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คู�มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตร ี

1. วัตถปุระสงค0 
1.1 เพ่ือให#งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีการจัดคู�มือการปฏิบัติงาน

ท่ีชัดเจน อย�างเปJนลายลักษณ�อักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการ
ต�างๆ ของหน�วยงาน และสร#างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ�งไปสู�การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กรอย�างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได#มาตรฐานเปJนไปตามเปOาหมาย ได#ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุ
ข#อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเปJนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถ�ายทอดให#แก�ผู#เข#ามาปฏิบัติงานใหม� พัฒนาให#
การทํางานเปJนมืออาชีพ และใช#ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร�
ให#แก�บุคคลภายนอกหรือผู#ใช#บริการ ให#สามารถเข#าใจและใช#ประโยชน�จากกระบวนการท่ีมีอยู�เพ่ือขอการรับ
บริการท่ีตรงกับความต#องการ 

1.3 เพ่ือเปJนแนวทางให#ผู#ปฏิบัติงานในกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี ของงานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีได#รับทุนการศึกษามีคุณสมบัติครบถ#วนเปJนไปตามประกาศจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัยเรื่อง กําหนดรายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต ประจําปRการศึกษา 
2560 
 

2. ขอบเขต 

คู�มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานต้ังแต�การดําเนินการประชาสัมพันธ�การรับ
สมัครทุน การพิจารณาคัดเลือกผู#รับทุน การจัดทําประกาศให#ทุน การเบิกเงินทุน เพ่ือเปJนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให#แก�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข#องกับการดําเนินงานเก่ียวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี 
 
3. คําจํากัดความ 

ในกระบวนการการดําเนินงานเก่ียวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรีของงานกิจการ
นิสิต คณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีคําศัพท�สําคัญท่ีต#องให#คําจํากัดความ ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก คือ ทุนช�วยเหลือค�าเล�าเรียน และค�าใช#จ�ายรายเดือน ไม�เกิน 
94,000 บาท/คน/ปRการศึกษา 
 ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข (1) คือ ทุนช�วยเหลือค�าเล�าเรียน ไม�เกิน 34,000 บาท/คน/ 
ปRการศึกษา 
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ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข (2) คือ ทุนช�วยเหลือเฉพาะค�าใช#จ�ายรายเดือน วงเงินไม�เกิน 
60,000 บาท/คน/ปRการศึกษา  

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ค คือ ทุนช�วยเหลือเสริมค�าใช#จ�ายในการศึกษาบางส�วน วงเงินไม�เกิน
10,000 บาท/คน/ปRการศึกษา 

ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ ทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให#คณะ
อักษรศาสตร�โดยใช#งบประมาณของสํานักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยใช#
หลักการพิจารณาทุนการศึกษาตามเกณฑ�ของนิสิตในคณะอักษรศาสตร�คูณอัตราค�าเล�าเรียนป;จจุบัน  
 ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะอักษรศาสตร0 คือ ทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีงานกิจการนิสิตได#ต้ัง
งบประมาณของคณะอักษรศาสตร�ไว# (การต้ังงบประมาณต้ังจากค�าลงทะเบียน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสรรให#ใน
วงเงินร#อยละ 15-30 มาจัดสรรเปJนทุนการศึกษาของนิสิต) 
 
4. หน;าที่ความรับผิดชอบ 

ในกระบวนการการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรีของงานกิจการนิสิต คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ และมีความเก่ียวข#องกับกระบวนการนั้นๆ 
และความรับผิดชอบท่ีต#องดําเนินการในกระบวนการ ประกอบด#วย  

1) คณะกรรมการกิจการนิ สิตคณะอักษรศาสตร0 มีหน#าท่ีในการสัมภาษณ�และพิจารณาให#
ทุนการศึกษาแก�นิสิตท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา  

2) คณะกรรมการกล่ันกรองเงินทุนเพ่ือกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร0 มีหน#าท่ีในการพิจารณา
กลั่นกรองการให#เงินทุนการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร�เสนอ  

3) บุคลากรของงานกิจการนิสิตท่ีได;รับมอบหมาย มีหน#าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ประสานงานกับนิสิต
ท่ีสมัครขอรับทุน และคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร�ในเรื่องการนัดหมายวัน เวลา สถานท่ี ใน
การสัมภาษณ�ทุน รายงานเสนอความคิดเห็นต�อผู#อํานวยการฝZายวิชาการ จนถึงรองคณบดีพิจารณาสั่งการ 
จัดทําบันทึกส�งรายชื่อนิสิตท่ีสมควรได#รับทุนส�งสํานักบริหารกิจการนิสิตในกรณีท่ีได#รับทุนของมหาวิทยาลัย 
และส�งคณบดีคณะอักษรศาสตร�ในกรณีท่ีได#รับทุนของคณะอักษรศาสตร�ต�อผู#อํานวยการฝZายวิชาการเพ่ือ
พิจารณา 

4) คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร0 มีหน#าท่ี อนุมัติให#ทุนการศึกษา 
5) คณบดีคณะอักษรศาสตร0 มีหน#าท่ี พิจารณาลงนามในประกาศคณะอักษรศาสตร� เรื่องการทํางาน

ใช#ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปRการศึกษา 2560 
 6) ผู;อํานวยการฝEายสนับสนุนวิชาการ มีหน#าท่ี พิจารณางบประมาณสําหรับการจัดสรรทุนอุดหนุน

การศึกษา พิจารณาความครบถ#วนของเอกสารท่ีเสนอขอให#นิสิตได#รับทุน และมีมติให#นิสิตได#รับทุนการศึกษา     
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5. การตรวจเอกสาร  

ในการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเรื่องการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรีของ
คณะอักษรศาสตร�ในครั้งนี้ เพ่ือให# กระบวนการปฏิบัติงานท่ีได#มีประสิทธิภาพ และได#มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให#ผู#ปฏิบัติงานใหม�ได#รับทราบ เพ่ือเปJนการเสริมสมรรถนะองค�ความรู#ตามสายงาน/
ตําแหน�งนี้ โดยได#มีการตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวข#อง ในประเด็นท่ีเก่ียวข#องหรือ
สะท#อนให#เห็นข#อกําหนดสําคัญ การกําหนดข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดหรือกิจกรรมท่ีมีคุณภาพใน
การพัฒนากระบวนการ คุณภาพ/มาตรฐานในการปฏิบัติงานในกระบวนการท่ีเลือกจัดทําคู�มือฯ เปJนสําคัญ 
ประกอบด#วย 

      1. นโยบายเก่ียวกับการช�วยเหลือเงินทุนการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี 

 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีนโยบายจัดให#สวัสดิการช�วยเหลือเงินทุนการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี 
จึงให#ประกาศกําหนดรายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ประจําปRการศึกษา ดังนี้ 

 1. ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดรายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ของนิสิต สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 2 ข้ึนไป ประจําปRการศึกษา 2560 

 2. ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดรายละเอียดการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 1 ประจําปRการศึกษา 2560 

 3. ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ�และอัตราการจ�ายเงินประเภทต�าง ๆ ของกองทุน
อุดหนุนการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2556 

 4. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน 

    5. แนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย� 

 นอกจากผู# เขียนคู� มือจะตรวจสอบเอกสารท่ีสะท#อนให#เห็นถึงข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร�แล#ว ยังตรวจเอกสารท่ีแสดงให#เห็นมิติในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษาของนิสิตจากกรอบแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย�ซ่ึงผู#เขียนตีความว�าผู#ปฏิบัติงาน
ใหม�ควรรับทราบ เปJนการเสริมสมรรถนะองค�ความรู#ตามสายงาน และสามารถนํามาเขียนในรายละเอียดงาน
ว�า 

 พรภัทร อินทรวรพัฒน� (2557) พูดไว#ว�า ทฤษฎีทุนมนุษย� (Human Capital Theory: HCT) ท่ีถูก
พัฒนาข้ึนโดย Becker (1964) ท่ีกล�าวว�า ผู# ท่ีพัฒนาความรู# ทักษะ ความสามารถให#สูงข้ึน ก็จะมีค�าจ#าง 
เงินเดือนเพ่ิมข้ึน ดังนั้นบุคคลจึงลงทุนในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ (เช�น การอบรม เปJนต#น) โดย
คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return) คล#ายกับการลงทุนในสินทรัพย�อ่ืนๆ โดยท่ีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาสามารถคํานวณจากรายได#และผลตอบแทนจากการทํางานท่ีผู#ลงทุน
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ในการพัฒนาทุนมนุษย�คาดว�าจะได#รับหลังสําเร็จการศึกษา ดังนั้นกําไร (Earning) จากการลงทุน ก็คือส�วนต�าง
ของรายได#และผลตอบแทนจากการทํางานท่ีสูงกว�ารายได#และผลตอบแทนก�อนท่ีจะลงทุนในการพัฒนาตนเอง
ด#วยการศึกษา ดังนั้นรายได#ท่ีคาดว�าจะได#รับจากการไม�เข#ารับการพัฒนาทุนมนุษย� จึงถือเปJนต#นทุนค�าเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ของการเข#าศึกษา  
  
 สําหรับประเด็นต#นทุนค�าเสียโอกาส จากการวิจัยของดิเรก ป;ทมศิริวัฒน� (2552) ได#ให#ข#อสมมติฐานว�า 
การท่ีนักศึกษาเลือกท่ีจะศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาซ่ึงมีต#นทุนค�าเสียโอกาสในการทํางานท่ีจะได#รับเงินค�าจ#าง
และสวัสดิการ แสดงว�าถ#าต#นทุนค�าเสียโอกาสในการศึกษาตํ่ากว�าต#นทุนค�าเสียโอกาสในการทํางานในป;จจุบัน 
นักศึกษาจึงจะเลือกศึกษาต�อ เพราะคาดการณ�ว�ารายได#เม่ือตนเองจบการศึกษาจะมากกว�ารายได#ท้ังหมด ท้ัง
รายได#จากการเลือกทํางานในป;จจุบัน หรือรายได#จากเงินโอนจากครอบครัว ขณะท่ีต#นทุน (Cost) ในการลงทุน
คือ ค�าใช#จ�ายเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย� เช�น ค�าเล�าเรียน ค�าหน�วยกิต ค�าใช#จ�ายในการอบรมในหลักสูตรต�างๆ เปJน
ต#น และเม่ือประยุกต�ทฤษฎีดังกล�าวเข#ากับการลงทุนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนก็คือรายได#ในอนาคตเม่ือสําเร็จการศึกษา ดังนั้นตามทฤษฎีทุนมนุษย� นักศึกษาย�อมมีความคาดหวังว�า
เม่ือตนเองสําเร็จการศึกษา ก็จะมีงานทําและมีรายได#ส�วนบุคคลท่ีสูงข้ึนกว�าตอนเปJนนักศึกษา จึงเลือกท่ีจะเข#า
เรียนในระดับอุดมศึกษา  

1) ค�าบํารุงการศึกษา ค�าหน�วยกิต ค�าธรรมเนียมทางการศึกษาอ่ืนๆ และค�าใช#จ�ายในการซ้ือวัสดุ
อุปกรณ�ทางการศึกษา  

2) มูลค�าต#นทุนค�าเสียโอกาสท่ีสูญเสียไปจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Foregone earnings) 
เช�น รายได#จากการทํางานโดยไม�เข#าศึกษา เปJนต#น ในส�วนผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แบ�งเปJน 2 ส�วน  

