเว็บไซต์ส าน างานพัฒนา

นักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/student/http://www.reg.ubu.ac.th  
 

 
 

รูปภำพที่ 18 ตัวอย่าง : การประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ข้อมูลข่าวสารงาน
ทุนการศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านทางเว็บไซต์ส าน างานพัฒนา

นักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/student/http://www.reg.ubu.ac.th  

http://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.reg.ubu.ac.th/


คู่มือการปฏิบตัิงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  43 

 
 
รูปภำพที่ 19 ตัวอย่าง : การประชาสัมพันธ์จ านวนทุนการศึกษา ข้อมูลข่าวสารงาน

ทุนการศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านทางเว็บไซต์ส าน างานพัฒนา

นักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/student/http://www.reg.ubu.ac.th  
 

 
 
รูปภำพที่ 20 ตัวอย่าง : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานทุนการศึกษา ที่เป็นประโยชน์

แก่ นั กศึ กษ ามหาวิ ทย าลั ย อุ บลร าชธ านี  ผ่ านทา ง เ ว็ บ ไซต์ ส าน า ง าน พัฒนานั กศึ ก ษ า 

http://www.ubu.ac.th/web/student/http://www.reg.ubu.ac.th 

http://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.reg.ubu.ac.th/
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รูปภำพที่ 21 ตัวอย่าง : การจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา บันทึกข้อมูล
ดังนี้ ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ สาขา ชั้นปี ข้อมูลประวัตินักศึกษา ข้อมูลอาชีพและรายได้
ผู้ปกครอง จ านวนบุตร การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ประมาณค่าใช้จ่ายและสรุปเหตุผลปัญหา
ความเดือดร้อนของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา  
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รูปภำพที่ 22 ตัวอย่าง : เทคนิคการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Excel มีวิธีการบันทึกข้อมูลเดียวกัน  
ในหลายเซลล์พร้อมกันซึ่งในฐานข้อมูลนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยจะมีข้อมูล           
ที่ซ้ ากันมาก ข้อมูลอาจจะอยู่ติดกันหรือ   ห่างกันหลายช่อง  เพ่ือความรวดเร็วและลดการพิมพ์    
ข้อมูลซ้ า ๆ กันหลายครั้ง จึงควรน าเทคนิคมาใช้งานการท างานเพ่ือความรวดเร็ว ดังนี้   

- ใช้ปุ่ม Ctrl มาใช้ในการคลิกเลือกในการใส่ข้อมูลเดือนที่ซ้ ากัน  
- พิมพ์ เดือน เสร็จแล้วกด Ctrl + Enter จะน าชั้นปีที่พิมพ์ไว้ไปใส่ลงไป ในช่องเซลล์ 

ที่เลือกโดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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             3. ขั้นตอนงำนพิจำรณำทุนกำรศึกษำ  โดยมลีักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

       
 

รูปภำพที่ 23 : Flow Chart ขั้นตอนงานพิจารณาทุนการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 3 ค าอธิบายขั้นตอนงานพิจารณาทุนการศึกษา 

ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

1 แจ้งก าหนดการ
นักศึกษาเข้าสอบ
สัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

1. หนังสือแจ้งเวียน 
2. ประชาสัมพันธ์ทาง website ดังนี้ 
     - www.reg.ubu.ac.th 
     - website งานสวัสดิการนักศึกษา 
     - Facebook ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

2 เชิญประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
ทุนการศึกษา 

1. ประสานลงนัดคณะกรรมการ เพ่ือแจ้ง 
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
2. จัดจองห้องสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
3. จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา  
แจ้งรายละเอียด ดังนี้ 
     - จ านวนทุนการศึกษาที่รับ 
     - จ านวนเงินทุนการศึกษา 
     - ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเวลา 
สถานที่  
     - จ านวนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ภาคผนวก 
หน้าที่ 110 

3 ขออนุมัติ
งบประมาณประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
ทุนการศึกษา 

   จัดท าหนังสือขออนุมัติและยืมเงินประชุม
ด าเนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา  
ประมาณการค านวณ จ านวน 1 วัน/ 
ครั้ง x ค่าตอบแทนกรรมการ (ตามจ านวน
คณะกรรมการตามค าสั่ง) x ค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 1 มื้อ x อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ พร้อมแนบเอกสาร
ดังนี้  
     -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
 

ภาคผนวก 
หน้าที่ 111  
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

  
     - ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. 2559 
     - สัญญายืมเงิน  

 

4 พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 

    เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณประชุมด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

 

