
ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การขอรับทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

กองทรัพยากรมนุษย์รับเร่ืองจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งประกาศ
รับสมัครทุนฯ และจ านวนทุนที่จัดสรร 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเร่ือง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยส่ังการ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส าเนาเร่ือง
แจ้งคณะวิชาตามท่ีได้รับส่ังการ

คณะวิชาจัดท ารายละเอียดทุนท่ีประสงค์
จะให้จัดท าประกาศรับสมัครในแบบตอบรับ

การจัดสรรทุน และจัดท ารายละเอียด
แนวทางการศึกษาของทุนตามความต้องการ

ของหน่วยงาน

กองทรัพยากรมนุษย์รับเร่ืองจากคณะวิชา
ท่ีขอรับจัดสรรทุนฯ

1. หนังสือส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
    (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

2. เอกสารตามข้อ 1
3. ข้อมูลการได้รับจัดสรรทุนฯ ย้อนหลัง (ถ้ามี)
    (ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันท าการ)

4. เอกสารตามข้อ 2-3
    (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

5. เอกสารตามข้อ 4
    (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

6. บันทึกข้อความจากคณะวิชาท่ีขอรับจัดสรรทุนฯ
7. แบบตอบรับการจัดสรรทุนรัฐบาล
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. รายละเอียดแนวทางการศึกษาฯ
    (ระยะเวลาข้ึนกับคณะวิชา)

9. เอกสารตามข้อ 6-8
    (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตรวจสอบเอกสาร

เอกสารไม่ครบ

A

10. เอกสารตามข้อ 9
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

เอกสารครบ



จัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พิจารณาลงนาม

กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

A

11. เอกสารตามข้อ 6-8
12. หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยี 
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

จัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และส าเนาเร่ืองแจ้งคณะวิชาผู้ขอรับทุนฯ

13. เอกสารตามข้อ 11-12 
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

กองทรัพยากรมนุษย์รับเร่ือง
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งรายช่ือ

ผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน

14. เอกสารตามข้อ 13
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

กระทรวงวิทย์ฯ ด าเนินการคัดเลือกผู้รับทุนฯ

15. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเร่ือง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยส่ังการ

ส าเนาเร่ืองแจ้งคณะวิชาท่ีได้รับทุน
และกองกฎหมาย

คณะวิชาท่ีได้รับทุนฯ จัดท าโครงการศึกษา
และโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังส าเรจจ

การศึกษาของผู้ได้รับทุนท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

กองกฎหมายจัดท าสัญญาฯ 
ของผู้ได้รับทุน และจัดส่งให้

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

B

16. เอกสารตามข้อ 15
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

17. เอกสารตามข้อ 15
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

18. เอกสารตามข้อ 17
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

19. บันทึกน าส่งโครงการจากคณะวิชาท่ีได้รับทุนฯ
20. โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงาน
     หลังส าเรจจการศึกษาของผู้ได้รับทุน
     ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     (ระยะเวลาข้ึนกับคณะวิชา)



กองทรัพยากรมนุษย์รับเร่ืองจากคณะวิชา
ท่ีได้รับจัดสรรทุนฯ

กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

B

21. เอกสารตามข้อ 19-20
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดท าหนังสือ
ถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

และเลขาธิการ ก.พ. เสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม

22. เอกสารตามข้อ 19-20
23. หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24. หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ.
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

25. เอกสารตามข้อ 22-24
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร) 

26. เอกสารตามข้อ 25
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

จัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และส านักงาน ก.พ. พร้อมส าเนาเร่ือง

แจ้งคณะวิชาท่ีได้รับทุนฯ

กองทรัพยากรมนุษย์ท่ีรับเร่ืองจาก
ส านักงาน ก.พ./กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

แจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนฯ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเร่ือง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยส่ังการ

ส าเนาเร่ืองแจ้งคณะวิชาต้นสังกัด
พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลใน Excel

และจัดเกจบเอกสารลงแฟ้มแยกรายบุคคล

27. หนังสือส านักงาน ก.พ. หรือ
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

