โครงสร้ างการดาเนินงานสาหรับเจ้ าหน้ าที่งานทุนการศึกษาดาเนินการ (ภาพรวม)

โครงสร้ างขัน้ ตอนการดาเนินงาน
กาหนดระเบียบเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของนิสิตที่ขอ
รับทุนประเภทต่าง ๆ

แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณา คัดเลือกนิสติ
ผู้สมควรได้ รับทุน
ทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครและการ
สมัครของผู้รับทุน
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของ หลักฐานใบสมัคร
เพื่อให้ ตรงกับคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับทุนประเภท
ต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อทุนต่าง ๆ
และรายชื่อผู้ได้ รับทุน

ประสานงาน
แหล่งทุนภายนอก

ให้ คาปรึกษาแนะนา
ในเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับทุน

การรวบรวมหลักฐาน
ในการสมัครของผู้
ขอรับทุนประเภทต่าง ๆ
การจัดประชุม
พิจารณาและคัดเลือก
ผู้สมควรได้ รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุนและแจ้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ

จัดปฐมนิเทศนิสิต
ที่ได้ รับทุนการศึกษา

ติดตามและรายงานผล
การศึกษาของนิสิตที่ได้ รับ
ทุนการศึกษา

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกนิสิตที่สมควร
ได้ รับทุนที่ผ้ มู ีจิตศรัทธาบริ จาคผ่าน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อจัดสรรให้ แต่ละมหาวิทยาลัย

อานวยความสะดวกให้ แก่นิสิตในการ
เดินทางไปรับมอบทุนการศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์รายชื่อทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นข้ อมูล

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้ รับ
คัดเลือกให้ ได้ รับทุนการศึกษา
ประจาปี

สรุปและผลรายงานทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยประจาปี การศึกษา

ประสานงานกับคณะส่วน
ของทุนการศึกษาที่ผ่าน
คณะคณะโดยตรง

การดาเนินงานทุนการศึกษา
มี 7 ขัน้ ตอน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาให้ นิสติ /คณะต่างๆ

การรับสมัครทุนการศึกษา/ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา

การประสานงานนิสติ ทุนการศึกษา/ผู้ประสานงานของแต่ละคณะ

ดาเนินการเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ

ดาเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

สรุปผลทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษานันๆ
้

จัดทารายงานผลทุนการศึกษา/ประเมินผลและติดตามผลทุนการศึกษา

ที่ปรึกษา

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. ฝู้ช่วยอธิการบดี
3. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต

(ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลกั ษณ์)
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นุชนุชนาฎ ดีเจริญ)
(นางสมพิศ ทองสุก)

ผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา
1. หัวหน้ างานงานทุนการศึกษา
นางจีระพรรณ
2. ผู้ประสานงานงานทุนการศึกษา
นายชัยนาม
ผู้ประสานงานทุนการศึกษาของคณะ

1. นางสาวอมรวรรณ
2. นางบุญภา
3. นางขวัญเรือน
4. นายนิพิฐทภัทร
5. นางสาวอุไรวรรณ
6. นางสาวรัตนาวรรณ
7. นางสาวชุติมา
8. นางสาวอัจฉราภรณ์
9. นางสาวนันทวัน
10. นางสาวสุวรรณา
11. นางสาวสุนีย์
12. นางสาวจตุพร
13. นางสาวสมาพร
14.นางสาววรางคณา
15.นางสาวพิไลพรรณ
16. นางสาวรวรรณ
17. นายกาพล
18. นายเกรียงศักดิ์
19. นายเสกสัน
20. นางสาวณัฐิณี
21. นางสาวชไมพร

วงศ์โกมลเศรษฐ์
ร่วมชาติ
พระนาค
ทัดหล่อ
สิงห์ทอง
พึ่งม่วง
เถื่อนจักร์
ยิ้มฉิม
ดีอินทร์
กูลประดิษฐ์
อริยสุกริม
เวทยพงษ์
ฉิมนาค
นุตตะรังค์
กองเทียม
นาคะทัตตะ
กิ๊กสันเทีย
กาละภักดี
สีดาเดช
มณีท่าโพธิ์
ศรีสุภาพ