5 จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก
นักศึกษา
ทุนการศึกษา 

    จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาตามจ านวนคณะกรรมการ 
ทุนการศึกษา ดังนี้  
1. ฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาขอรับ                  
ทุนการศึกษาซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลอาชีพและรายได้ผู้ปกครอง จ านวนบุตร 
การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ประมาณ
ค่าใช้จ่ายและสรุปเหตุผลปัญหาความ
เดือดร้อนของนักศึกษาที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 
2. จัดท าแบบลงคะแนนสอบสัมภาษณ์
รายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา 
โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
รายละเอียดดังนี้  
     - ฐานะครอบครัว คะแนน 40 คะแนน  
     - ความกระตือรือร้นในการหารายได้
พิเศษ คะแนน 30 คะแนน  
     - จ านวนบุตรที่อยู่ในความดูแลของ
ครอบครัว คะแนน 20 คะแนน 
     - การเข้าร่วมกิจกรรม คะแนน 10 
คะแนน 
3. จัดท าใบลงทะเบียนนักศึกษาสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา  

ภาคผนวก 
หน้าที่ 115-116 
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

  4. จัดท าใบลงทะเบียนคณะกรรมการ 
5. จัดเตรียมใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
6. จัดท าป้ายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 

 

6 สอบสัมภาษณ์ทุน 
การศึกษา 

1. จัดเตรียมความพร้อมห้องสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา 
2. คณะกรรมด าเนินการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษารายบุคคล 
3. คณะกรรมการสรุปคะแนนรายบุคคล 

 

7 ประชุมสรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือก
นักศึกษารับทุน 
การศึกษา 

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการพิจารณา
คัดเลือกโดยเรียงล าดับความเดือดร้อนของ
นักศึกษา 
2. สรุปจัดเรียงล าดับนักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา 

 

8 สรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือก
นักศึกษา
ทุนการศึกษา 

    เสนอประธานลงนามแบบสรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา  
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการจัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อไป  

ภาคผนวก 
หน้าที่ 117 

9 การเบิกจ่าย
งบประมาณประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
ทุนการศึกษา 

    จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประชุม
ด าเนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพร้อม 
แนบเอกสาร ดังนี้  
     - ใบลงทะเบียนนักศึกษาสอบสัมภาษณ์  
     - ใบลงทะเบียนคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
     - ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทน 
คณะกรรมการทุนการศึกษา 
     - ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม      

ภาคผนวก 
หน้าที่ 122-124 
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รูปภำพที่ 24 ตัวอย่าง : การจัดท าหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายชื่อในค าสั่งคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยระบุก าหนดการ วันเวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาท่ีชัดเจน  
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รูปภำพที่ 25 ตัวอย่าง : การจัดท าหนังสือขออนุมัติและยืมเงินประชุมด าเนินงานสอบ

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนงบประมาณประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ประมาณการค านวณ จ านวน 1 วัน/ครั้ง x ค่าตอบแทนกรรมการ (ตามจ านวนคณะกรรมการตาม
ค าสั่ง) x ค่าอาหารกลางวัน จ านวน1 มื้อ x อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
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รูปภำพที่ 26 ตัวอย่าง : สัญญายืมเงิน หลักฐานใช้แนบพร้อมกับหนังสือขออนุมัติและยืมเงิน

ประชุมด าเนินงานสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยลงชื่อผู้รับเงิน       
หลังจากได้รับอนุมัติทางกองคลังจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงชื่อผู้ยืมเงิน 
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รูปภำพที่ 27 ตัวอย่าง : การจัดท าแบบลงคะแนนสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ตามหลักเกณฑ์
การให้คะแนนพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา  โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
รายละเอียดดังนี้  
       - ฐานะครอบครัว  คะแนน  40 คะแนน  
    - ความกระตือรือร้นในการหารายได้พิเศษ   คะแนน  30 คะแนน  
      - จ านวนบุตรที่อยู่ในความดูแลของครอบครัว  คะแนน 20 คะแนน 
     - การเข้าร่วมกิจกรรม คะแนน 10 คะแนน 
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รูปภำพที่ 28 ตัวอย่าง : เทคนิคการบันทึกข้อมูลนักศึกษาพร้อมกันหลาย ๆ ไฟล์ โดยใช้
โปรแกรม Excel การท าให้ไฟล์งานหลายไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในเวลาเดียวกัน  สามารถมีข้อมูลนักศึกษา
ปรากฏพร้อมกันหลาย ๆ ไฟล์ ในการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว  ในกรณีที่จัดท าเรื่องแบบลงคะแนน
นักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีข้อมูลของนักศึกษา รหัสนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล คณะของนักศึกษาที่จ าเป็นมาก ในการน าข้อมูลไปใช้งานกับไฟล์อ่ืน  ๆ หรือส่วนอ่ืน          
เพ่ือรวดเร็วในการท างานในขั้นตอนต่อไปการใช้งาน ดังนี้ 

- คลิกแถบของไฟล์แรกที่ต้องการจะป้อนข้อมูล แล้ว กด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือก 
ไฟล์งานอื่นที่ต้องการให้แสดงข้อมูลนักศึกษา  

- บนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ เลือกเซลล์หรือช่วง ที่ต้องการใส่ข้อมูลใหม่ เมื่อพิมพ์ข้อมูล
เสร็จแล้ว ข้อมูลที่กรอกนั้นจะปรากฏในไฟล์งานที่เลือกไว้ โดยจะมีข้อมูลที่เหมือนกันสามารถน าไปใช้
งานต่อได้เลยโดยไม่ต้องกลับมาพิมพ์ข้อมูลเดิมซ้ าอีก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 

