
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

การรับสมัครทุน และการปฏิบัติงานทุนการศึกษา 

 

โดย 

นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายการนักศึกษา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 



ร่างประกาศคณะ

วิศวกรรมศาสตร์รับสมคัร

นกัศกึษาเพื่อขอรับทนุ 

พิจารณากลัน่กรอง

ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี 

เปิดรับสมคัร และวนั

สอบ สมัภาษณ์ทนุ 

ขั้นตอนการท างาน 

1.การจัดท าประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
   

เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษาและประกัน
คุณภาพ 

                  จัดท าร่างประกาศคณะฯ เรื่องรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อขอรับทุนฯ เสนอรอง
คณบดฯี (ผ่านหัวหน้างานบริการฯ)
พิจารณา 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา  
 
 
 

จัดท าเสนอรองคณบดฝี่ายกจิการ
นักศึกษา พิจารณากลั่นกรองวัน เวลา 
สถานท่ี เปิดรับสมัคร และวันสอบ
สัมภาษณ์ในประกาศรับสมัครนักศึกษา
เพื่อขอรับทุนการศึกษาศึกษา ประจ าปี 
การศึกษานั้น 

เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษาและประกัน
คุณภาพ 
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

 เสนอคณบดี ลงนามหนังสือประกาศรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนฯ ตดิบอร์ด
ทุนฯ คณะฯ 

นักศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ 

 ส่งใบสมัคร และรวบรวมใบสมัครพิมพ์
รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา พร้อมนัดวันสัมภาษณ ์

กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  สัมภาษณ์ตามคิวที่มารายงานตัว
สัมภาษณ์และแบบฟอร์มสัมภาษณ์ โดย
คัดเลือกนักศึกษา  
รอบ 1 เดือน เม.ย. – พ.ค.ของ ทุกปี 
รอบ 2 เดือน ก.ย. ของทุกปี ประกาศท่ี
บอร์ดทุนฯ เวบไซต์งานบริการการศึกษา 

   

 

เร่ิมกระบวนการ 

เสนอคณบดีลงนามใน
ประกาศฯ 

นกัศกึษาลงทะเบียนสมคัรและสง่

ใบสมคัร 

สอบสมัภาษณ์นกัศกึษาที่ขอรับ

สมคัรทนุการศกึษา 

จบกระบวนการ 



 

2.การจัดสรรทุนภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
   

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ รบัเรื่อง  -  
- รับเรื่องเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา (ผ่าน หัวหน้างานบริการฯ)
รับทราบเพื่อสั่งการ 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ   
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- ลงเวบงานบริการการศึกษาฯ 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  
-จัดท าหนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีผู้
สมควรไดร้ับทุนตามเงื่อนไขที่ทุนก าหนด
ไว้ เสนอรองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
(ผ่านหัวหน้างานบริการฯ)  ถึงบรษิัท/
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ทุนการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ   
- - ขอผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับ

ทุนการศึกษาท าหนังสือขอบคุณเสนอ
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา  (ผ่าน
หัวหน้างานบริการฯ) ส่งให้บริษัท/
หน่วยงาน/บุคคล 

   

 

 

บริษัท/หนว่ยงาน/บคุคลบริจาค

ทนุการศกึษาแจ้งความประสงค์ให้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ 

คดัเลอืกนกัศกึษาผู้ที่สมควรได้รับ

ทนุการศกึษาบริษัท/หนว่ยงาน/

บคุคล 

ท าหนงัสอืสง่รายงานผลการศกึษา

ของนกัศกึษาที่ได้รับทนุให้บริษัท/

หนว่ยงาน/บคุคล 

จบกระบวนการ 

ประชาสมัพนัธ์ทนุการศกึษาให้

นกัศกึษาทราบ 

เร่ิมกระบวนการ 



3.การจ่ายเงินทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
   

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ  
 
 
 

 
 
 
 
 

- กรณีบริษัท/หน่วยงานให้ไป
รับทุนในพิธีมอบทุน และกรณีสั่งจา่ย
เช็คในนามนักศึกษาต้องขอรถคณะฯพา
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับทุนฯ สั่งจ่ายเช็ค
ในนามนักศึกษา  

- กรณีบริษัท/หน่วยงานให้ไป
รับทุนในพิธีมอบทุน และกรณีสั่งจา่ย
เช็คในนามคณะวศิวกรรมศาสตร์ ให้ขอ
รถคณะฯพานักศึกษาเข้าร่วมพิธีรบัทุนฯ 
และให้นักศึกษารับเช็คเพื่อเข้าบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อออกใบเสร้จ
ให้หน่วยงานท่ีบริจาคพร้อมท าหนงัสือ
ขอบคุณ 