 2.1 ผลตอบแทนท่ีเปJนตัวเงิน (Monetary benefits) ประกอบด#วย 
  2.1.1 ผลิตผลจากการทํางานท่ีมีมูลค�าสูงข้ึนและรายได#สุทธิท่ีสูงข้ึนจากการทํางาน 
  2.1.2 โอกาสท่ีจะได#งานท่ีให#ผลตอบแทนท่ีดีข้ึน  
  2.1.3 โอกาสท่ีจะมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
 2.2 ผลตอบแทนท่ีไม�เปJนตัวเงิน (Non-Monetary benefits) ประกอบด#วย 
  2.2.1 สามารถบริโภคทางการศึกษาได# (มีโอกาสได#ยกระดับทางการศึกษา)  
  2.2.2 มีสภาพในการทํางานท่ีดี  

2.2.3 ยกระดับสถานะทางสังคมของตนเอง  
2.2.4 ได#ทํางานท่ีพึงพอใจ  
2.2.5 มีโอกาสเติบโตในหน#าท่ีการงาน อาชีพและการเลื่อนตําแหน�งท่ีดีข้ึน  
2.2.6 มีสุขภาพและมีชีวิตเปJนไปตามความคาดหวังจากการมีงานทํา  
2.2.7 มีการตัดสินใจในการใช#จ�ายท่ีดีข้ึน  
2.2.8 มีเวลาว�างและมีโอกาสได#มีเวลาทํางานอดิเรกท่ีชอบ  
2.2.9 สามารถพัฒนาตนเองจากการยกระดับทางการศึกษา  

ท่ีมา: Worldbank (2002) 
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เม่ือเชื่อมโยงทฤษฎี ทุนมนุษย�ของ Becker (1964) เข#ากับทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคทาง
เศรษฐศาสตร�และทฤษฎีการบริโภคแบบวงจรชีวิต ในประเด็นท่ีนักศึกษามักจะมีทัศนคติว�ารายได#หลังจาก
สําเร็จการศึกษาของตนเองจะมีค�าสูงกว�ารายได#ในทุกๆ ทางเลือกในเวลาป;จจุบัน ก็จะตอบโจทย�ข#างต#นได#ว�า 
น�าจะเปJนเพราะทัศนคติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเชื่อว�า การได#รับการพัฒนาทางทุนมนุษย�จากการ
เลือกเข#าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะทําให#ตนเองมีกําไรจากรายได#และผลตอบแทนท่ีสูงกว�าทางเลือกอ่ืนๆ และ
ยังมีต#นทุนค�าเสียโอกาสท่ีตํ่ากว�าทางเลือกอ่ืนๆ ในป;จจุบัน ทําให#ตัดสินใจยืมเงินในอนาคตมาใช#ลงทุนทาง
การศึกษาในป;จจุบันก�อน จึงยอมก�อหนี้สินข้ึนท้ังหนี้สินท่ีเกิดจากการศึกษาโดยตรงและการก�อหนี้สินเพ่ือการ
บริโภคสินค#าและบริการท่ัวไป ดังนั้นถ#ารัฐบาลเชื่อม่ันว�าทฤษฎีทุนมนุษย�เปJนจริง ก็จะเปJนฐานความคิดท่ี
สมเหตุสมผลในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช�วยอุดหนุนค�าใช#จ�ายในการศึกษาของนักศึกษาในประเทศ
ของตน (Usher, 2006) เพราะคาดว�าเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล#วจะมีรายได#ส�วนบุคคลท่ีพอเพียงในการ
ชําระหนี้สินคืนให#กับรัฐบาล เม่ือพิจารณาร�วมกับทฤษฎีพฤติกรรมผู#บริโภคทางเศรษฐศาสตร� ถ#าผู#บริโภคมอง
การศึกษาเปJนสินค#าและบริการท่ีผู#บริโภคสามารถบริโภคได# ดังนั้นการก�อหนี้สินเพ่ือการศึกษา ก็ต#องเกิดจาก
การท่ีผู#บริโภครับรู#ประโยชน�จากการศึกษา เช�นความรู# ทักษะ ประสบการณ� ท่ีสูงข้ึนหรือรายได#และ
ผลตอบแทนจากการทํางานในอนาคต เปJนต#น จึงต#องการรับอรรถประโยชน�จากการบริโภคการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน
คล#ายแนวคิดของทฤษฎีทุนมนุษย� และคาดการณ�รายได#และผลตอบแทนในอนาคตเม่ือสําเร็จการศึกษาว�า จะ
มีมูลค�ามากพอท่ีจะชดเชยจํานวนเงินต#นและดอกเบี้ยจ�ายของการก�อหนี้สินเพ่ือการศึกษา แต�ในขณะเดียวกัน 
ถ#าค�าใช#จ�ายทางการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน ก็จะทําให#นักศึกษาต#องก�อหนี้สินในปริมาณท่ีสูงข้ึนโดยตรง  
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กระบวนการเก่ียวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการนิสิตรับเรื่องจากสํานักบริหารกิจการ
นิสิตส�งเรื่องให#รองคณบดีผ�าน ผู#อํานวยการ

ฝZายสนับสนุนวิชาการ 

ดําเนินการรับสมัครการขอรับ
ทุนการศึกษา 

เจ#าหน#าท่ีงานกิจการนิสิตสรุปข#อมูล
นิสิตท่ีได#รับทุนการศึกษาเสนอ

ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการ 

คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร� 
ดําเนินการสัมภาษณ�ทุน 

ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการ
พิจารณาจํานวนเงินท่ีนิสิตได#รับ

ทุนการศึกษา 

งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึก
รายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุน 

เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเงินทุนฯ 
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คณะกรรมการบริหาร
คณะอักษรศาสตร�

พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู#
สมควรได#รับทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการนิสิตส�งรายชื่อนิสิตท่ีได#รับ
ทุนการศึกษาให#หน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
ชื่อกระบวนการ: กระบวนการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
ข;อกําหนดสําคัญของกระบวนการ: นิสิตระดับปริญญาตรีที่ได#รับทุนการศึกษามีคุณสมบัติครบถ#วนเปJนไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต ประจําปRการศึกษา 2560 
ตัวชี้วัดสําคัญของกระบวนการ: ร#อยละของจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได#รับทุนการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ#วนเปJนไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต ประจําปRการศึกษา 2560 (เปOาหมาย: ร#อยละ 100) 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข;อง ผู;รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 
 

5 นาทีต�อ 1 
เรื่อง 

งานกิจการนิสิตรับเรื่องจากฝZาย
ทุนการศึกษาและบริการนิสิต 
สํานักบริหารกิจการนิสิต ดังนี้ 

1. แจ#งผลการจัดสรรทุนและ
แนวทางสําหรับการพิจารณาให#
ทุนการศึกษา ประจําปRการศึกษา 
2560 

2. การรับสมัครและพิจารณาให#
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 
2 ขึ้นไปประจําปRการศึกษา 2560 

3. การรับสมัครและพิจารณาให#
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 
1 ประจําปRการศึกษา 2560 

4. ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการตรวจความถูกต#องของ

1. ตามบันทึกข#อความฝZาย
ทุนการ- ศึกษาและบริการ
นิสิต สํานักบริหารกิจการ
นิสิต ที่ ศธ 
051202.3.1/728วันที่ 7 
เมษายน 2560 เรื่อง ขอ
แจ#งผลการจัดสรรทุนและ
แนวทางสําหรับการ
พิจารณาให#ทุนการศึกษา 
ประจําปRการศึกษา 2560 

2. ตามบันทึกข#อความฝZาย
ทุนการ-ศึกษาและบริการ
นิสิต สํานักบริหารกิจการ
นิสิต ที่ ศธ 0512.3.1/801 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง การรับสมัครและ
พิจารณาให#ทุนการศึกษา 

1. บันทึกข#อความ เรื่อง ขอแจ#งผล
การจัดสรรทุนและแนวทางสําหรับ
การพิจารณาให#ทุนการศึกษา 
ประจําปRการศึกษา 2560 

2. บันทึกข#อความ เรื่อง การรับ
สมัครและพิจารณาให#ทุนการศึกษา 
สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 ขึ้นไป 
ประจําปRการศึกษา 2560 

3. บันทึกข#อความ เรื่อง การรับ
สมัครและพิจารณาให#ทุนการศึกษา 
สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 1 ปRการศึกษา 
2560 

1. เจ#าหน#าที่
กิจการนิสิต 
2. ผู#อํานวยการ
ฝZายสนับสนุน
วิชาการ  

3. รองคณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนิสิตรับเรื่อง
จากสํานักบริหาร

กิจการนิสิตส�งให#รอง
คณบดีผ�าน 

ผู#อํานวยการฝZาย
สนับสนุนวิชาการ 
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จํานวนเงินที่ได#รับจัดสรร
ทุนการศึกษา และรับทราบ
กําหนดการเสนอรายชื่อนิสิตผู#
สมควรได#รับทุนการศึกษา 

5. รองคณบดีรับทราบจํานวนเงิน
ที่ได#รับจัดสรรทุนการศึกษา 

สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 ขึ้น
ไป  ประจําภาคการศึกษา 
2560 

3. ตามบันทึกข#อความฝZาย
ทุนการ-ศึกษาและบริการ
นิสิต สํานักบริหาร 

 
 
  

2  20 วันทําการ 1. กําหนดเวลารับแบบคําขอทุน
และยื่นคําขอรับทุน 

2. จัดทําประกาศขอรับทุนการ-
ศึกษาประจําปRการศึกษา 2560 

3. นิสิตแสดงความจํานงขอรับ
ทุนการศึกษา 

4. ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู#สมัครขอรับทุน 

5. ตรวจสอบความถูกต#องและ
ความครบถ#วนของเอกสารที่นิสิต
มายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

6. จัดทําตารางวัน-เวลาที่จะเข#า
รับการสัมภาษณ�ทุนให#นิสิตระบุ
วัน-เวลาที่จะเข#ารับการสัมภาษณ�
ทุน 

1. งานกิจการนิสิต คณะ
อักษรศาสตร�ประกาศรับ
สมัครให#แล#วเสร็จก�อน
กําหนดวันสุดท#ายที่สํานัก
บริหารกิจการนิสิตกําหนด 

2. ข#อมูลใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาครบถ#วน
ถูกต#อง ตามแบบฟอร�มใบ
สมัครทุนการศึกษาของ
งานกิจการนิสิต คณะ
อักษรศาสตร� 

3.เอกสารประกอบการ
สมัครขอรับทุนมีความ
ถูกต#องครบถ#วนตาม
ประกาศจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรายละเอียดการ

1. ประกาศขอรับทุนการศึกษา
ประจําปRการศึกษา 2560 

2. แบบฟอร�มใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

3.ประกาศจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอ รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต 
สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 ขึ้นไป และ
สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 1 

1. เจ#าหน#าที่งาน
กิจการนิสิต 

2. นิสิตที่ขอรับ
ทุนการศึกษา 

 

เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิต
ดําเนินการรับสมัครการขอรับ

ทุนการศึกษา 
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3  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3-5 วันทําการ 1. เจ#าหน#าที่กิจการนิสิต 
ดําเนินการดังนี้ 
   1.1 กําหนดวัน-เวลาสัมภาษณ�
ทุน 
   1.2 จองห#องประชุม 
   1.3 พิมพ�บันทึกเชิญสัมภาษณ�
ทุนตามรายชื่อคณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร� 
   1.4 ส�งให#คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะอักษรศาสตร� 