1 
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 รูปภำพที่ 29 ตัวอย่าง : เทคนิคการแยกข้อมูลของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม Excel           
ซึ่งจะน ามาใช้ในการแยกข้อมูลของนักศึกษา  กรณีที่น ามาใช้คือการแยกชื่อกับนามสกุลออกเป็นคนละ
คอลัม  ชื่ออยู่คอลัมหนึ่งนามสกุลอยู่คอลัมหนึ่ง เพ่ือการค้นหาหรือท าอะไรก็จะง่ายขึ้น โดยวิธีการ     
ดังรูป  

- คลิกแถบเครื่องมือ Data (ข้อมูล) 
- คลิก Text to Columns จะปรากฎหน้าต่างตั้งค่าในสามขั้นตอนขึ้นมา 
- ในขั้นตอนที่สอง เลือกว่าจะใช้ comma หรือ space หรือ tab ในการแยก 
- ในขั้นตอนที่สาม ถ้าไม่อยากให้การแก้ไขทับข้อมูลในเซลล์เดิม ให้คลิกเลือกต าแหน่ง

ที่จะให้ข้อมูลไปปรากฎ 
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รูปภำพที่  30  ตั วอย่ าง  : การจัดท าแบบสรุปผลการพิจารณาคัด เลื อกนักศึ กษา                    
รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโดยเรียงล าดับ              
ความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตามมติคณะกรรมการทุนการศึกษา เสนอประธาน  
ลงนามแบบสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ        
การจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อไป 
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รูปภำพที่ 31 ตัวอย่าง : การจัดท าหนังสือขออนุมัติและเบิกจ่ายยืมเงินประชุมด าเนินงานสอบ
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนงบประมาณประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
โดยแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 1. ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ 2. ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนคณะกรรมการ และ 3. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหาร
กลางวัน  
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รูปภำพที่ 32 ตัวอย่าง : เทคนิคการจัดเตรียมห้องประชุมสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. ห้องสอบสัมภาษณ์ควรเป็นเอกเทศ ไม่มีคนพลุกพล่าน   มีโต๊ะ เก้า อ้ีนั่ ง
สะดวกสบาย อากาศถ่ายเทท่ีดี  มีแสงสว่างพอเหมาะ 

2. มีการจัดเตรียมแบบบันทึกข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ เตรียมสรุปข้อมูลนักศึกษา                   
ที่เข้าสัมภาษณ์  จากข้อมูลในใบสมัครและข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้การรู้จักและเข้าใจนักศึกษา
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. มีการจัดเตรียมใบสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาที่จะเข้าสัมภาษณ์/ข้อมูลอ่ืนๆ 
4. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลนักศึกษา เช่น ปากกา   

ดินสอ ยางลบ กระดาษทิชชู (กรณีนักศึกษาร้องไห้) เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  59 

        4. ขั้นตอนงำนประกำศรำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  

 
 

รูปภำพที่ 33 : Flow Chart ขั้นตอนงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 4  ค าอธิบายขั้นตอนงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  

ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

1  จัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

    จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ตามหลักฐานแบบสรุปผลการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา  

ภาคผนวก 
หน้าที่ 120 

2 เสนอพิจารณา 1. เสนอหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
พิจารณาตรวจทาน 
2. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อนุมัติประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

ภาคผนวก 
หน้าที่ 120 

3 แจ้งเวียนประกาศ 
ผลการพิจารณา 

    จัดท าหนังสือแจ้งเวียนประกาศรายชื่อ
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคณะ 

 ภาคผนวก 
 หน้าที่ 121 

4 ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษา 

1. หนังสือแจ้งเวียน 
2. ประชาสัมพันธ์ทาง website ดังนี้ 
     - www.reg.ubu.ac.th 
     - website งานสวัสดิการนักศึกษา 
     - Facebook ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

    
 

5 คณะด าเนินการ
แจ้งนักศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

1. คณะแจ้งนักศึกษาที่ผ่านได้รับ
ทุนการศึกษารวบรวมส่งเอกสารประกอบ 
การเบิกจ่ายเงินทุนส่งกลับมายังงานสวัสดิการ
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 
ดังนี้ 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
จ านวน 1 แผ่น 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
จ านวน 1 แผ่น 
 
 

 ภาคผนวก 
 หน้าที่ 124 
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

       - ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) จ านวน 2 แผ่น 
2. คณะแจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ในปีต่อไป 

 

6 ตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 

1. รวบรวมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 
2. รวบรวมตรวจสอบเอกสารแนบ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 
3. จัดส่งฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 
ขออนุมัติทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป 
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รูปภำพที่ 34 ตัวอย่าง : การจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยระบุประเภททุนการศึกษา ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ จ านวนเงิน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ น าเสนอลงนามอนุมัติประกาศทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณต่อไป 
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รูปภำพที่ 35 ตัวอย่าง : การจัดท าหนังสือแจ้งเวียนประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ ได้รับ