- กรณีมีหนังสือจา่ยเช็คเงินทุน
จ่ายในนามนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 
ประกาศให้นักศึกษามารับท่ีงานบริการ
การศึกษาฯ ให้ท าหนังสือขอบคณุ 
พร้อมส่งใบส าคญัจ่ายแนบบตัร
ประชาชนแจ้งหน่วยงานรับบรจิาค 

 
เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ  

 
 

- ส่งหนังสือขอบคุณเสนอรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษา ลงนาม
ในฐานะปฏิบัติการแทนคณบดี ส่งให้
บริษัท/หน่วยงาน/บุคคล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทนุ สัง่จ่ายเช็คในนามนกัศกึษา 

หรือในนามคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สง่หนงัสอืขอบคณุ พร้อมแนบ

ใบเสร็จรับเงิน ให้บริษัท/หนว่ยงาน/

บคุคล 

จบกระบวนการ 

เร่ิมกระบวนการ 



4.การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณของคณะฯ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
   

เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน

คณะฯ และจดัท าประกาศผูม้ีสิทธ์ิ
ได้รับทุน 

1.เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ 
2.งานการเงิน 

 
 

 
- ส่งใบส าคัญเบิก แนบเอกสารเบิกจ่าย

รายชื่อผู้ได้รับทุน และประกาศผูม้สีิทธิ
ได้รับทุน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จสิน้การคดัเลอืกทนุเสร็จแล้วให้

จดัท าประกาศผู้ได้รับทนุ 

สง่เบิกจา่ยทนุ 

จบกระบวนการ 

เร่ิมกระบวนการ 



อธิบายข้ันตอนการท างาน 

1.การจัดท าประกาศรับสมคัรทุนการศึกษา 

- น าประกาศรับสมัครทุนท่ีคณบดลีงนามแล้ว ตดิบอร์ดทุนฯ คณะฯ และลงเวปไซต์งานบริการการศึกษา 

- การรับสมคัรทุนการศึกษให้นักศึกษาส่งใบสมัคร และรวบรวมใบสมัครพิมพ์รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา พร้อม
นัดวันสัมภาษณ ์

 

2.การจัดสรรทุนภายนอก 

- รับเรื่องเสนอรองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา (ผ่านหัวหน้างานบริการการศึกษา) รับทราบเพื่อสั่งการ 

- จัดท าหนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผู้สมควรได้รับทุนตามเง่ือนไขท่ีทนุก าหนดไว้ เสนอรองคณบดีฯ (ผา่น หัวหน้างานบริการฯ) ถึง
บริษัท/หน่วยงาน/บคุคลที่ให้ทุนการศึกษา 

 

3.การจ่ายเงินทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก 

- กรณีบริษัท/หน่วยงานให้ไปรับทุนในพิธีมอบทุน และกรณสีั่งจ่ายเช็คในนามนักศึกษาต้องขอรถคณะฯพานักศึกษาเข้าร่วมพิธรีับทุนฯสัง่
จ่ายเช็คในนามนักศึกษา  

- กรณีบริษัท/หน่วยงานให้ไปรับทุนในพิธีมอบทุน และกรณสีั่งจ่ายเช็คในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ขอรถคณะฯพานักศึกษาเข้าร่วม
พิธีรับทุนฯ และให้นักศึกษารับเชค็เพื่อเข้าบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อออกใบเสรจ้ให้หน่วยงานทีบ่ริจาคพร้อมท าหนังสือขอบคุณ 

- กรณีมีหนังสือจา่ยเช็คเงินทุนจ่ายในนามนักศึกษาที่ไดร้ับทุนต่อเนือ่ง ประกาศให้นักศึกษามารับที่งานบริการการศึกษาฯ ให้ท าหนังสือ
ขอบคุณ พร้อมส่งใบส าคัญจา่ยแนบบัตรประชาชนแจ้งหน่วยงานรับบริจาค 

 

4.การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณของคณะฯ 

- ตรวจรายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการจดัสรรทุนคณะฯ และจดัท าประกาศผูม้ีสทิธ์ิได้รับทุน 

- ส่งใบส าคัญเบิก แนบเอกสารเบกิจ่ายรายชื่อผูไ้ดร้ับทุน และประกาศผู้มสีิทธิไดร้ับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 

- ตัวอย่าง-ประกาศรับสมคัรทุนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
- ตัวอย่าง-ประกาศรายชื่อผูส้มควรได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนขาดแคลน)ฯ 
- ตัวอย่าง-หนังสือประสงค์การให้ทุนของบริษัทมิซูบิชิ อิเลคทริค ไทย 
- ตัวอย่าง-หนังสือแจ้งการคัดเลือกทุนภายนอกผ่านมหาวิทยาลยัแจ้งมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณีทนุมูลนิธิกลุม่อีซูซ ุ
- ตัวอย่างใบส าคัญส่งเบิกและเอกสารเบิกจ่าย 

o ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาตรฯ์ 
o ทุนบริจาคบริษัทเอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


