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ขั้นตอนการท างาน 
กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษาผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้คณะฯอนุมัติโอนเงินให้
นักศึกษาในภายหลัง 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

 

 

  

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

  
บุคคล,หน่วยงานมีหนังสือแจ้งบริจาค
ทุนการศึกษา  โดยจะต้องโอนเงินเข้าบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 091-0-
141407 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 

 

 

 ผู้ประสานงานทุนฯ แจ้งงานการเงินเพ่ือ
ทราบโดยทันที พร้อมให้งานการเงินออก
ใบเสร็จรับเงิน ในนามผู้บริจาคตามที่อยู่ที่
ให้ไว้ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

  
เสนอเร่ืองบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
บริจาคทุนให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นั กศึ กษาทราบ  พ ร้อมจัดท าหนั งสื อ
ขอบคุณให้กับผู้บริจาค 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

 

 

 

 

ส่ งหนั งสื อขอบคุณ ให้บุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่บริจาคทุนในนามคณะฯ 
พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินส่งไปยังที่อยู่
ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้ 

   

 

 

 

 

 

 

เริ่มกระบวนการ 

บุคคลหรือหน่วยงานบริจาคแจ้ง
บริจาคทุน 

 

ออกใบเสร็จรับเงินในวันที่
รับทราบการโอนเงินเข้าบญัชี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

แจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการ
นักศึกษาเพื่อทราบ 

 

ส่งหนังสือขอบคุณใหผู้้บริจาค 

จบกระบวนการ 
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กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษาผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้คณะฯอนุมัติโอนเงินให้
นักศึกษา โดยมีการจัดพิธีมอบทนุการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

 

 

  

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

  
บุคคล,หน่วยงานมีหนังสือแจ้งบริจาค
ทุนการศึกษา  โดยจะต้องโอนเงินเข้าบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 091-0-
141407 

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

 

 

 

 ผู้ประสานงานทุนฯ แจ้งงานการเงินเพ่ือ
ทราบโดยทันที พร้อมให้งานการเงินออก
ใบเสร็จรับเงิน ในนามผู้บริจาคตามที่อยู่ที่
ให้ไว้ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

  
เสนอเร่ืองบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
บริจาคทุนให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นั กศึ กษาทราบ  พ ร้อมจัดท าหนั งสื อ
ขอบคุณให้กับผู้บริจาค 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

 

 

 

 

ส่ งหนั งสื อขอบคุณ ให้บุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่บริจาคทุนในนามคณะฯ 
พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินส่งไปยังที่อยู่
ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้ 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

 ผู้ประสานงานทุนฯ แจ้งผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเข้ารว่ม
พิธีฯ หรือส่งตัวแทน 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

  

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย พานักศึกษาฯเข้า
ร่วมพิธีมอบทุน และมอบของที่ระลึก
ให้ผู้บริจาคในพิธีมอบทุนฯ 

   

 

 

 

เริ่มกระบวนการ 

บุคคลหรือหน่วยงานบริจาคแจ้ง
บริจาคทุนและวันพิธีมอบทุน 

 

ออกใบเสร็จรับเงินในวันที่
รับทราบการโอนเงินเข้าบญัชี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

แจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการ
นักศึกษาเพื่อทราบ 

 

ส่งหนังสือขอบคุณใหผู้้บริจาค 

แจ้งตอบรับเข้าร่วมพิธิมอบทุน 

 

พานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมพิธีมอบทุน 

 

จบกระบวนการ 
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กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในพิธี
มอบทุน โดยตรง 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

 

 

 

  

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

 บุคคล,หน่วยงานมีหนังสือแจ้งบริจาค
ทุนการศึกษา   

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

 ผู้ประสานงานทุนฯ แจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาพิจารณาเข้าร่วมพิธีฯ หรือ
ส่งตัวแทน 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

  
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พานักศึกษาฯ เข้าร่วม
พิธีมอบทุน และมอบของที่ ระลึกให้ผู้
บริจาคในพิธีมอบทุนฯ 

 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ  

 

 

 

 

 

ส่ งหนั งสื อขอบคุณ ให้บุ คคลหรื อ
หน่วยงานท่ีบริจาคทุนหลังกลับจากพิธี
มอบทุน 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกระบวนการ 

บุคคลหรือหน่วยงานบริจาค 

แจ้งบริจาคทุน และวันพิธีมอบ
ทุน 

แจ้งตอบรับเข้าร่วมพิธิมอบทุน 

 

พานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมพิธีมอบทุน 

 

ส่งหนังสือขอบคุณให้ผู้บริจาค
หลังพิธีมอบทุน 

จบกระบวนการ 
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อธิบายข้ันตอนการท างาน 