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้คณะด าเนินการแจ้งนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา      
ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนส่งกลับมายังงานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือส่งฝ่ายเบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อไป 
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รูปภำพที่ 36 ตัวอย่าง : หลักฐานประกอบการส่งเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา โดยมีเอกสารแนบ

ดังนี้       
- ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 แผ่น 

       - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 แผ่น 
- ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด

(มหาชน) จ านวน 2 แผ่น 
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      5. ขั้นตอนสรุปและประเมิลผลงำนทุนกำรศึกษำ  โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 

             
 

 
รูปภำพที่ 37 :  Flow Chart ขั้นตอนสรุปและประเมิลผลงานทุนการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 5  ค าอธิบายขั้นตอนสรุปและประเมิลผลงานทุนการศึกษา 

ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

1 ตรวจสอบจ านวน
เงินทุนการศึกษา 

     ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงิน
ทุนการศึกษา 
      - จ านวนเงินทุนการศึกษาตามแผน
งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 

   
 

2 ตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา  

     ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนนักศึกษา 
ผู้ได้รับทุนการศึกษา  
      - ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

   
 

3 สรุปรายงานผล 
การพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษา 
ผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 

     จัดท าสรุปรายงานผลการพิจารณา 
คัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
 

ภาคผนวก 
หน้าที่ 119 

4 สรุปรายงานผล
นักศึกษาผู้ไม่ผ่าน
การพิจารณา
คัดเลือกรับ
ทุนการศึกษา 

     สรุปรายงานผลนักศึกษาผู้ไม่ผ่าน 
การพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา 
 

ภาคผนวก 
หน้าที่ 119 

5 รายงาน
งบประมาณประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
ทุนการศึกษา 

1. จัดท ารายงานงบประมาณประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2. เสนอหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
ตรวจทาน 
3. เสนอรายงานรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
 
 

ภาคผนวก 
หน้าที่ 125 
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ขั้นตอน กระบวนกำร ค ำอธิบำย เอกสำร 

6 ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน
ทุนการศึกษา 

     น าเสนอรายงานการด าเนินงาน
ทุนการศึกษาต่อที่ประชุมงานสวัสดิการ
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

   
 

7 น าผลสรุปการ
ด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางาน 

     รวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหาการ
ด าเนินงานทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนในปีต่อไป 
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รูปภำพที่  38 ตัวอย่าง : การจัดท าสรุปรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ประเภททุนการศึกษารายปี โดยสรุป
จ านวนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลจัดท าแผนงบประมาณ
ทุนการศึกษาต่อไป 
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รูปภำพที่ 39 ตัวอย่าง : การจัดท าสรุปรายละเอียดงบประมาณประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  โดยสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ดังนี้ 1. ค่าตอบแทน และ 2. ค่าใช้สอย  
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รูปภำพที่  40 ตัวอย่าง : การจัดท าสรุปงบประมาณประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ทุนการศึกษา ประจ าปี งบประมาณ โดยสรุปงบที่ ได้รับอนุมัติ  งบใช้จริงและยอดคงเหลือ                 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลจัดท าแผนงบประมาณทุนการศึกษาต่อไป 
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กำรเข้ำใช้งำนระบบทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังนี้ 
 

 
รูปภำพที่ 41 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          

เข้า www.ubu.ac.th /คลิกเมนูบุคลากร/คลิกบริการสารสนเทศส าหรับบุคลากร/คลิกระบบบุคลากร/
สลิปเงินเดือน/คลิกระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/กรอกรหัสผู้ใช้ -รหัสผ่าน/     
คลิกเข้าสู่ระบบ 
       

 
รูปภำพที่ 42 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

คลิกระบบสวัสดิการนักศึกษา/คลิก 3 ระบบทุนการศึกษา/คลิก 3.1 ข้อมูลทุน 

กรอกรหัสผู้ใช้/

รหัสผ่าน 

คลิกเข้าสู่ระบบ

รหัสผ่าน 

คลกิระบบสวสัดิการนกัศกึษา/ 
คลกิ 3 ระบบทนุการศกึษา/ 

คลกิ 3.1 ข้อมลูทนุ 

http://www.ubu.ac.th/
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รูปภำพที่ 43 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

คลิกบันทึกเพ่ิมฐานข้อมูลประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
 
 

 
รูปภำพที่ 44 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึก

ชื่อทุนการศึกษา จ านวนทุน (ทุน) ทุนละ (บาท) ประเภททุน ประเภทหน่วยงาน  ชื่อหน่วยงานเจ้าของ
ทุน ระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ปีที่ให้ทุนการศึกษา รายละเอียดทุนการศึกษา คุณสมบัติ
ผู้สมัคร วัตถุประสงค์ เกรดเฉลี่ย เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ แนบใบสมัครทุนการศึกษาคลิกบันทึก 