ชาติวรรณ
ไชทิง

คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาลัยนานาชาติ

ขัน้ ตอนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ปั จจุบนั หน่วยงานหลายหน่วยงานแจ้ งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้ กบั นิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยขอให้ สถานที่ตา่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ในการนี ้ หน่วยทุนการศึกษาจึงได้ จดั ทาขันตอนการจั
้
ดพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. รับกาหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ โดย รับกาหนด
วัน เวลา ในการจัด พิธีมอบทุนการศึกษา
2. หน่วยทุนการศึกษาทาหนังสือแจ้ งคณะต่างๆ เกี่ยวกับรายชื่อนิสติ ที่ได้ รับการพิจารณาให้
ทุนการศึกษานัน้ ๆ
3. จัดทาหนังสือเชิญคณบดี และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ ผู้ประสานงานทุนการศึกษาของ
แต่ละคณะมาเข้ าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
พร้ อมทาหนังสือเชิญอธิการหรื อรองอธิการบดีมาเป็ นประธานในพิธี
4. ประสานงานกับคณะหรื อหน่วยงานต่างๆที่จะขอใช้ สถานที่ในการจัดพิธี
ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์การใช้ สถานที่
ติดต่อโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่ควบคุมห้ องประชุม
จัดทาป้าย อุปกรณ์การจัดพิธีตา่ งๆ
ติดต่อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดพิธีมอบทุน
5. จัดเตรี ยมสถานที่ ในพิธีรับมอบทุนโดยประสานงานรูปแบบการจัดพิธีกบั เจ้ าของทุน
เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ มากที่สดุ
6. ดาเนินการมอบทุนการศึกษา
7. สรุปผลการรับมอบทุนที่ได้ จดั ทาไปเพื่อจักได้ ปรับปรุงในคราวต่อไป

ภาระงานประจาการปฏิบตั งิ าน หน่ วยทุนการศึกษา
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านตัง้ แต่ ต้นจนเสร็จสิน้ ภารกิจด้ านทุนการศึกษา
1.
2.
3.
4.

กาหนดระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสติ ที่ขอรับทุนประเภทต่างๆ
ทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาคัดเลือกนิสติ เข้ ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาให้ แก่นิสติ คณะต่างๆ ทราบ
ประสานงานกับทางคณะเพื่อดาเนินการรับสมัครทุนการศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ประสานงานของแต่
ละคณะตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสติ ที่สมัครทุนการศึกษา
5. จัดประชุมชี ้แจงคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ประสานงานของแต่ละคณะ
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสติ ที่สมัครทุนการศึกษา
6. ประสานงานกับทางคณะดาเนินการสัมภาษณ์นิสติ ทุนเบื ้องต้ นพร้ อมจัดส่งรายชื่อนิสิต
ที่สมควรได้ รับทุนการศึกษาตามความจาเป็ นมากไปหาน้ อย
7. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาพิจารณาและคัดเลือกนิสติ ที่สมควรได้ รับ
ทุนการศึกษา
8. ประกาศรายชื่อนิสติ ที่ได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับทุนการศึกษาและแจ้ งหน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบ
9. แจ้ งรายชื่อนิสติ ที่ได้ รับทุนการศึกษาต่อเจ้ าของทุนพร้ อมทาจัดหมายขอบคุณ
10. ดาเนินการพานิสติ เข้ ารับทุนการศึกษาและจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
11. ดาเนินการประสานงานการเบิกจ่ายเงินทุนหรื อเช็คเงินทุนการศึกษาให้ แก่นิสติ
เพื่อเบิกจ่ายให้ นิสติ ต่อไป
12. ประสานงานกับนิสติ ทุนการศึกษาและผู้ประสานงานทุนการศึกษาคณะต่างๆ
13. ประสานงานกับแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
14. จัดปฐมนิเทศนิสติ ที่ได้ รับทุนการศึกษา
15. ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับทุนการศึกษา
16. ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนิสติ ทุนการศึกษาให้ แก่เจ้ าของทุนทราบ
17. ดาเนินการจัดการ์ ดอวยพรให้ แก่เจ้ าของทุนในโอกาสและเทศกาลต่างๆ ทุกปี การศึกษา
18. สรุปผลและจัดทารายงานผลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยประจาปี การศึกษานันๆ
้
19. ประเมินและติดตามผลทุนการศึกษา