2. คณะกรรมการกิจการนิสิต
คณะอักษรศาสตร� ดําเนินการ
สัมภาษณ�ทุน เปJนไปตามกําหนด
วัน ดังนี้ 
  2.1 ในกรณีที่เปJนนิสิตชั้นปRที่ 1 
(เข#าใหม�) ใช#เวลาในการสัมภาษณ� 
2 วัน (นิสิตที่เข#าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรง 1 วัน และที่เข#าศึกษาแบบ
แอดมิชชั่น 1 วัน) 

1. เอกสารมีความถูกต#อง
ครบถ#วน 

2. นิสิตที่สัมภาษณ�ต#องมี
คุณสมบัติที่ถูกต#องและ
ครบถ#วนตามประกาศ
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง กําหนดรายละเอียด
การสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของ
นิสิต สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 
ขึ้นไป และสําหรับนิสิตชั้น
ปRที่ 1 ประจําปRการศึกษา 
2560 

1. จดหมายเชิญตามรายชื่อ
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
อักษรศาสตร� 

2. แบบฟอร�มใบสมัครขอรับทุน
การ-ศึกษาของนิสิตที่เข#ารับการ
สัมภาษณ�ทุน 

3. ตารางแนบท#ายประกาศ เรื่อง 
กําหนดรายละเอียดการสมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
นิสิต สําหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปRที่ 
2 ขึ้นไป และสําหรับนิสิตปริญญา
ตรีชั้นปRที่ 1 ปRการศึกษา 2560 

4. ประกาศจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ�และ
อัตราการจ�ายเงินประเภทต�าง ๆ 
ของกองทุนอุดหนุนการศึกษาของ
นิสิต พ.ศ. 2556 

5. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 

1. เจ#าหน#าที่งาน
กิจการนิสิต 

2. คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะ
อักษรศาสตร� 

 

สมัครขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษาของนิสิต 
สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 ขึ้น
ไป และสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 
1 

คณะกรรมการกิจการนิสิต     
 คณะอักษรศาสตร� 

ดําเนินการสัมภาษณ�ทุน 
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  2.2 ในกรณีที่เปJนนิสิตชั้นปRที่ 2 
ขึ้นไป ใช#เวลาในการสัมภาษณ� 3-
5 วัน 

0422.7/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�า
เรียน 

 

ชื่อกระบวนการ: กระบวนการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร� (ต�อ) 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข;อง ผู;รับผิดชอบ 
4   

  เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตสรุป
ข#อมูลนิสิตที่ได#รับทุนการศึกษา 
เสนอผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการ 
 
 

3 วันทําการ 
 

-เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตจัดทํา
รายละเอียดข#อมูลนิสิตที่
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
อักษรศาสตร�ให#ทุนการศึกษา 
(ทุนช�วยเหลือค�าเล�าเรียน/ทุน
ค�าใช#จ�ายรายเดือน/ทุนเสริม
ค�าใช#จ�ายในการศึกษา) 

-จํานวนเงินทุนการศึกษาที่
นิสิตแต�ละคนจะได#รับ
ทุนการศึกษาเปJนไปตาม
แบบสรุปการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษานิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

-แบบสรุปการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญา
ตรี 

-เจ#าหน#าที่งานกิจการ
นิสิต 

5 
 
 
 

 1 วันทําการ ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการพิจารณาจํานวนเงินที่
นิสิตได#รับทุนการศึกษาให#ได#รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ใช#เงินทุนอุดหนุน
การศึกษาคณะอักษรศาสตร� ทุน
ผู#บริจาค 

 

-ทุนที่นิสิตได#รับต#องไม�เกิน
กรอบงบประมาณที่ได#รับ
จากฝZายทุนการศึกษาและ
บริการนิสิต สํานักบริหาร
กิจการนิสิต คณะอักษร-
ศาสตร� และผู#บริจาค และ
ไม�ขัดแย#งกับประกาศ
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
เรื่อง เกณฑ�และอัตราการ

1. ตารางการจัดสรรทุนการศึกษา 
ปRการศึกษา 2560 

2. งบประมาณคณะอักษรศาสตร� 
ประจําปRงบประมาณ 2560 

3. ประกาศจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ�และ
อัตราการจ�ายเงินประเภทต�างๆ 
ของกองทุนอุดหนุนการศึกษา

-ผู#อํานวยการฝZาย
สนับสนุนวิชาการ 

ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการพิจารณาจํานวนเงินที่

นิสิตได#รับทุนการศึกษา 
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จ�ายเงินประเภทต�างๆ ของ
กองทุนอุดหนุนการศึกษา
ของนิสิต พ.ศ.2556 

ของนิสิต พ.ศ.2556 

ชื่อกระบวนการ: กระบวนการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร� (ต�อ) 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข;อง ผู;รับผิดชอบ 
6  2 วันทําการ 1. งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึกรายชื่อผู#

สมควรได#รับเงินทุน ตามรายชื่อที่
คณะกรรมการกิจการนิสิตฯ ให#ความ
เห็นชอบ พร#อมระบุจํานวนเงินทุนที่
สมควรได#รับ 

2.เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
เงินทุนฯ พิจารณาให#ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ได#รับทุนการศึกษามี
คุณสมบัติครบถ#วน
เปJนไปตามประกาศ
ของจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรายละเอียด
การสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ของนิสิต ประจําปR
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 

-บันทึกรายชื่อผู#สมควร
ได#รับเงินทุนการศึกษา
ประจําปRการศึกษาสําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจําปRการศึกษา 2560 

1. เจ#าหน#าที่งาน
กิจการนิสิต 

2. 
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเงินทุนฯ 

งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึก
รายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุน 

เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเงินทุนฯ 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข;อง ผู;รับผิดชอบ 
7  

 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

อักษรศาสตร�พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู#
สมควรได#รับทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

1 วันทําการ -งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึกรายชื่อผู#
สมควรได#รับเงินทุน ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินทุนฯ ให#
ความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการ 
บริหารคณะอักษรศาสตร�พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผู#สมควรได#รับทุนการ- ศึกษา 

-นิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ได#รับทุนการศึกษามี
คุณสมบัติครบถ#วน
เปJนไปตามประกาศ
ของจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรายละเอียด
การสมัครขอรับทุนอุด-
หนุนการศึกษาของ
นิสิต ประจําปR
การศึกษา 2560 
 

-บันทึกรายชื่อผู#สมควร
ได#รับเงินทุนการศึกษา
ประจําปRการศึกษาสําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจําปRการศึกษา 2560 

1. เจ#าหน#าที่งาน
กิจการนิสิต 
2. คณะกรรมการ
บริหารคณะอักษร-
ศาสตร� 

 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วันทําการ 1.ในกรณีที่นิสิตได;รับทุนอุดหนุน
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   1.1 พิมพ�บันทึกขอส�งรายชื่อผู#สมควร
ได#รับทุนการศึกษา ปRการศึกษา 2560 
พร#อมข#อมูลรายชื่อนิสิตที่ขอรับ
ทุนการศึกษา ปRการศึกษา 2560 
   1.2 ส�งสํานักบริหารกิจการนิสิต เพื่อ
พิจารณาดําเนินการต�อไป 

2.ในกรณีที่นิสิตได;รับทุนอุดหนุน
การศึกษาจากคณะอักษรศาสตร0หรือ
จากผู;บริจาค 

1. หลังจากงานกิจการ
นิสิตจัดทําบันทึกผู#
สมควรได#รับทุนเสร็จ
เรียบร#อยแล#ว สามารถ
ส�งรายชื่อให#หน�วยงาน
ที่เกี่ยวข#องได#แล#วเสร็จ
ไม�เกิน 5 วันทําการ 
 
 
 
 

1. บันทึกรายชื่อนิสิตที่
ได#รับทุนการศึกษาที่ได#รับ
อนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ
อักษรศาสตร� 

2. ข#อมูลรายชื่อนิสิตที่
ขอรับทุนการศึกษา ปR
การศึกษา 2560 

 

 

1 เจ#าหน#าที่งาน
กิจการนิสิต 
2. คณบดีคณะ
อักษรศาสตร� 

งานกิจการนิสิตส�ง
รายชื่อนิสิตที่ได#รับ
ทุนการศึกษาให#

หน�วยงานที่เกี่ยวข#อง 
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   2.1 พิมพ�ประกาศรายชื่อผู#สมควร
ได#รับทุนการศึกษา สําหรับนิสิตชั้นปRที่ 
2-4 และสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 1 ประเภท 
ข(1) ช�วยเหลือค�าเล�าเรียน/ประเภท ข
(2) ช�วยเหลือค�าใช#จ�ายรายเดือน/
ประเภท ค เสริมค�าใช#จ�ายการศึกษา
บางส�วน เสนอคณบดีคณะอักษรศาสตร�
ลงนาม 
2.2 พิมพ�บันทึกส�งรายชื่อผู#สมควรได#รับ
เงินทุนค�าเล�าเรียน ส�งให#สํานักงานการ
ทะเบียน เพื่อขอยกเว#นค�าเล�าเรียน 

 
   2.3 พิมพ�บันทึกขอเบิกทุนการศึกษา 

ประเภท ข(2) ทุนการศึกษาประเภท ค 
หรือทุนการศึกษาจากผู#บริจาค ส�งให#
งานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร� 
เพื่อดําเนินการเบิกจ�ายเงินให#แก�นิสิตผู#
ได#รับทุนต�อไป 

2. หลังจากงานกิจการ
นิสิตจัดทําบันทึกผู#
สมควรได#รับทุนเสร็จ
เรียบร#อยแล#ว สามารถ
จัดทําประกาศรายชื่อผู#
สมควรได#รับ
ทุนการศึกษาเสนอให#
คณบดีลงนามได#แล#ว
เสร็จไม�เกิน 3 วันทํา
การ 

3. ประกาศคณะอักษร
ศาสตร� เรื่อง การให#
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต
ชั้นปRที่ 2-4 และสําหรับ
นิสิตชั้นปRที่ 1 ประเภท ข
(1) ช�วยเหลือค�าเล�าเรียน/
ประเภท ข(2) ช�วยเหลือ
ค�าใช#จ�ายรายเดือน/
ประเภท ค เสริมค�าใช#จ�าย
การศึกษาบางส�วน 

4. บันทึกส�งรายชื่อผู#
สมควรได#รับเงินทุนค�าเล�า
เรียน 

5. บันทึกขอเบิกทุนการ-
ศึกษา 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของคู�มือกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับทุนอุดหนุนการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร0 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. งานกิจการนิสิตรับเรื่องจาก
สํานักบริหารกิจการนิสิตและส�ง
เรื่องให#รองคณบดีผ�าน
ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการ 

1. รับเรื่องจากสํานักบริหารกิจการนิสิตพร#อมกับลงทะเบียนรับเรื่องใน
สมุดรับเรื่องเข#าของงานกิจการนิสิต (ในการออกเลขรับเรื่องเปJนการบ�ง
บอกได#ว�าเรื่องนี้เข#ามาวันไหน เวลาเท�าไร และอยู�ในลําดับท่ีเท�าไร) ดังนี้ 