คลกิเพิ่มข้อมลูประกาศ
ทนุการศกึษา 

กรอกรายละเอียดทนุการศกึษา 
คลิกบันทึก 
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รูปภำพที่ 45 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          

คลิก 3.2 ประวัติผู้ขอทุนการศึกษา คลิกดูประวัตินักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษารายบุคคล  

 

 

 
รูปภำพที่ 46 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

แผ่นงานสืบค้นฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาขอรับทุนการศึกษารายบุคคล   

 

คลกิ 3.2 ประวัติผู้
ขอทุนการศึกษา 

คลิกดูประวัติรายบุคคล 
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รูปภำพที่ 47 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

คลิกเลือกประกาศทุนการศึกษาที่ต้องการเข้าระบบพิจารณาทุนการศึกษา 

 
 

 
รูปภำพที่ 48 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

ระบบพิจารณานักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาจะด าเนินการหลังคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา     
ผู้ได้รับทุนการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน คลิกเลือกชื่อนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือกชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
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รูปภำพที่ 49 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

คลิกเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา หมายเหตุ ระบบจะคัดกรองและแสดงเฉพาะนักศึกษาที่เกรด
เฉลี่ยเป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขทุนการศึกษาเท่านั้น โดยเกรดเฉลี่ยดึงจากระบบ REG มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

 
รูปภำพที่ 50 ตัวอย่าง : การเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

คลิก 3.3 รายการใช้จ่ายทุนการศึกษา คลิก 3.4 รายงานสรุปจ านวนเงินทุนการศึกษา คลิกเลือก        
ปี พ.ศ. ที่ต้องการสรุปงานประจ าปีการศึกษา คลิก 3.5 รายงานสรุปคณะที่ได้รับทุนการศึกษา       
คลิกพิมพ์รายงานโดยโปรแกรม Microsoft Excel 

สรุปทุนการศึกษา
ปร 

คลิกเลือกปี
นักศึกษาท่ี

คลกิพิมพ์รายงาน

โดยโปรแกรม  
Microsoft Excel 

คลิกเลือกนักศึกษา 
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4.4 วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ 

      วิธีการให้บริการที่มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติ งานทุนการศึกษา คือ เ พ่ิมช่องทาง                 
การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง เพ่ือให้นักศึกษาและคณะผู้ปฏิบัติ งาน 
ด้านทุนการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ถูกต้อง ตรงกัน และถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น         
จัดประชุม จัดบรรยาย หนังสือเวียน Facebook fan pages ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นต้น  

4.4.1 แนะน า และให้ค าปรึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจในการขอรับทุน   
4.4.2 บรรยายให้ความรู้การให้ทุนการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่น ๆ ให้กับทุกคณะ 
4.4.3 ถาม-ตอบปัญหาด้านทุนการศึกษาผ่านทาง e-mail, Facebook, Fan pages, โทรศัพท์  

เป็นต้น  
4.4.4 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ต่อการให้บริการด้านทุนการศึกษา          

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ด้านระบบและกลไกลการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร)  
 
4.5 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

      การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่ มีความส าคัญในการปฏิบัติงาน          
เพ่ือติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน    
ที่ได้ผ่านการวางแผน สามารถที่จะน าผลการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานมาพัฒนางาน             
ให้มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

4.5.1 วางแผนวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5.2 ประชุมสร้างเครือข่ายร่วมกับคณะส ารวจความเดือดร้อนของนักศึกษา 
4.5.3 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกจิตส านึกของนักศึกษาทุนการศึกษา 
4.5.4 รวบรวม ติดตาม สรุปจัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษาผู้ได้รับความช่วยเหลือและนักศึกษา        

ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทุนการศึกษา 
 
4.6 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

4.6.1 ปฏิบัติตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ 
4.6.2 มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
4.6.3 มีข้ันตอนแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
4.6.4 มีการท างานเป็นทีม และมีระบบเครือข่าย 
4.6.5 การด าเนินงานมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้าสมัย 
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4.6.6 มีการพัฒนาความรู้ด้านการท างานอย่างต่อเนื่องสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

 
4.7 จรรยำบรรณ  คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

4.7.1 จรรยำบรรณนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
ข้อ 1 ต้องรักษาความลับและประโยชน์ของผู้มาขอค าปรึกษา  
ข้อ 2 ต้องมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือผู้อื่นรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัดและ             

มีวิจารณญาณอันดี  
ข้อ 3  ต้องให้บริการในขอบเขตความสามารถของตน  

    ข้อ 4  ต้องประพฤติตนอยู่ในขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรมมีความ 
เมตตากรุณา  
      ข้อ 5  ต้องยึดมั่นในหลักวิชาชีพ  ต้องมีความรักและศรัทธา ยึดมั่นในวิชาชีพของตนเอง  

ข้อ 6  เคารพในสิทธิของผู้มาขอค าปรึกษาและไม่มีอคติในการให้บริการ  
ข้อ 7  ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และซื่อสัตย์สุจริต  

      4.7.2 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
              จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานได้ยึดปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2552  
 