ส านักงาน ก.พ./กระทรวงวิทย์ฯ
ดูแลนักเรียนทุนฯ ระหว่างศึกษา

28. เอกสารตามข้อ 27
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

29. เอกสารตามข้อ 27
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

30. เอกสารตามข้อ 29
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

C



กิจกรรม/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ

C

กองทรัพยากรมนุษย์ท่ีรับเร่ืองจาก
ส านักงาน ก.พ. แจ้งให้นักเรียนทุน

รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานฯ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเร่ือง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยส่ังการ

ส าเนาเร่ืองแจ้งคณะวิชาต้นสังกัด
และกองกฎหมาย 

31. หนังสือส านักงาน ก.พ. 
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

ส่งเอกสารของนักเรียนทุนฯ
ให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดเกจบ

32. เอกสารตามข้อ 31
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

33. เอกสารตามข้อ 31
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

34. เอกสารตามข้อ 33
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

- คณะวิชาเสนอเร่ืองขอบรรจุนักเรียนทุนฯ
- กองนิติการร ับทราบเก่ียวกับระยะเวลาชดใช้ทุนฯ

จัดท าหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ.
แจ้งวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักเรียนทุนฯ

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

จัดส่งเอกสารไปยังส านักงาน ก.พ. 

35. หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ.
36. ค าส่ังบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)

37. เอกสารตามข้อ 35-36
     (ระยะเวลาข้ึนกับผู้บริหาร)

38. เอกสารตามข้อ 37
     (ระยะเวลา 1 วันท าการ)



ข้ันตอนการทํางาน 

เรื่อง การขอรับทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับสํานักงาน ก.พ. โดยฝายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี แห งช าติ  ( สวทช . )  ได ดํ า เนิ นการรั บส มัครบุ คคล เ พ่ือรั บ ทุนรั ฐบาล 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือศึกษาวิชา

ภายในประเทศและตางประเทศเปนประจําทุกป โดยมีทุนท่ีจัดสรร 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

2. ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา 

3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ  

2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยพิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย พิจารณา

เสนอคณะวิชาท่ีมีความเหมาะสมไดรับทุนตามกรอบการจัดสรรทุนท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนด 

3. สําเนาเรื่องแจงคณะวิชาตามท่ีรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยสั่งการ  

4. คณะวิชารับทราบเรื่องและจัดทํารายละเอียดทุนท่ีประสงคจะใหจัดทําประกาศรับสมัครในแบบ

ตอบรับการจัดสรรทุน และจัดทํารายละเอียดแนวทางการศึกษาของทุนตามความตองการของหนวยงาน จัดสง 

Digital File (Scan File) ไปยังฝายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตามอีเมลท่ีระบุไวในหนังสือฯ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดสงเอกสารตนฉบับมายังกองทรัพยากรมนุษย 

5. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารและสงงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ 

6. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม (กรณีเอกสารไมครบ/ไมถูกตอง 

ใหประสานงานคณะวิชาจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมหรือสงเรื่องคืนคณะวิชาเพ่ือดําเนินการแกไขเอกสาร)  

7. ดําเนินการออกเลขท่ีหนังสือดังกลาว ท่ีงานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และจัดสง

เอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนาเอกสารแจงคณะวิชาผูขอรับทุนฯ 

และจัดเก็บลงแฟมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

8. เม่ือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกผูรับทุนฯ เรียบรอยแลว 

จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนตามความตองการของหนวยงาน โดยจัดสงหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยพรอม

แนบเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับนักเรียนทุนฯ ดวย 

9. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงใหงานพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษยดําเนินการ 

10. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยพิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณา 

และสําเนาเอกสารแจงคณะวิชาท่ีไดรับจัดสรรทุนและกองกฎหมาย เพ่ือดําเนินการดังนี้ 

- คณะวิชาท่ีไดรับทุนฯ ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสําเร็จ

การศึกษาของผูไดรับทุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอรมท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