    1.1 ตรวจสอบความถูกต#องและความครบถ#วนของเอกสารเรื่องแจ#ง
ผลการจัดสรร ประจําปRการศึกษา 2560 ท่ีระบุไว#ในบันทึกว�าได#แนบ
ตารางการจัดสรรทุน ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 1 และ
หมายเลข 2) 

    1.2 ตรวจสอบความถูกต#องครบถ#วนของเอกสารเรื่องการรับสมัคร
และพิจารณาให#ทุนการศึกษา สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 2 ข้ึนไป ประจําปR
การศึกษา 2560 ประกอบด#วยเอกสารจํานวน 6 ฉบับ ดังนี้ 

         1.2.1 บันทึกท่ีได#รับจากฝZายทุนการศึกษาและบริการนิสิตโดย
บันทึกรองอธิการบดีต#องลงนามแล#ว ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสาร
หมายเลข 3)  

         1.2.2 ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิตชั้นปRท่ี 2 ข้ึน
ไป ประจําปRการศึกษา 2560 ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 
4) 

         1.2.3 แบบฟอร�มใบสมัคร ตัวอย�างภาคผนวก ก. (เอกสาร
หมายเลข 1) 

         1.2.4 แบบฟอร�มเสนอรายชื่อนิสิตท่ีขอรับทุนการศึกษา ตัวอย�าง
ภาคผนวก ก. (เอกสารหมายเลข 3) 

         1.2.5 แผนการดําเนินงานทุนการศึกษา ประจําปRการศึกษา 2560 
ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 5) 

         1.2.6 ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ�และอัตรา
การจ�ายเงินประเภทต�าง ๆ ของกองทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 
2556 ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 6)  

    1.3 ตรวจสอบความถูกต#องครบถ#วนของเอกสารเรื่องการรับสมัคร
และพิจารณาให#ทุนการศึกษา สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 1 ปRการศึกษา 2560 
ประกอบด#วยเอกสารจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

         1.3.1 บันทึกท่ีได#รับจากฝZายทุนการศึกษาและบริการนิสิตโดย
บันทึกรองอธิการบดีต#องลงนามแล#ว ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสาร
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หมายเลข 7)  

         1.3.2 ประกาศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 1 
ประจําปRการศึกษา 2560 ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 8) 

 

2. ส�งเรื่องให#ผู#อํานวยการฝZายวิชาการตรวจความถูกต#องของจํานวนเงินท่ี
ได#รับจัดสรรทุนการศึกษา ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 2) 
และรับทราบกําหนดการเสนอรายชื่อนิสิตผู#สมควรได#รับทุนการศึกษา
ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 3 และหมายเลข 7) โดยผ�าน
รองคณบดีรับทราบจํานวนเงินท่ีได#รับจัดสรรทุนการศึกษา  

2. ดําเนินการรับสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

3.1 การกําหนดเวลารับแบบคําขอทุนและยื่นขอรับทุน 
       3.1.1 กรณีนิสิตชั้นปRท่ี 2 ข้ึนไป กําหนดเวลารับแบบคําขอทุนและ
ยื่นคําขอรับทุนก�อนกําหนดวันสุดท#ายท่ีฝZายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
กําหนด 
       3.1.2 กรณีนิสิตชั้นปRท่ี 1 กําหนดให#วันท่ีผู#ผ�านการสอบคัดเลือก 
(ข#อเขียน) เข#าศึกษาในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี มา
สอบสัมภาษณ� สามารถมาสมัครขอรับทุนการศึกษา และให#มาสัมภาษณ�
รับทุนการศึกษาได#ตั้งแต� 13.00 น. เปJนต#นไป ของวันดังกล�าว ในปR
การศึกษา 2560 กําหนด 2 วัน คือวันท่ี 3 เมษายน 2560 และวันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 (ซ่ึงการขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะให#ทุนการศึกษา
เฉพาะภาคการศึกษาต#นเท�านั้น) 

        3.1.3 กรณีนิสิตชั้นปRท่ี 1 ท่ีต#องการจะขอรับทุนการศึกษา ภาค
การศึกษาปลาย กําหนดเวลารับแบบคําขอทุนและยื่นขอรับทุนก�อน
กําหนดวันสุดท#ายของการส�งประกาศรายชื่อนิสิตท่ีได#รับทุนการศึกษา 
ประจําปRการศึกษา 2560 ของสํานักงานการทะเบียน ตัวอย�างภาคผนวก 
ข. (เอกสารหมายเลข 8) 

3.2 จัดทําประกาศขอรับทุนการศึกษา ประจําปRการศึกษา 2560 เสนอ
ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบความถูกต#องของประกาศ
โดยประกาศขอรับทุนมีความถูกต#องครบถ#วนเปJนไปตามกําหนดเวลาท่ี
งานกิจการนิสิตกําหนด และนําไปประชาสัมพันธ�ให#แก�นิสิตทราบต�อไป 
ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 10 หมายเลข 11 และ
หมายเลข 12) 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
3.3 นิสิตท่ีประสงค�จะขอรับทุนศึกษา แสดงความจํานงขอรับ
ทุนการศึกษา 
3.4 ตรวจสอบความถูกต#องของคุณสมบัติของผู#สมัครขอรับทุน โดย
พิจารณาตามประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต 

       3.4.1 สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 2 ข้ึนไป ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสาร
หมายเลข 4) มีคุณสมบัติดังนี้ 

               3.4.1.1 เปJนผู#ท่ีศึกษาในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปRท่ี 2 ข้ึนไป ในปRการศึกษาท่ีจะขอทุน 

               3.4.1.2 เปJนผู#ขาดแคลนทุนทรัพย� 

               3.4.1.3 มีความประพฤติดี โดยมีผู#รับรองความประพฤติ 

       3.4.2 สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 

               3.4.2.1 เปJนผู#ท่ีผ�านการสอบคัดเลือก (ข#อเขียน) เข#าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปRการศึกษาท่ีขอทุน 

               3.4.2.2 เปJนผู#ขาดแคลนทุนทรัพย� 

               3.4.2.3 มีความประพฤติดี โดยมีผู#รับรองความประพฤติ 

3.5 ตรวจสอบความถูกต#องและครบถ#วนของจํานวนเอกสารตามใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษา (ดาวน�โหลดได#ท่ี https://www.arts.chula. 
ac.th/~sandbox/files/ >>แบบฟอร�มของงานกิจการนิสิต>> 
(แบบฟอร�มทุนอุดหนุนการศึกษา) ประกอบด#วยเอกสารจํานวน 11 ฉบับ 
ดังนี้ 

       3.5.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร#อมติดรูปถ�ายขนาด 2 นิ้ว 

       3.5.2 หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู#สมัครขอทุน โดยผู#
รับรองต#องเปJน 

             - ข#าราชการผู#ดํารงตําแหน�งระดับ 5 ข้ึนไปหรือตําแหน�ง
เทียบเท�า (ทหาร/ตํารวจต#องมียศต้ังแต�พันตรีข้ึนไป หรือ 

             - ผู#ปกครองท#องถ่ินระดับผู#ใหญ�บ#านข้ึนไป 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
       3.5.3 ใบรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาท่ีผ�านมา (CR 60)     

       3.5.4 หนังสือรับรองของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

       3.5.5 รูปถ�ายสภาพบ#านและทรัพย�สินของครอบครัวผู#สมัครทุนฯ 

       3.5.6 สําเนาทะเบียนบ#านของนิสิตและผู#ปกครองพร#อมเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาถูกต#อง 

       3.5.7 สําเนาบัตรประชาชนของนิสิตพร#อมเซ็นชื่อรับรองฯ 

       3.5.8 สําเนาบัตรประชาชนของผู#ปกครองพร#อมเซ็นชื่อรับรองฯ 

       3.5.9 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข#าราชการของผู#รับรองรายได#ของ
ครอบครัวพร#อมเซ็นชื่อรับรองฯ 

       3.5.10 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดามารดาหรือผู#ปกครอง 
(กรณีมีรายได#ประจํา) 

       3.5.11 แบบสรุปของคณะกรรมการประเมินความน�าเชื่อถือของ
รายได#และรายจ�ายครอบครัว  

3.6 จัดเตรียมแบบฟอร�มใบสมัครขอรับทุนของนิสิตท่ีเข#ารับการ
สัมภาษณ�ทุนแบ�งเปJนกลุ�มๆ ตามจํานวนวัน-เวลาท่ีนิสิตระบุในตาราง
สัมภาษณ�ทุน พร#อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครทุน จํานวน 2 ฉบับ 
คือ และ โดยระบุชื่อ-สกุล เลขประจําตัวนิสิตท่ีขอรับทุน ส�งให#
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร�พิจารณาก�อนการสัมภาษณ� 

3.7 จัดทํารายงานสรุปจํานวนผู#สมัครขอรับทุนการศึกษาเพ่ือเปJนข#อมูล 
ตัวอย�างภาคผนวก ก. (เอกสารหมายเลข 3) 

3. คณะกรรมการนิสิตคณะ
อักษรศาสตร�ดําเนินการ
สัมภาษณ�ทุน 

บุคลากรงานกิจการนิสิต ดําเนินการดังนี้ 

1.1 จัดเตรียมสถานท่ีโดยประสานงานกับเจ#าหน#าท่ีอาคารมหาจักรีสิริน
ธรในการจองห#องสัมภาษณ�พร#อมจัดทําบันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห�
ใช#อาคารสถานท่ี เสนอผู#อํานวยการฝZายวิชาการลงนาม ตัวอย�าง
ภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 18) 

1.2 เม่ือผู#อํานวยการฝZายวิชาการลงนามเรียบร#อยแล#ว ลงทะเบียนสมุด
ส�งเรื่องออกภายนอกของงานกิจการนิสิต ส�งให#อาคารมหาจักรีสิรินธร 

1.3 พิมพ�บันทึกขอเชิญคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร�
สัมภาษณ�ทุนตามรายชื่อคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร�
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เสนอให#รองคณบดีลงนามผ�านผู#อํานวยการฝZายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต#องของบันทึก เม่ือรองคณบดีลงนามเรียบร#อยแล#วลงทะเบียนออก
เลขในสมุดส�งเรื่องภายในของงานกิจการนิสิตส�งให#คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะอักษรศาสตร�ตามรายชื่อ 

1.4 จัดเตรียมอาหารว�างและเครื่องด่ืมสําหรับกรรมการสัมภาษณ�ทุน 

1.5 อํานวยความสะดวกให#แก�กรรมการสัมภาษณ�และนิสิตท่ีเข#ารับการ
สัมภาษณ� 

คณะกรรมการนิสิตคณะอักษรศาสตร�ดําเนินการสัมภาษณ�ทุน โดย
พิจารณา และพิจารณาให#ทุนการศึกษาแก�นิสิตท่ีขอรับทุนลงในแบบสรุป
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 
ระบุประเภทของทุนการศึกษาท่ีจะให#นิสิต เช�น ทุนค�าเล�าเรียน/ทุน
ค�าใช#จ�ายรายเดือน/ทุนเสริมค�าใช#จ�ายในการศึกษา และจํานวนเงินทุนท่ี
นิสิตจะได#รับ ลงในแบบฟอร�ม  ตัวอย�างภาคผนวก ก. (เอกสารหมายเลข 
4) 

4. เจ#าหน#าท่ีงานกิจการนิสิต
สรุปข#อมูลนิสิตท่ีได#รับ
ทุนการศึกษา เสนอ
ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการ 

จัดทํารายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ประจําปRการศึกษา 
2560 พร#อมรายละเอียดข#อมูลท่ีคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษร
ศาสตร�ให#ทุนการศึกษาตามแบบสรุปพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี โดยระบุประเภทของ
ทุนการศึกษา (ทุนช�วยเหลือค�าเล�าเรียน/ทุนค�าใช#จ�ายรายเดือน/ทุนเสริม
ค�าใช#จ�ายในการศึกษา) และจํานวนเงินทุนท่ีได#รับ ตัวอย�างภาคผนวก ข. 
(เอกสารหมายเลข 17) เสนอผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการพิจารณา 

5. ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการพิจารณาจํานวนเงินท่ี
นิสิตได#รับทุนการศึกษา 

ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการพิจารณาจํานวนเงินท่ีนิสิตได#รับ
ทุนการศึกษาให#ได#รับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุน
การศึกษาคณะอักษรศาสตร�และทุนผู#บริจาค ตามจํานวนเงินท่ีได#รับ การ
จัดสรรจากฝZายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สํานักบริหารกิจการนิสิต/
งบประมาณคณะอักษรศาสตร� ประจําปRงบประมาณ 2560/จากผู#บริจาค 
ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 23) 

6. งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึก 
รายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุน  
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่น 
กรองเงินทุนฯ 

1. จัดทําบันทึกขอส�งรายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา
ประจําปRการศึกษา 2560 พร#อมระบุดังนี้ 

    1.1 ประเภทของทุนการศึกษา และจํานวนเงินทุนท่ีได#รับ 

    1.2 ระบุเงินทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีนิสิตได#รับ (ของมหาวิทยาลัยหรือ
ของคณะอักษรศาสตร�หรือของผู#บริจาค) 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. เสนอรองคณบดีลงนามผ�านผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการ
ตรวจสอบความถูกต#อง 

3. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเงินทุนในกองทุนเพ่ือกิจการนิสิตของ
คณะอักษรศาสตร�พิจารณาให#ความเห็นชอบ ตัวอย�างภาคผนวก ข. 
(เอกสารหมายเลข 28) 

7. คณะกรรมการบริหารคณะ
อักษรศาสตร�พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผู#สมควรได#รับ
ทุนการศึกษา 

1. จัดทําบันทึกขอส�งรายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา 
ประจําปRการศึกษา 2560 ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 21) 

2. เสนอรองคณบดีลงนามผ�านผู#อํานวยการฝZายวิชาการตรวจความ
ถูกต#อง 

3. เสนอคณบดีคณะอักษรศาสตร�เพ่ือพิจารณาเสนอคณะ 
4. ลงทะเบียนออกเลขท่ีสมุดส�งเรื่องออกภายในของงานกิจการนิสิต ส�ง
ให#เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร�ดําเนินการต�อไป 

8. งานกิจการนิสิตส�งรายชื่อ
นิสิตท่ีได#รับทุนการศึกษาให#
หน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง 

เม่ือคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร�อนุมัติรายชื่อผู#สมควรได#รับ
ทุนการศึกษา ปRการศึกษา 2560 เรียบร#อยแล#ว ดําเนินการดังนี้ 
1. ในกรณีท่ีนิสิตได#รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ดังนี้ 
     1.1. พิมพ�บันทึกขอส�งรายชื่อผู#สมควรได#รับทุนการศึกษา ปR
การศึกษา 2560 ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 20) 
     1.2 พิมพ�ข#อมูลรายชื่อผู#สมควรได#รับทุนการศึกษา ปRการศึกษา 2560 

ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 21) 
      1.3 เสนอรองคณบดีลงนามผ�านอํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการ
ตรวจความถูกต#อง 
      1.4 เม่ือรองคณบดีลงนามเรียบร#อยแล#ว ลงทะเบียนออกเลขท่ีในสมุด
ส�งเรื่องออกภายนอกงานกิจการนิสิต ส�งให#ฝZายทุนการศึกษาและบริการ
นิสิต สํานักบริหารกิจการนิสิต  
2. ในกรณีท่ีนิสิตได#รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร�หรือ
จากผู#บริจาค ดําเนินการดังนี้ 
       2.1 จัดทําประการศให#ทุนการศึกษาเสนอคณบดีลงนาม 
             2.1.1 พิมพ�ประกาศรายชื่อผู#สมควรได#รับทุนการศึกษา 
สําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 2-4 และสําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 1 ประเภท ข(1) 
ช�วยเหลือค�าเล�าเรียน/ประเภท ข(2) ช�วยเหลือค�าใช#จ�ายรายเดือน/
ประเภท ค เสริมค�าใช#จ�ายการศึกษาบางส�วน  
             2.1.2 เสนอรองคณบดีลงนามผ�านผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการตรวจความถูกต#องของประกาศรายชื่อผู#สมควรได#รับ
ทุนการศึกษา 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
            2.1.3 เสนอคณบดีคณะอักษรศาสตร�ลงนาม 
            2.1.4 เม่ือคณบดีคณะอักษรศาสตร�ลงนามเรียบร#อยแล#ว นํา
ประกาศดังกล�าวไปดําเนินการดังนี้ 
                   1. นําประกาศไปถ�ายเอกสารและนําสําเนอประกาศ ติด
ประกาศให#นิสิตท่ีได#รับทุนการศึกษาทราบต�อไป 
                   2. นําประกาศฉบับจริง ไปจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
ไฟล�ข#อมูลอิเล็กทรอนิกส� 
       2.2 พิมพ�บันทึกส�งรายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุนค�าเล�าเรียนส�งให#
สํานักงานการทะเบียน เพ่ือขอยกเว#นค�าเล�าเรียนให#แก�นิสิตท่ีได#รับ
ทุนการศึกษา ตัวอย�างภาคผนวก ข. (เอกสารหมายเลข 34) 
       2.3 เสนอรองคณบดีลงนามผ�านผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการ
ตรวจความถูกต#อง 
       2.4 เม่ือรองคณบดีลงนามเรียบร#อยแล#ว ลงทะเบียนออกเลขท่ีใน
สมุดส�งเรื่องออกภายนอกงานกิจการนิสิต ส�งให#สํานักงานการทะเบียน 
       2.5 พิมพ�บันทึกขอเบิกทุนการศึกษาประเภท ข(2) ค�าใช#จ�ายราย
เดือน/ทุนการศึกษาประเภท ค. (ทุนเสริมค�าใช#จ�ายในการศึกษา) หรือ
ทุนการศึกษาจากผู#บริจาค  
       2.6 เสนอรองคณบดีลงนามผ�านผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการ
ตรวจความถูกต#อง 
      2.7 เม่ือรองคณบดีลงนามเรียบร#อยแล#ว ลงทะเบียนออกเลขท่ีในสมุด
ส�งเรื่องออกภายนอกงานกิจการนิสิต ส�งให#งานคลังและพัสดุ คณะอักษร-
ศาสตร� เพ่ือดําเนินการเบิกจ�ายเงินให#แก�นิสิตผู#ได#รับทุนต�อไป 
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

 เจ#าหน#าท่ีงานกิจการนิสิตจะต#องแต�งกายสุภาพเรียบร#อย และพูดจาไพเราะยิ้มแย#มตลอดเวลาใน
ขณะท่ีมีนิสิตมาติดต�อสอบถามข#อมูลต�างๆ และต#องศึกษาประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRท่ี 2 ข้ึนไป และสําหรับนิสิตชั้นปR{ท่ี 1 
ประจําปRการศึกษา 2560 ประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ�และอัตราการจ�ายเงินประเภทต�างๆ 
ของกองทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต พ.ศ.2556 และหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0422.70 257 ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน 

9. มาตรฐานคุณภาพ 

ข้ันตอน มาตรฐานคุณภาพ 
1. งานกิจการนิสิตรับเรื่องจากสํานักบริหารกิจการ
นิสิต และส�งให#รองคณบดีผ�านผู#อํานวยการฝZาย
สนับสนุนวิชาการ 

เจ#าหน#าท่ีงานกิจการนิสิตรับทราบรายละเอียด
เก่ียวกับการดําเนินการเรื่องทุนการศึกษาอย�าง
ครบถ#วน ประกอบด#วย 
1. จํานวนเงินท่ีได#รับการจัดสรรทุน 
2. กําหนดรายละเอียดการสมัครขอรับทุน  
3. แผนการดําเนินงานทุนการศึกษา 
4. กําหนดการเสนอรายชื่อนิสิตท่ีสมควรได#รับทุน 
5. เกณฑ�และอัตราการจ�ายเงินประเภทต�างๆ ของ
กองทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต 

2. ดําเนินการรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา การดําเนินการเปJนไปตามกําหนดประกาศขอรับทุน
และผู#สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติครบถ#วนเปJนไปตาม
ประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ของนิสิต 

3. คณะกรรมการกิจการนิสิต      
 คณะอักษรศาสตร� ดําเนินการ    
สัมภาษณ�ทุน 

 
 
 
 
 
 

4. เจ#าหน#าท่ีงานกิจการนิสิตสรุปข#อมูลนิสิตท่ีได#รับ
ทุนการศึกษาเสนอผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการ 
 

1. ได#สรุปรายงานนิสิตท่ีได#รับทุนการศึกษา 
2.ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการมีร#อยละของ
ความพึงพอใจในรายงานนิสิตท่ีได#รับทุนการศึกษาไม�
น#อยกว�าร#อยละ 85 

5. ผู#อํานวยการฝZายสนับสนุนวิชาการพิจารณา
จํานวนเงินท่ีนิสิตได#รับทุนการศึกษา 

จํานวนเงินท่ีนิสิตจะได#รับทุนการศึกษาต#องไม�เกิน  
งบประมาณท่ีได#รับการจัดสรรและไม�เกินจํานวนเงิน
จากผู#บริจาค 
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6. งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึก 
รายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุน  
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่น 
กรองเงินทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 

7. คณะกรรมการบริหารคณะ 
อักษรศาสตร�พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู#สมควรได#รับ
ทุนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

8. งานกิจการนิสิตส�งรายชื่อนิสิตท่ีได#รับ
ทุนการศึกษาให#หน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง 
 

จัดส�งรายชื่อนิสิตท่ีสมควรได#รับทุนการศึกษาให#ทัน
ตามกําหนดของหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง เช�น ฝZาย
บริการทุนการศึกษาและนิสิต สํานักบริหารกิจการ
นิสิตและสํานักงานการทะเบียน 
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13. ปPญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก;ปPญหา 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ ปPญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบใน
การปฏิบัติงาน 

วิธีการแก;ปPญหา/ลดความเสี่ยง 

1   
 
 
 
 
 

 

บุคลากรเป|ดบันทึก ดังนี้ 
1.แจ#งผลการจัดสรรทุนและ
แนวทางสําหรับการพิจารณาให#
ทุนการศึกษา 

2.การรับสมัครและพิจารณาให#
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 
ขึ้นไป 

3.การรับสมัครและพิจารณาให#
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 1 
อาจจัดเตรียมเอกสารไม�ครบถ#วน
ตามบันทึกข#อความ เรื่อง การรับ
สมัครและพิจารณาให#ทุนการศึกษา
สําหรับนิสิต 