หมวด 2 
จรรยำบรรณ 

ส่วนที่ 1 
จรรยำบรรณต่อตนเอง 

    ข้อ 7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอพียง 
    ข้อ 8 บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
         ข้อ 9 บุคลากรพึงปฏิบัติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี        
ด ารงตนโดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
         ข้อ 10 บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนหรือผู้ อ่ืน หรือในทางที่ท าให้
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 
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    ข้อ 11 บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย 
              การใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
โดยกระท าการแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษา หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้ว
เปิดเผยข้อสอบเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

    ข้อ 12 บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน 

    ข้อ 13 บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดย     
มิชอบ 

    ข้อ 14 บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ      
เกิดประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

    ข้อ 15 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
    ข้อ 16 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว  

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
    ข้อ 17 บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
         ข้อ 18 บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 
ส่วนที่ 3 

จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 
    ข้อ 19 ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน         

ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

    ข้อ 20 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ 
มีน้ าใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
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    ข้อ 21 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ   
กลุ่มงานของตน และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

    ข้อ 22 บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 

    ข้อ 23 บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวาน 
หรือใช้ผู้อ่ืนท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่ง หรือการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอื่นใด 

    ข้อ 24 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรี
ของเพ่ือนร่วมงานการกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา 
หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ส่วนที่ 4 
จรรยำบรรณต่อนักศึกษำและผู้รับบริกำร 

    ข้อ 25 บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ     
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และ      
เข้าใจง่าย ในการสื่อความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 

    ข้อ 26 บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา 
หรือผู้รับบริการเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการใด 

    ข้อ 27 บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

    ข้อ 28 บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจาก       
การปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ 

    ข้อ 29 บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา                
ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
 

ส่วนที่ 5 
จรรยำบรรณต่อประชำชน และสังคม 

    ข้อ 30 บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่า     
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เรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือ
แนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

 ข้อ 31 บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 32 บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย        

ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น 
  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรต่อไป 

 ข้อ 33 บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง            
กับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็น   
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืน
กระท าการในลักษณะเดียวกัน 
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บทที่ 5 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 

 
  คู่มือการปฏิบัติทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค      

แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง และการติดตาม รวบรวม      
ผลการด าเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสรุปไว้ ดังนี้ 
 
5.1 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 

ขั้นตอน ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 
1. ขั้นตอนวำงแผนและ
เตรียมงำน 

-  งบประมาณเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ทีไ่ด้รับจัดสรรจาก
แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จั ด ท า ร่ า ง แ ผ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณทุนการศึกษา เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขของผู้รับทุนการศึกษา  และ
จ านวนเงินทุนการศึกษาแต่ละทุน 
เ พ่ือ เ พ่ิมโอกาสทางการศึ กษา      
แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
- จัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม จากแหล่งเงินทุนทั้งภายใน
และภายนอก เช่น ประชาสัมพันธ์     
ผู้ที่มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา  
เ พ่ือสามารถน าใบเสร็จรับ เ งิน
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีน าไปลดหย่อนภาษไีด ้
- จัดท าโครงการหารายได้เพ่ือระดม
เงินทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ขั้นตอนงำนรับสมัคร
ทุนกำรศึกษำ 

- การประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ทุนการศึกษา โดยจัดท าหนังสือ
แ จ้ ง เ วี ย น ผ่ า น ค ณ ะ เ พี ย ง
ช่ อ ง ท า ง เ ดี ย ว อ า จ ท า ใ ห้          
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

- จัดเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์
ข้ อมู ล ข่ า วส าร ให้ หลากหลาย 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ผ่านทาง wsbsite เช่น 
    - www.reg.ubu.ac.th   
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ขั้นตอน ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
      - website งานสวัสดิการ

นักศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 
    - Facebook ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 - การส่งใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา กรณีผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพอิสระ  
รายได้ไม่แน่นอน 
 

- ควรให้นักศึกษาแนบภาพถ่าย 
ของบ้านที่อยู่อาศัยประกอบ 
การพิจารณาหรือแนบหลักฐาน  
การรับรองรายได้จากผู้น าชุมชน 
หรือเหตุผลในการขอรับทุนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นต้น 

3. ขั้นตอนงำนพิจำรณำ
ทุนกำรศึกษำ 

- การพิจารณาสัมภาษณ์
นักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา
กรณีท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์
เท่ากัน 
  

-  การ พิจารณาสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักศึกษาต้องมีหลักเกณฑ์
ค่าคะแนนที่ชัดเจนมีระบบการ
ก ลั่ น ก ร อ ง ใ ช้ ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบ เป็นอย่ า งสู ง  ในการ
พิจ า รณาสั มภาษณ์  ก รณีที่ ไ ด้
คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันและทุนมี
จ านวนจ ากัด ให้พิจารณาจากความ
เดือดร้อนและความจ าเป็นของ
นักศึกษา รายได้ครอบครัว จ านวน
บุตร ผลการเรียนเฉลี่ย การหา
รายได้ระหว่างเรียนและการมีจิต
อาสาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
และหากคะแนนสอบสัมภาษณ์    
ยังเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการ
เป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ ได้รับ
ทุนการศึกษาถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