 
กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษาผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้คณะฯอนุมัติโอนเงินให้
นักศึกษาในภายหลัง 

1) เมื่อมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมีหนังสือแจ้งบริจาคทุนการศกึษา  เจ้าหน้าท่ีประสานงานเรื่องทุนจะต้องแจ้งผู้
บริจาคใหโ้อนเงินเข้าบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 091-0-141407 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค และท า
หนังสือขอบคุณต่อไป 

  2) เมื่อผู้ประสานงานทุนฯ ได้รับทราบถึงผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาได้โอนเงินเข้าบัญชีคณะฯแล้ว ให้แจ้งงานการเงิน
เพื่อทราบโดยทันที พร้อมให้งานการเงินออกใบเสร็จรับเงิน ในนามผู้บริจาคตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 
  3) ให้เจ้าหน้าที่ประสานเรื่องทุนเสนอเรื่องที่มีผู้บริจาคทุนการศึกษ ให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ พร้อม
จัดท าหนังสือขอบคุณให้กับผู้บริจาค 
  4) ส่งหนังสือขอบคุณให้บุคคลหรือหน่วยงานที่บริจาคทุนในนามคณะฯ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้
บริจาคแจ้งไว้ 
 
กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษาผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้คณะฯอนุมัติโอนเงินให้
นักศึกษา โดยมีการจัดพิธีมอบทนุการศึกษา 

1) เมื่อมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมีหนังสือแจ้งบริจาคทุนการศกึษา  เจ้าหน้าท่ีประสานงานเรื่องทุนจะต้องแจ้งผู้
บริจาคให่โอนเงินเข้าบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขท่ีบญัชี 091-0-141407 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค และท าหนังสือ
ขอบคุณต่อไป 

  2) เมื่อผู้ประสานงานทุนฯ ได้รับทราบถึงผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาได้โอนเงินเข้าบัญชีคณะฯแล้ว ให้แจ้งงานการเงิน
เพื่อทราบโดยทันที พร้อมให้งานการเงินออกใบเสร็จรับเงิน ในนามผู้บริจาคตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 
  3) ให้เจ้าหนา้ที่ประสานเรื่องทุนเสนอเรื่องที่มีผู้บริจาคทุนการศึกษา ให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ พร้อม
จัดท าหนังสือขอบคุณให้กับผู้บริจาค 
  4) ส่งหนังสือขอบคุณให้บุคคลหรือหน่วยงานที่บริจาคทุนการศึกษา พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้บริจาค
แจ้งไว ้
  5) ผู้ประสานงานทุนฯ แจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเข้าร่วมพิธีฯ หรือส่งตัวแทน 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมพิธีมอบทุน และมอบของที่ระลึกให้ผู้บริจาคในพิธีมอบทุนฯ 
 
กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในพิธี
มอบทุน โดยตรง 

  1) เมื่อมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมีหนังสือแจ้งบริจาคทุนการศึกษา   
  2) ผู้ประสานงานทุนฯ แจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเข้าร่วมพิธีฯ หรือส่งตัวแทน 
  3) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมพิธีมอบทุน และมอบของที่ระลึกให้ผู้บริจาคในพิธีมอบ
ทุนฯ 
  4) ส่งหนังสือขอบคุณให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีบริจาคทุนหลังกลับจากพิธีมอบทุน 
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เอกสารแนบ 
 

กรณีที่ 1 (กรณีคุณฤชุชัย  คชวัฒน์ ) กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษาผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และให้คณะฯอนุมัติโอนเงินให้นักศึกษาในภายหลัง 
  1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งความจ านงของผู้บริจาคทุน 
  2. ตัวอย่าง หนังสือขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา 
  3. ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินท่ีทางการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกให้ผู้บริจาคทุน 
กรณีที่ 2 (กรณีบริษัท สยามกลการ จ ากัด) กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษาผ่านบัญชีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และให้คณะฯอนุมัติโอนเงินให้นักศึกษา โดยมีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
  1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งความจ านงของผู้บริจาคทุน 
  2. ตัวอย่าง หนังสือขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา 
  3. ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินท่ีทางการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกให้ผู้บริจาคทุน 
  4. แบบจ านงเข้าร่วมงานฯ และก าหนดการ 
กรณีท่ี 3 (กรณีมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย) กรณีบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกบริจาคทุนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบ
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาในพิธีมอบทุน โดยตรง 
  1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งความจ านงของผู้บริจาคทุน 
  2. ตัวอย่าง หนังสือขอเชิญร่วมงานมอบทุนการศึกษาฯ และรายชื่อนักศึกษาฯ  
  3. ก าหนดการ 
  4. หนังสือขอบคุณ 
  5. หนังสือส่งรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาฯ 