บุคลากรของงานกิจการนิสิตที่รับผิดชอบต#องมีหน#าที่ปฏิบัติเพิ่มเติม คือ ตรวจสอบเอกสาร 
ดังนี้ 
1. แจ#งผลการจัดสรรทุนและแนวทางสําหรับการพิจารณาให#ทุนการศึกษา ตรวจสอบตาราง
จัดสรรทุนการศึกษา                        ปRการศึกษา 2560  

2. การรับสมัครและพิจารณาให#ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปRที่ 2 ขึ้นไป ตรวจสอบเอกสาร 
คือ 
  2.1 ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
  2.2 แบบฟอร�มใบสมัคร 
  2.3 แบบฟอร�มเสนอรายชื่อนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา 
แผนการดําเนินงานทุนการศึกษา ประจําปRการศึกษา 2560 
  2.4 ประกาศ เรื่อง เกณฑ�และอัตราการจ�ายเงินประเภทต�างๆของกองอุดหนุนการศึกษาฯ 

3.การรับสมัครและพิจารณาให#ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต               ชั้นปRที่ 1 ตรวจสอบ
เอกสาร คือ ประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดรายละเอียดการสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปR{ที่ 1 ประจําปRการศึกษา 2560 

4. หากไม�มีเอกสารดังกล�าว เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตต#องติดต�อฝZายทุนการศึกษาและ
บริการนิสิต สํานักบริหารกิจการนิสิต เพื่อขอเอกสารดังกล�าวให#ครบถ#วนก�อนนําเสนอ
ผู#บังคับบัญชาพิจารณาต�อไป 

เจ#าหน#าที่กิจการนิสิตรับ
เรื่องจากสํานักบริหาร
กิจการนิสิตส�งเรื่องให#

รองคณบดีผ�าน
ผู#อํานวยการฝZาย
สนับสนุนวิชาการ 
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 นิสิตกรอกแบบฟอร�มไม�ครบถ#วน
หรือกรอกข#อมูลผิดรวมทั้งอาจ
จัดเตรียมเอกสารไม�ครบถ#วนตาม
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1.เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตต#องศึกษาแบบฟอร�มทุนอุดหนุนการศึกษา ในประเด็นความ
ถูกต#องของการกรอกเอกสารและความครบถ#วนของเอกสารเปJนอย�างดี ซึ่งสามารถดาวน�
โหลดได#ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbose/files/>>แบบฟอร�มของงาน
กิจการนิสิต>>(แบบฟอร�มทุนอุดหนุนการศึกษา) หรือศึกษาได#จากคู�มือนี้ในหัวข#อขั้นตอน
ปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 ถ#ามีป;ญหาที่ตอบไม�ได#ให#สอบถามจากผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน
วิชาการ 
2. เจ#าหน#าที่ฝZายกิจการนิสิตควรจัดทําคู�มือขอรับทุนการศึกษา เพื่อแจกให#แก�นิสิตที่ขอรับ
ทุนการศึกษา เพื่อที่นิสิตจะได#ทําตามขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาและจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขอรับทุนได#อย�างถูกต#อง ดังตัวอย�างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการรับสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา 

คู�มือการขอรับทุนการศึกษา 
1. นิสิตมาขอรับแบบฟอร�มการขอรับทุนการขอรับทุนการศึกษาที่งานกิจการนิสิต ห#อง 
812 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

2. เมื่อนิสิตรับแบบฟอร�มการขอรับทุนการศึกษาไปเรียบร#อยแล#ว ให#นิสิตนําเอกสาร
แนบมาพร#อมกับใบข#อรับทุนการศึกษาให#ถูกต#องครบถ#วน 

3. เอกสารที่ต#องเตรียมมีดังนี้ 
 - รูปถ�ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 

 - ใบรายงานผลการศึกษาในภาคภารศึกษาที่ผ�านมา (CR 60) 

 - สําเนาทะเบียนบ#านของนิสิตละผู#ปกครองพร#อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต#อง 

 - สําเนาบัตรประชาชนของนิสิตและผู#ปกครองพร#อมเซ็นชื่อรับรองสําเนา
ถูกต#อง 

- สําเนารับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู#ปกครอง (กรณีมีรายได#
ประจํา) 
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- หนังสือรับรองฐานะครอบครัว 

 - หนังสือรับรองอาจารย�ที่ปรึกษา 

- สําเนาบัตรข#าราชการ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#รับรองรายได#ของ
ครอบครัวพร#อมเซ็นชื่อรับรอง 

 - รูปถ�ายสภาพบ#านและทรัพย�สินของครอบครัวผู#สมัครทุนฯ 

 - สําเนาบัตรประชาชนของผู#ปกครองพร#อมเซ็นชื่อรับรองฯ 

4. นิสิตจะต#องให#ข#อมูลที่เจ#าหน#าที่สามารถตรวจสอบและติดต�อได#สะดวก 

5. นิสิตนําแบบฟอร�มการขอรับทุนการศึกษามาส�งที่งานกิจการนิสิต ตรวจสอบเอกสาร
ให#ถูกต#องเรียบร#อยก�อนนําส�ง 

6. นิสิตต#องติดตามประกาศที่บอร�ด หรือถามรายละเอียดกับเจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิต
ว�านิสิตจะสอบสัมภาษณ�ทุนการศึกษาวัน-เวลาใด 

7. เมื่อนิสิตได#สอบสัมภาษณ�ทุนการศึกษาเรียบร#อยแล#ว ให#นิสิตติดตามดูผลการ
สัมภาษณ�ทุนการศึกษาได#ที่บอร�ดประชาสัมพันธ� หรือสอบถามได#ที่เจ#าหน#าที่งาน
กิจการนิสิต 

8. เมื่อนิสิตได#รับทุนการศึกษาแล#ว นิสิตจะต#องดูที่บอร�ดประชาสัมพันธ�งานกิจการนิสิต
ว�านิสิตจะต#องไปทํางานใช#ทุนที่หน�วยงานใด หรือสอบถามได#ที่เจ#าหน#าที่งานกิจการ
นิสิต 

*หมายเหตุ 1. หากนิสิตมีข#อสงสัย ให#ติดต�อสอบถามกับเจ#าหน#าที่งานกิจการ
นิสิต คณะอักษรศาสตร� ห#อง 812 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

     2. หากเอกสารไม�ครบหรือมีข#อสงสัยเจ#าหน#าที่จะติดต�อกับนิสิต
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1. การกําหนดช�วงวันรับสมัครการ
ขอทุนการศึกษา อาจกําหนด
ช�วงเวลาไม�ทันที่สํานักบริหาร
กิจการนิสิตกําหนด 

2. นิสิตไม�มาขอรับทุนการศึกษา
ในช�วงที่งานกิจการนิสิตกําหนด 

1. เจ#าหน#าที่กิจการนิสิตจะต#องกําหนดช�วงเวลารับสมัครขอรับทุนการศึกษาก�อนวันที่สํานัก
บริหารกิจการนิสิตกําหนดอย�างน#อย 2 เดือน 

2. หากนิสิตที่ประสงค�จะขอทุนการศึกษาไม�มาสมัครขอรับทุนการศึกษาในช�วงวันที่งาน
กิจการนิสิตกําหนด  จะให#กิจการนิสิตต#องหางบประมาณต#องหางบประมาณแหล�งเพื่อ
จัดสรรทุนให#แก�นิสิตเพิ่ม ทั้งเจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตจะต#องให#นิสิตเขียนจดหมายชี้แจงโดย
ให#ระบุเหตุผลว�าทําไมไม�มาส�งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามที่กําหนด พร#อมผ�านอาจารย�ที่
ปรึกษาแนบมากับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อนําเสนอรองคณบดีผ�านผู#อํานวยการฝZาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อพิจารณาต�อไป 

4     
 

 คณะกรรมการกิจการนิสิต      
 คณะอักษรศาสตร� ดําเนินการ    

สัมภาษณ�ทุน 
 
 

คณะกรรมการสัมภาษณ�ทุนเสี่ยง
กับการดูรายละเอียดพิจารณาให#
ทุนการศึกษาไม�ครบถ#วนถูกต#อง
ตามตารางแนบท#ายประกาศ เรื่อง 
กําหนดรายละเอียดการสมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
นิสิต สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
และจดหมายจากกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินทุนการศึกษาและค�าเล�า
เรียน 
 
  
 

เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตต#องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข#องกับการให#ทุนการศึกษานิสิตให#
คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร� เช�น ตารางแนบท#ายประกาศ เรื่อง กําหนด
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
และจดหมายจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินทุนการศึกษาและค�าเล�าเรียน แนบไปพร#อมกับจดหมายเชิญประชุม 
และทําเปJนสัญลักษณ0 ที่คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร�จะต#องพิจารณาเปJน
พิเศษ 
  
 

    เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตรับ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจาก
นิสิตพร#อมแจ#งให#นิสิตระบุวัน

เวลาที่จะเข#ารับการสัมภาษณ�ทุน 
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งานกิจการนิสิตจัดทําบันทึก 
รายชื่อผู#สมควรได#รับเงินทุน 
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่น 

กรองเงินทุนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

เจ#าหน#าที่งานกิจการนิสิตสรุป
ข#อมูลนิสิตที่ได#รับทุนการศึกษา
เสนอผู#อํานวยการฝZายสนับสนุน

วิชาการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะ 

อักษรศาสตร�พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู#
สมควรได#รับทุนการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

8    
งานกิจการนิสิตส�ง
รายชื่อนิสิตที่ได#รับ
ทุนการศึกษาให#

หน�วยงานที่เกี่ยวข#อง 
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ก. ตัวอย�างแบบฟอร0มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สําหรับนิสิตช้ันปUท่ี 2 ข้ึนไป 

 

เอกสารหมายเลข + 
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แบบฟอร์มเสนอรายชื�อนิสิตที�ขอรับทุนการศึกษา 

ข้อมูลรายชื�อนิสิตชั �นปีที� .. ที�ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2560 

คณะอักษรศาสตร์ 

      
อาชีพ รายได้สุทธิของผู้ปกครอง จํานวนพี�น้อง 

ประเภททุนที�ได้รับ/
จํานวนเงนิทุน 

สถานภาพผู้ปกครอง 
  

ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - สกุล ภาควชิา GPAX ภูม ิ บิดา มารดา ตํ�ากว่า เกิน รายได้เฉลี�ย ผู้ปกครอง ทาํงาน ก ข(1) ข(2) ค หย่า อยู่ แยก เสียชีวติ ที�อยู่ของนิสิต หมายเหตุ 

ที� 
    

ลําเนา 
  

150,000 บาท 150,000 บาท ต่อคน / ต่อปี ยังอุปการะ แล้ว 
     

ด้วยกัน กันอยู่ บิดา มารดา สามารถตดิต่อได้ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

  

 ลงชื่อ........................................................... 
       (อาจารย�ดังกมล  ณ ปOอมเพชร) 
         รองคณบดีคณะอักษรศาสตร�

สรุป 

ข(1) 0 

ข(2) 0 

ค 0 

รวม 0 
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แบบสรุปการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา 
ทุนการศึกษานิสิตระดับปรญิญาตรี 

 
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแล#ว เห็นว�า 
นาย/นางสาว...............................................................................................................เลขประจําตัว.................................................... 
สาขาวิชา..................................................................................คณะอักษรศาสตร� 
 