4. ขั้นตอนงำนประกำศ
รำยช่ือผู้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

- การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาในส่วนของคณะที่
ได้รับจัดสรรและงานสวัสดิการ  

- ควรแจ้งคณะส่งรายชื่อที่ได้รับ
จัดสรรให้ งานสวัสดิการนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา จัดท า 
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ขั้นตอน ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ระยะเวลาประกาศไม่พร้อมกัน 
ประกาศรายชื่ อพร้ อมกันและ
ประชาสัมพันธ์ ในwebsite ของ
มหาวิทยาลัย  เ พ่ือให้นักศึกษา
ทราบว่าตนเองได้รับทุนที่ตนได้
ส มั ค ร ไ ว้ ห รื อ ไ ม่  ใ นป ร ะจ า ปี  
งบประมาณนั้น หากนักศึกษายัง
ไม่ไดร้ับทุนการศึกษาและยังมีความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ รั บ
ทุนการศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร
ขอรับทุนได้ในปีต่อไป 

5. ขั้นตอนสรุปและ
ประเมินผลงำน
ทุนกำรศึกษำ 

- การจัดท าสรุปฐานข้อมูล
นักศึกษาผู้ที่ยังไม่ได้รับ
ทุนการศึกษามีจ านวนมาก 

- ควรจัดท าโครงการส ารวจความ
เดือดร้อนของนักศึกษา เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการให้
ความช่วยเหลือลดปัญหานักศึกษา
ตกออกกลางคัน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอน ข้อเสนอแนะ 

1. ขั้นตอนวำงแผนและ
เตรียมงำน 

- ควรจัดประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการทุนการศึกษาประจ าคณะ เ พ่ือสร้างเครือข่าย          
ร่วมจัดท าแผนการด าเนินงาน การพัฒนางานทุนการศึกษาร่วมกัน  
- การจัดประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา เนื่องจากกรรมการมีเวลา
ว่างไม่ตรงกันควรมีแผนก าหนดการล่วงหน้า เพ่ือให้ระยะเวลาของ
คณะกรรมการว่างตรงกันให้มากที่สุด 
-  จัดหางบประมาณทุนการศึกษา อ่ืน ๆ เ พ่ิมเติมจ านวนเงิน
ทุนการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน  

2. ขั้นตอนงำนรับสมัคร
ทุนกำรศึกษำ 

- ควรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
คุณสมบัติทุนการศึกษาหรือไม่ หากไม่ตรงส่งกับคืนผู้ยื่นใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา  
- ควรตรวจสอบนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาว่าเคยได้รับ
ทุนการศึกษาอ่ืนหรือไม่  เ พ่ือไม่ให้ เกิดความซ้ าซ้อนในการรับ
ทุนการศึกษา ท าให้ผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติทุนการศึกษา 
- ควรตรวจสอบข้อมูลใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาให้ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถน ามาจัดท าฐานข้อมูลประวัติ
ผู้ขอรับทุนการศึกษาในเบื้องต้น  

3. ขั้นตอนงำนพิจำรณำ
ทุนกำรศึกษำ 

- ควรมีการจัดเตรียมสรุปข้อมูลประวัตินักศึกษาที่เข้าสัมภาษณ์      
เพ่ือความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ควรพิจารณาสัมภาษณ์จากความเดือดร้อนของนักศึกษาอย่างแท้จริง 
ใช้ วิ ธี การสัมภาษณ์  โดยการสนทนา พูดคุยกับผู้ สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า 
อากัปกิริยา ท่าที ความรู้สึก ตลอดจนการใช้ถ้อยค าในการสนทนาของ
ผู้รับทุนการศึกษา รวมทั้งใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ประกอบการเก็บข้อมูล  
- ควรมีการจองห้องสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน
ห้องประชุมไม่ว่างตามก าหนดการที่ประกาศไว้ 
- การจัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์ควรเป็นเอกเทศไม่มีคนพลุกพล่าน 
อากาศถ่ายเทท่ีดี มีแสงสว่างพอเหมาะ  
- ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
อุปกรณ์เครื่องเขียน  กระดาษทิชชู (กรณีนักศึกษาร้องไห้)  เป็นต้น 
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ขั้นตอน ข้อเสนอแนะ 
4. ขั้นตอนงำนประกำศ
รำยช่ือผู้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

- ควรตรวจสอบค าน าหน้า ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะชั้นปีที่ศึกษา 
ให้ถูกต้องก่อนจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เพ่ือส่งต่อ
ฝ่ายการเงินด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาต่อไป  
- ควรบันทึกฐานข้อมูลทุนการศึกษา ไว้ในระบบทุนการศึกษา        
เพ่ือสามารถสืบค้นได้ทุกสถานที่เนื่องจากเป็นระบบการใช้งานผ่าน
ทาง  Internet ลดปัญหาข้อมูลสูญหาย  ข้อมูลนักศึกษาได้ รั บ
ทุนการศึกษาไม่ซ้ าซ้อน ตรวจเช็คสืบค้นและสรุปรายงานผลได้รวดเร็ว 