กําหนด แลวจัดสงเอกสารมายังกองทรัพยากรมนุษย  



- กองกฎหมาย ดําเนินการติดตอนักเรียนทุนเพ่ือจัดทําสัญญาการรับทุนรัฐบาลและสัญญาคํ้า

ประกันการรับทุนของผูไดรับทุนฯ โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวัน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน แลวจัดสงสัญญาดังกลาวใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและเลขาธิการ ก.พ. อยางละ 1 ชุด 

11. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากคณะวิชาท่ีไดรับทุน สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ดําเนินการ 

12. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเลขาธิการ 

ก.พ. เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม 

13. ดําเนินการออกเลขท่ีหนังสือดังกลาว ท่ีงานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี แลวจัดสง

เอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงาน ก.พ. อยางละ 1 ชุด พรอมสําเนาเอกสารแจง

คณะวิชาท่ีไดรับทุนฯ และจัดเก็บลงแฟมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการในสวน

ตางๆ ใหกับผูมีสิทธิไดรับทุน ท้ังการเตรียมตัวเดินทางและการจัดหาสถานศึกษา โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะเปน

ผูแจงใหผูไดรับทุนมารายงานตัวยังหนวยงานตนสังกัด  

14. ในระหวางท่ีนักเรียนทุนเขาศึกษาแลวนั้น สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะเปน

ผูดูแลและแจงรายงานเก่ียวกับนักเรียนทุนใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบหรือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ อาทิ 

การตอบรับเขาศึกษา รายงานผลการศึกษาหรือความกาวหนาในการศึกษา การขยายเวลาศึกษา การเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชา/สถานศึกษา การพักการศึกษาชั่วคราว การอนุญาตใหนักเรียนทุนกลับประเทศไทยหรือเดินทางไป

ตางประเทศชั่วคราว แจงวันเดินทางกลับประเทศไทยหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน 

15. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากสํานักงาน ก.พ./กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สงใหงานพัฒนาทรพัยากรมนุษยดําเนินการ 

16. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย พิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณา 

และสําเนาแจงคณะวิชาตนสังกัดของนักเรียนทุนเพ่ือทราบรายงานเก่ียวกับนักเรียนทุน หรือดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของ พรอมบันทึกขอมูลใน Microsoft Excel เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารลงแฟมรายบุคคล 

17. เม่ือนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาแลว สํานักงาน ก.พ. จะแจงเรื่องมายังมหาวิทยาลัยตนสังกัดเพ่ือทราบ

เก่ียวกับระยะเวลาท่ีนักเรียนทุนผูนั้นศึกษาดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและทเคโนโลยี) และระยะเวลา  

ท่ีนักเรียนทุนตองเขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาการรับทุนรัฐบาลฯ  

18. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากสํานักงาน ก.พ. สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ดําเนินการ  

19. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยพิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณา 

แลวสําเนาเรื่องแจงคณะวิชาตนสังกัดและกองกฎหมายเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- คณะวิชารับรายงานตัวนักเรียนทุน และดําเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนฯ มายัง

งานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย เพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ 

- กองกฎหมายรับทราบเรื่องและจัดเก็บเอกสารลงแฟม  

20. เม่ือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว งานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. แจงวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงานของนักเรียนทุนฯ เสนอรอง

อธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม  

 

 



21. ดําเนินการออกเลขท่ีหนังสือดังกลาว ท่ีงานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และจัดสง

เอกสารไปยังสํานักงาน ก.พ.  

22. จัดเก็บเอกสารท้ังหมดของนักเรียนทุนลงแฟม  

 

หมายเหตุ   1.  ระยะเวลาดําเนินการ   :  ตลอดปงบประมาณ 

  2.  ผูรับผิดชอบหลัก        :  นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม 

   ผูรับผิดชอบรอง :  นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด 

 


	Flow Chart - ขั้นตอนการขอรับจัดสรรทุน ก.วิทย์ (2).vsd
	Page-1
	Page-2
	Page-3
	Page-4