(   ) สมควรได#รับทุนการศึกษา      �    ทุนค�าเล�าเรียน 1 ภาคการศึกษา (จํานวน 17,000 บาท)        
                                                               �    ทุนค�าเล�าเรียน 2 ภาคการศึกษา (จํานวน 34,000 บาท)        
                                                               �    ทุนค�าใช#จ�ายรายเดือนจํานวน 10 เดือน         �  เดือนละ 1,000 บาท 
                                              (เปJนจํานวนเงิน 10,000 บาท) 
                                                                                            �  เดือนละ 1,500 บาท 
                                              (เปJนจํานวนเงิน 15,000 บาท) 
                                   �  เดือนละ 2,000 บาท 
                                              (เปJนจํานวนเงิน 20,000 บาท) 
                                    �  เดือนละ 4,000 บาท 
                                              (เปJนจํานวนเงิน 40,000 บาท) 
                                �  เดือนละ 5,000 บาท 
                                              (เปJนจํานวนเงิน 50,000 บาท) 
                                                               �    ทุนค�าใช#จ�ายรายเดือนจํานวน 12 เดือน        
                                                                                                                                      �  เดือนละ 5,000 บาท 
                                              (เปJนจํานวนเงิน 60,000 บาท) 
            �    ทุนค�าใช#จ�ายในการศึกษา จํานวนเงิน...............................บาท 
(   ) สมควรได#รับทุนอาหารกลางวัน      
  
                                                       รวมเงินทุนท่ีได#รับ จาํนวน.................................................บาท 
 
(   ) ไม�สมควรได#รบัทุนการศึกษา  เน่ืองจาก 
......................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................                       
                                                                                                          คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรี                               
                                                                                               ...............................................................ประธานกรรมการ 
                                                                                               ...............................................................กรรมการ                                                      
                                                                                               ...............................................................กรรมการและเลขานุการ           
                                                                                                            วันท่ี ................./................./................ 
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เกณฑ�การพิจารณาให#ทุนการศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

กรุณาให#คะแนนในแต�ละข#อท่ีนิสิตสมควรได#รับ 
 
                                                          รายการ   คะแนนเต็ม 

100 
  ได#คะแนน 

1. รายได#รวมบิดา มารดา และ/ หรือ ตนเอง หรือผู#อุปการะ (หลังหักค�าใช#จ�าย)             50  
 1.1 น#อยกว�า 50,000 บาทต�อปR          46 - 50  
 1.2 50,001 – 100,000 บาทต�อปR          41 - 45  
 1.3 100,001 – 150,000 บาทต�อปR          36 - 40  
 1.4 150,001 – 200,000 บาทต�อปR          31 - 35  
 1.5 200,001 – 250,000 บาทต�อปR          26 - 30  
 1.6 250,001 – 300,000  บาทต�อปR            21 - 

25 
 

 1.7 300,001 – 350,000 บาทต�อปR          16 - 20  
 1.8 มากกว�า 350,000 บาทต�อปR            5 - 15  
2. พ่ีน#องท่ีกําลังศึกษาไม�เกินระดบัปริญญาตรี ซึ่งบิดา – มารดา / ผู#อุปการะต#องดูแล (รวมนิสิต
ด#วย) 

  

   2.1 จํานวนตั้งแต� 3 คน ข้ึนไป         20 
 2.2 จํานวน  2 คน          15 
 2.3 จํานวน 1 คน         10 
3.ความประพฤต ิ            30  
 3.1 ความประหยดั          10  
 3.2 การช�วยเหลือตนเอง / ช�วยพ�อแม�ทํางาน          10  
 3.3 พฤติกรรมท่ัวไป (ความเรียบร#อย / เข#าร�วมกิจกรรม)          10  
                                                                                                                      ได#คะแนนรวม   =    
   �   มารับทุนสม่ําเสมอ 
   �   ไม�เคยได#รับทุนมาก�อน 
   �   ได#รับทุนแต�ทํางานใช#ทุนไม�ครบ 
                                                                                             คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรี                               
                                                                                                 ........................................................... ประธานกรรมการ 
                                            ............................................................กรรมการ 
                                                                                                 ............................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                     ชวันท่ี.............../................./................. 
 

 

 

นาย / นางสาว......................................................................เลขประจําตวั........................................................ 

ชั �นปีที�................................สาขาวิชา...................................................................................................................... 
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ข. ประกาศ/บันทึก/ตารางการจัดสรรทุน 
เอกสารหมายเลข 1 

 

(…………………………….) 
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         บันทึกข;อความ 
ส�วนงาน  ฝZายทุนการศึกษาและบริการนิสิต  สํานักบริหารกิจการนิสิต    โทร.  0 2218 7077 
ท่ี ศธ 0512.2.3.1/                      วันท่ี         เมษายน  2560 

เรื่อง  ขอแจ#งผลการจัดสรรทุนและแนวทางสําหรับการพิจารณาให#ทุนการศึกษา ประจําปRการศึกษา 2560 

เรียน  คณบดีทุกคณะ 

        เพ่ือให#ดําเนินการด#านจัดให#ทุนการศึกษาแก�นิสิตเปJนไปด#วยความเรียบร#อย สํานักบริหารกิจการนิสิตใคร�ขอแจ#งผลการจัดสรรและ
แนวทางในการพิจารณาให#ทุนการศึกษาแก�นิสิตประจําปR 2560 ดังน้ี 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประจําปUการศึกษา 2560  
ใช#หลักการพิจารณาทุนการศึกษาตามเกณฑ� 10 %  ของนิสิตในคณะคูณอัตราค�าเล�าเรียนป;จจุบันของแต�ละกลุ�มสาขาวิชา รายละเอียดตาม
เอกสารการจัดสรรเงินทุนการศึกษาให#แก�นิสิตคณะต�างๆ ปRการศึกษา 2560 แนบท#าย  

     2.   แนวปฏิบัติสําหรับการให;ทุนการศึกษา 

  นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิตผู#ขอรับทุนการศึกษา อันได#แก� ข#อมูลประวัติเกณฑ�รายได#เฉลี่ยต�อครอบครัว, 
อาชีพของบิดามารดา/ผู#ปกครอง, ผลการศึกษาและความประพฤติ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข#องแล#ว ขอให#คณะพิจารณาข#อมูลการได#รับทุนและสิทธิการเบิก
ต�างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนให#กับนิสิตผู#ได#ขอทุนอุดหนุนการ ศึกษาตามความเหมาะสม ดังต�อไปน้ี 

  2.1   พิจารณาจัดลําดับความสําคัญและความจําเปJนของนิสิตได#รับทุนตามความเหมาะสม รวมถึงกรณีท่ีนิสิตมีความจําเปJน
เดือดร#อนฉุกเฉินเร�งด�วน คณะต#นสังกัดสามารถเสนอช่ือนิสิตมาขอรับทุนการศึกษาจากงบสํารองส�วนกลางเพ่ิมเติมได#ตามความจําเปJน 

  2.2   กลุ�มนิสิตกู#ยืม กยศ. และกรอ. ปRการศึกษา 2555-2560  จัดอยู�ในกลุ�มนิสิตท่ีครอบครัวมีรายได#น#อยกว�า 200,000 บาท  
(สองแสนบาทถ#วน)  โดยทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพิจารณาให#ทุนการศึกษาแก�นิสิต แทนการกู#ยืมเงินฯ โดยผ�านความคิดเห็นของคณะต#น
สังกัด 

  2.3    เปJนบุตรข#าราชการ ซึ่งมีสิทธ์ิเบิกค�าเล�าเรียนจากต#นสังกัดได#ปRละไม�เกิน 25,000 บาท  

  2.4    เปJนผู#กู#ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล ซึ่งแบ�งเปJน 2 กลุ�ม คือ กู#ต�อเน่ืองและกู#ใหม� 

  2.5    ไม�เปJนผู#รับทุนซ้ําซ#อน จากทุกแหล�งทุน 

  2.6    การส�งเสริมนิสิตมีรายได# ทํางานพิเศษ ตามโครงการจ#างงานนิสิตทํางาน ในอัตราช่ัวโมงละ 100 บาท หรือ การกําหนด
ช่ัวโมงให#นิสิตทุนทํางานฯ ตามท่ีเห็นสมควร 

  อน่ึง นอกจากเงินทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให#ดังกล�าวตามข#อ 1 แล#ว  ขอให#คณะพิจารณานําเงินรายได#จากค�าลงทะเบียนซึ่ง
มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให#ในวงเงินร#อยละ  15 - 30  มาจัดสรรเปJนทุนการศึกษาของนิสิตในสังกัดอันเปJนหลักการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว# เพ่ือ
เปJนการให#ความช�วยเหลือด#านทุนการศึกษาแก�นิสิตในอีกช�องทางหน่ึง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการต�อไปด#วย จะเปJนพระคุณอย�างยิ่ง 

 

(..............................................) 

รองอธิการบด ี
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ตารางการจัดสรรทนุการศึกษา ปีการศึกษา  2560 

          

   
นิสติ ชั �นปีที� 2 ขึ �นไป   (รหสั 59 - xxxxxxx)  ขึ �นไป นิสติ ชั �นปีที� 1/60 

   

   
** จํานวนนิสติ ** จํานวนนิสติ จํานวนนิสติ **จํานวนนิสติ จํานวนนิสติ *5* x ด้วย จดัสรรเงินที�ได้ 

 
คณะ กลุม่ ที�ลงทะเบียน ภาค ที�ขอจบการศกึษา ปัจจบุนั รับเข้าตามแผนฯ รวมทั �งสิ �น อตัราคา่เลา่เรียน รับการพิจารณา 

  
วิชา ปลาย ปีการศกึษา ปีการศกึษา ปีการศกึษา ปีการศกึษา 

 
ใหม ่ จากนิสติ 10% 

   
2559 ปี 2 ขึ �นไป 2559 2559 2560 (3)+(4)= (5) ตามกลุม่วชิา ของแตล่ะคณะ 

   
*(1) * *(2) * *(3)* =  (1) - (2) *(4)* *(5)* *(6)* *(7) * 

 
ครุศาสตร์ 2 1,890 369 1,521 415 1,936 32,912,000 3,291,200 

 
จิตวิทยา 1 510 127 383 130 513 10,773,000 1,077,300 

 
ทนัตแพทยศาสตร์ 1 805 127 678 98 776 16,296,000 1,629,600 

 
นิติศาสตร์ 2 955 203 752 300 1,052 17,884,000 1,788,400 

 
นิเทศศาสตร์ 1 935 215 720 240 960 20,160,000 2,016,000 

 
พาณิชยศาสตร์ฯ 2 2,829 704 2,125 739 2,864 48,688,000 4,868,800 

 
แพทยศาสตร์ 1 1,838 308 1,530 313 1,843 38,703,000 3,870,300 

 
เภสชัศาสตร์ 1 967 142 825 180 1,005 21,105,000 2,110,500 
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คณะ 
 
 
 

 
กลุม่ 
วิชา 

 
 

** จํานวนนิสติ 
ที�ลงทะเบียน ภาค 
ปลาย ปีการศกึษา 
2559 ปี 2 ขึ �นไป 

** จํานวนนิสติ 
ที�ขอจบการศกึษา 

ปีการศกึษา 
2559 

จํานวนนิสติ 
ปัจจบุนั 

ปีการศกึษา 
2559 

**จํานวนนิสติ 
รับเข้าตามแผนฯ 

ปีการศกึษา 
2560 

จํานวนนิสติ 
รวมทั �งสิ �น 

(3)+(4)= (5) 

*5* x ด้วย 
อตัราคา่เลา่เรียน 

ใหม ่
ตามกลุม่วชิา 

จดัสรรเงินที�ได้
รับการพิจารณา
จากนิสติ 
ของแตล่ะคณะ

 

 

 

   
*(1) * *(2) * *(3)* =  (1) - (2) *(4)* *(5)* *(6)* *(7) *

 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1,550 327 1,223 345 1,568 32,928,000 3,292,800

 
สหเวชศาสตร์ 1 661 134 527 280 807 16,947,000 1,694,700

 
สตัวแพทยศาสตร์ 1 642 99 543 150 693 14,553,000 1,455,300

 
สน.ทรัพยากรการเกษตร 2 176 44 132 60 192 3,264,000 326,400

 
อกัษรศาสตร์ 2 1,557 376 1,181 415 1,596 27,132,000 2,713,20

 
รวม 

 
24,826 5,325 19,501 6,587 26,088 508,764,000 50,876,400

         

         

 
หมายเหต ุ      คา่เลา่เรียนกลุม่สายสงัคมศาสตร์ 

 
17,000 บาท ตอ่เทอม 

 

 
คา่เลา่เรียนกลุม่สายวิทยาศาสตร์ 

 
21,000 บาท ตอ่เทอม 

 

        
ฝ่ายทนุการศกึษาและบริการนิสติ

 
** รวมหลกัสตูรนานาชาต ิ แต่ยกเว้นหลกัสูตรนอกเวลาราชการ (ปริญญาตรี (ปกติ) 

 
31  มีนาคม  2560
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เอกสารหมายเลข 5 
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เอกสารหมายเลข 6 
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(…………………………….) 