5. ข้ันตอนสรุปและ
ประเมินผลงำน
ทุนกำรศึกษำ 

- ควรจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- ควรจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องทุนการศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และชั้นปีอื่น ๆ ทุกคณะ บริการถาม-ตอบปัญหาด้านทุนการศึกษาผ่าน
ทาง e-mail  Facebook Fan pages โทรศัพท์เป็นต้น  
- ควรมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก 
ให้นักศึกษาทุนมีวิถีชีวิตบนความพอเพียง มีเหตุผลรู้จักใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณ   
- ควรประชุมนักศึกษาทุนอย่างน้อยทุกภาคการศึกษาเพ่ือจะได้ติดตาม
ผลการศึกษา  และการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เงื่อนไขและเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ทุนการศึกษา 
- จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน เพ่ือทราบถึงฐานะของ
ครอบครัว หากนักศึกษามีฐานะยากจนมาก ควรหาแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติม   
- จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาสมัครขอรับทุนให้เป็นปัจจุบัน โดย
เรียงล าดับความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
กรณีเจ้าของทุนการศึกษาต้องการรับสมัครนักศึกษาเร่งด่วน สามารถ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกได้ตรงก าหนดระยะเวลาที่เจ้าของ
ทุนการศึกษาระบุไว ้
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ใบส าคัญรับเงินทุนการศึกษา 
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สรุปรายละเอียดงบประมาณประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ.......... 
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สรุปงบประมาณประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ.......... 
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สรุปงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ.......... 
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แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภำคผนวก  ค 
ประชำสัมพันธ์งำนทุนกำรศึกษำ 
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กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครทุนกำรศึกษำช่องทำง Website  

งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

      1. ผู้ขอทุนเข้ามายัง website ส านักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่อยู่นี้

http://www.ubu.ac.th/web/student

 

 

      2. ผู้ขอทุนสังเกตแทบสีชมพูด้านบนของwebsite ที่ค าว่า “สวัสดิการและทุนการศึกษา”  

หัวข้อที่สามแล้วคลิก “ทุนการศึกษา”

 
 

http://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.ubu.ac.th/web/student
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      3. เมื่อผู้ขอทุนคลิกทุนการศึกษาแล้ว ให้สังเกต “การสมัคร/เบิกจ่ายทุนการศึกษา” แล้วให้คลิก

เข้าไปเพ่ือดูข้อมูลงานทุนการศึกษา

 

 

 

       4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา  คลิก http://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp 

และเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารการรับเงินทุนการศึกษา ประจ าภาค

การศึกษา/ปีการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษา 

 

http://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp
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      5. เมื่อคลิกเข้ามายังสมัครทุนการศึกษา จะขึ้นหน้าต่าง www.reg.ubu.ac.th ให้สังเกตสีเหลือง

ด้านซ้ายมือข้างล่าง คลิกระบบสวัสดิการนักศึกษา “กยศ/ทุนกำรศึกษำ/แนะแนว/จัดหางาน”

 

 

 

 

      6. คลิกพิมพ์ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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      7. เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้สังเกตข่าว

กิจกรรมนักศึกษา,ทุนการศึกษา แล้วคลิกที่ รับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

      8. เมื่อคลิกแล้วก็จะเข้าสู่หน้าการรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา  

พร้อมรายละเอียดให้ผู้สมัครทุนที่สนใจได้อ่าน ถึงการจัดสรรเงินทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการเตรียมเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 
 

 

 

http://www.ubu.ac.th/web/welfare/news/15234/
http://www.ubu.ac.th/web/welfare/news/15234/
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ- สกุล นางสิริกร  เดชโยธิน  ต ำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ 

สังกัด ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 2516 

ประวัติกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)  พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประวัติกำรท ำงำน 

ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ 
รับผิดชอบงานด้านทุนการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน   

ผลงำนหรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้รับกำรยกย่อง 

 - ที่ปรึกษาชมรมทอฝันวันใส สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2550 - 
2551  

- วิทยากรบรรยายพิเศษ “ด้านสวัสดิการนักศึกษา” โครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการนักศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 

- ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นงานกิจการนักศึกษา กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2551 

- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การท างานเป็นทีม” โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือบริการที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2552 

- ผู้ช่วยวิทยากร “เทคนิคการเป็นนักแนะแนวมืออาชีพ” โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอ านาจเจริญ  

- ผู้ช่วยวิทยากร “เทคนิคการเป็นนักแนะแนวมืออาชีพ”โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดศรีสะเกษ 

- ได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานระดับดีมาก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้   
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 

- ได้รับรางวัล ด้านคิดดี โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ส.น.อ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  