 

(…………………………….) 

นิติกร 
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เอกสารหมายเลข B 

 

(…………………………….) 
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เอกสารหมายเลข C 
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(…………………………….) 
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(…………………………….) 

เอกสารหมายเลข / 
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เอกสารหมายเลข +, 
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ประกาศ 
งานกิจการนิสิต  คณะอักษรศาสตร0 

เร่ือง  ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปUที่  1 (โดยวิธีรับตรง) 
 

นักเรียนท่ีประสงค�จะขอทุนการศึกษา  ให#ติดต�อขอรับใบสมัครขอทุนการศึกษาได#ท่ี  ห#อง  304  อาคารมหาจักรีสิรินธร  ในวันท่ี  3  เมษายน  2560 
เวลา  8.00 น.  ท้ังน้ีจะมีการสอบสัมภาษณ�ทุนดังกล�าว ในวันท่ี  3  เมษายน  2560  เวลา 13.00 น. เปJนต#นไป  ณ  ช้ัน  5  อาคารมหาจักรีสิรินธร 

 
เอกสารท่ีนักเรียนต;องเตรียมประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. รูปถ�ายขนาด  2  น้ิว  จํานวน  1  รูป 
2. ใบรายงานผลการศึกษา 
3. สําเนาบัตรประชาชน  พร#อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต#อง 

 
�นําเอกสารดังต�อไปน้ี  มาส�งท่ีงานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร�  ช้ัน 8  อาคารมหาจักรีสิรินธร  ในวันอังคารท่ี  15  สิงหาคม  2560 
1. หนังสือรับรองของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
2. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา  หรือผู#ปกครอง (กรณีมีรายได#ประจํา) 
3. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู#สมัครขอทุน  โดยผู#รับรองต#องเปJน 

ข#าราชการผู#ดํารงตําแหน�งระดับ  5  ขึ้นไป  หรือ  ตําแหน�งเทียบเท�า  (ทหาร / ตํารวจต#องมียศต้ังแต�พันตรีขึ้นไป  หรือ 
ผู#ปกครองท#องถิ่นระดับผู#ใหญ�บ#านขึ้นไป  (ตามแบบฟอร�มท่ีแนบ) 

4. สําเนาบัตรประชาชน / ข#าราชการ  ของผู#รับรองรายได#ของครอบครัวพร#อมเซ็นช่ือรับรอง 
5. รูปถ�ายสภาพบ#านและทรัพย�สินของครอบครัวของผู#สมัครทุน 
6. สําเนาทะเบียนบ#านของนิสิตและผู#ปกครอง  พร#อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต#อง 
7. สําเนาบัตรประชาชนของผู#ปกครอง  พร#อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต#อง 

 
���������� 

ประกาศ 
งานกิจการนิสิต  คณะอักษรศาสตร0 

เร่ือง  ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปUที่  1 (รอบ Admission) 
 

นักเรียนท่ีประสงค�จะขอทุนการศึกษา  ให#ติดต�อขอรับใบสมัครขอทุนการศึกษาได#ท่ี  ห#อง  304  อาคารมหาจักรีสิรินธร  ในวันท่ี  23 มิถุนายน 2560   
เวลา  8.00 น.  ท้ังน้ีจะมีการสอบสัมภาษณ�ทุนดังกล�าว ในวันท่ี  23 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น. เปJนต#นไป ณ ช้ัน  5  อาคารมหาจักรีสิรินธร 

 
เอกสารท่ีนักเรียนต;องเตรียมประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1 รูปถ�ายขนาด  2  น้ิว  จํานวน  1  รูป 
2. ใบรายงานผลการศึกษา 
3. สําเนาบัตรประชาชน  พร#อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต#อง 

 
�นําเอกสารดังต�อไปน้ี  มาส�งท่ีงานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร�  ช้ัน 8  อาคารมหาจักรีสิรินธร  ในวันอังคารท่ี  15  สิงหาคม  2560 
1. หนังสือรับรองของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
2. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา  หรือผู#ปกครอง (กรณีมีรายได#ประจํา) 
3. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู#สมัครขอทุน  โดยผู#รับรองต#องเปJน 

ข#าราชการผู#ดํารงตําแหน�งระดับ  5  ขึ้นไป  หรือ  ตําแหน�งเทียบเท�า  (ทหาร / ตํารวจต#องมียศต้ังแต�พันตรีขึ้นไป  หรือ 
ผู#ปกครองท#องถิ่นระดับผู#ใหญ�บ#านขึ้นไป  (ตามแบบฟอร�มท่ีแนบ) 

4. สําเนาบัตรประชาชน / ข#าราชการ  ของผู#รับรองรายได#ของครอบครัวพร#อมเซ็นช่ือรับรอง 
5. รูปถ�ายสภาพบ#านและทรัพย�สินของครอบครัวของผู#สมัครทุน 
6. สําเนาทะเบียนบ#านของนิสิตและผู#ปกครอง  พร#อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต#อง 
7. สําเนาบัตรประชาชนของผู#ปกครอง  พร#อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต#อง 

 
  ���������� 

 

เอกสารหมายเลข ++ 
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เอกสารหมายเลข +- 
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เอกสารหมายเลข +D 

 

(…………………………….) 
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เอกสารหมายเลข +E 
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เอกสารหมายเลข +. 
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(…………………………….) 

เอกสารหมายเลข +F 
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(…………………….) 

(.....................................) 

เอกสารหมายเลข +B 
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(…………………………….) 

เอกสารหมายเลข +C 
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(…………………………….) 

(...................................) 

เอกสารหมายเลข +/ 
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(…………………………….) 

เอกสารหมายเลข -, 

(…………………………….) 
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ข#อมูลรายชื่อนิสติชั้นปRที่ 2-4 ที่ได#รับทุนการศึกษา ปRการศึกษา 2560 

คณะอักษรศาสตร� 

ลงชื่อ................................................. 

(.............................................) 

รองคณบดีอักษรศาสตร� 

ลําดับที่ เลข
ประจําตัว 

ชื่อ-
สกุล 

สาขา
วิชา 

GPAX ภูมิลําเนา อาชีพ รายได#สุทธิของผู#ปกครอง จํานวนพี่น#อง ประเภททุนที่
ได#รับจํานวน

เงินทุน 

สถานภาพผู#ปกครอง ที่อยู�ของ
นิสิต

สามารถ
ติดต�อได# 

หมาย
เหต ุ

บิดา มารดา ต่ํากว�า 
150,00

0 บาท
ต�อปR 

เกิน 
150,000 

บาทขึ้น
ไป 

รายได#
เฉลี่ย

ต�อคน/
ต�อปR 

ผู#ปกครอง
ยัง

อุปการะ 

ทํางาน
แล#ว 

ก ข
(1) 

ข
(2) 

ค หย�า อยู�
ด#วยกัน 

แยกกัน
อยู� 

เสียชีวิต   

บิดา มารดา 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

เอกสารหมายเลข -+ 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว ทุนการศึกษาประเภท 

ค�าเล�าเรียนการศึกษา รายเดือน (10 เดือน) ตั้งแต�
เดือน สิงหาคม 2560 ถึง 

พฤษภาคม 2561 

ทุนอาหาร
กลางวนั 

      

      

      

      

      

      

 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร�เปJนวาระเพื่อทราบ จักเปJนพระคุณยิ่ง 

 

     (......................................) 

     รองคณบดี 

 

 

เอกสารหมายเลข -- 
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เอกสารหมายเลข -D 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจําตัว ทุนการศึกษาประเภท 

รายเดือน (10 
เดือน) ตั้งแต�เดือน 
สิงหาคม 2560 ถึง 
พฤษภาคม 2561 

ทุน (ค) (ทุนช�วยเหลือเสริมค�าใช#จ�าย
บางส�วน) 

     

     

     

     

     

     

 

    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร�เปJนวาระเพื่อทราบ จักเปJนพระคุณยิ่ง 

 

      (......................................) 

      รองคณบดี 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว ทุนการศึกษาประเภท 

ค�าเล�าเรียนการศึกษา  

ภาคการศึกษาปลาย 

รายเดือน (10 เดือน) ตั้งแต�
เดือน สิงหาคม 2560 ถึง 

พฤษภาคม 2561 

ทุนอาหาร
กลางวนั 

      

      

      

      

      

      

 

   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร�เปJนวาระเพื่อทราบ จักเปJนพระคุณยิ่ง 

 

      (......................................) 

      รองคณบดี 

เอกสารหมายเลข -4 
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  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร�เปJนวาระเพื่อทราบ จักเปJนพระคุณยิ่ง 

     (......................................) 

     รองคณบดี

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว ทุนการศึกษาประเภท 

ค�าเล�าเรียน
การศึกษา  

ภาคการศึกษาต#น 

ค�าเล�าเรียนการศึกษา  

ภาคการศึกษาปลาย 

รายเดือน (10 เดือน) 
ตั้งแต�เดอืน สิงหาคม 
2559 ถึง พฤษภาคม 

2560 

ทุนอาหาร
กลางวนั 

       

       

       

       

       

       

เอกสารหมายเลข -5 



103 

 

 

 

เอกสารหมายเลข -6 
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เอกสารหมายเลข -7 
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เอกสารหมายเลข -8 
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เอกสารหมายเลข -9 
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เอกสารหมายเลข D, 
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เอกสารหมายเลข D+ 
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สรุปข;อมูลนิสิตที่ได;รับทุนการศึกษา ปU 2-4 ปUการศึกษา 2560 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 

ทุนการศึกษาประเภท 

ค�าเล�าเรียน 
การศึกษา 

 

รายเดือน (10 เดือน) 
ต้ังแต�เดือน สิงหาคม 

2560 ถึง พฤษภาคม 2561 

ทุน
อาหาร
กลางวัน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

เอกสารหมายเลข D- 
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เอกสารหมายเลข DD 
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เอกสารหมายเลข DE 


