ขั้นตอนการทางาน
เรื่อง การขอรับทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจ กรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาดาเนินการ

กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่องจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งประกาศ
รับสมัครทุนฯ และจานวนทุนที่จัดสรร

1. หนังสือ สานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเรื่อง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณา

2. เอกสารตามข้อ 1
3. ข้อมูลการได้รับจัดสรรทุนฯ ย้อ นหลัง (ถ้ามี)
(ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสั่งการ

4. เอกสารตามข้อ 2-3
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาเนาเรื่อ ง
แจ้งคณะวิชาตามที่ได้รับสั่งการ

5. เอกสารตามข้อ 4
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

คณะวิชาจัดทารายละเอียดทุนที่ประสงค์
จะให้จัดทาประกาศรับสมัครในแบบตอบรับ
การจัดสรรทุน และจัดทารายละเอียด
แนวทางการศึกษาของทุนตามความต้องการ
ของหน่วยงาน

9. เอกสารตามข้อ 6-8
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่องจากคณะวิชา
ที่ขอรับจัดสรรทุนฯ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตรวจสอบเอกสาร
เอกสารครบ

A

6. บันทึกข้อความจากคณะวิชาที่ขอรับจัดสรรทุนฯ
7. แบบตอบรับการจัด สรรทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
8. รายละเอียดแนวทางการศึกษาฯ
(ระยะเวลาขึ้น กับคณะวิชา)

เอกสารไม่ค รบ

10. เอกสารตามข้อ 9
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาดาเนินการ

A
11. เอกสารตามข้อ 6-8
12. หนังสือ ถึงปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

จัดทาหนังสือ ถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

13. เอกสารตามข้อ 11-12
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

จัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และสาเนาเรื่องแจ้งคณะวิชาผู้ขอรับทุนฯ

14. เอกสารตามข้อ 13
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

กระทรวงวิทย์ฯ ดาเนินการคัดเลือ กผู้รับทุนฯ

15. หนังสือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่อง
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเรื่อง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณา

16. เอกสารตามข้อ 15
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสั่งการ

17. เอกสารตามข้อ 15
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

สาเนาเรื่อ งแจ้งคณะวิชาที่ได้รับทุน
และกองกฎหมาย

คณะวิชาที่ได้รับทุนฯ จัดทาโครงการศึกษา
และโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสาเรจจ
การศึก ษาของผู้ได้รับทุนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
B

กองกฎหมายจัดทาสัญญาฯ
ของผู้ได้รับทุน และจัด ส่งให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

18. เอกสารตามข้อ 17
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

19. บันทึกนาส่งโครงการจากคณะวิชาที่ได้รับทุนฯ
20. โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงาน
หลังสาเรจจการศึกษาของผู้ได้รับทุน
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ระยะเวลาขึ้น กับคณะวิชา)

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาดาเนินการ

B
กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่องจากคณะวิชา
ที่ได้รับจัดสรรทุนฯ

21. เอกสารตามข้อ 19-20
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดทาหนังสือ
ถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และเลขาธิการ ก.พ. เสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม

22. เอกสารตามข้อ 19-20
23. หนังสือ ถึงปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24. หนังสือ ถึงเลขาธิการ ก.พ.
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม
จัดส่งเอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และสานักงาน ก.พ. พร้อ มสาเนาเรื่อ ง
แจ้งคณะวิชาที่ได้รับทุนฯ

25. เอกสารตามข้อ 22-24
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

26. เอกสารตามข้อ 25
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

สานักงาน ก.พ./กระทรวงวิทย์ฯ
ดูแลนักเรียนทุนฯ ระหว่างศึกษา

กองทรัพยากรมนุษย์ที่รับเรื่องจาก
สานักงาน ก.พ./กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
แจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนฯ

27. หนังสือ สานัก งาน ก.พ. หรือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเรื่อง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณา

28. เอกสารตามข้อ 27
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสั่งการ

29. เอกสารตามข้อ 27
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

สาเนาเรื่อ งแจ้งคณะวิชาต้นสังกัด
พร้อ มทั้งบันทึก ข้อมูลใน Excel
และจัดเกจบเอกสารลงแฟ้มแยกรายบุคคล

30. เอกสารตามข้อ 29
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

C

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ระยะเวลาดาเนินการ

C

กองทรัพยากรมนุษย์ที่รับเรื่องจาก
สานักงาน ก.พ. แจ้งให้นักเรียนทุน
รายงานตัว เพื่อเข้าปฏิบัติงานฯ

31. หนังสือ สานัก งาน ก.พ.
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาเรื่อง
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณา

32. เอกสารตามข้อ 31
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสั่งการ

33. เอกสารตามข้อ 31
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

สาเนาเรื่อ งแจ้งคณะวิชาต้นสังกัด
และกองกฎหมาย

34. เอกสารตามข้อ 33
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

- คณะวิชาเสนอเรื่องขอบรรจุนักเรียนทุนฯ
- กองนิติการรับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาชดใช้ทุนฯ

จัดทาหนังสือ ถึงเลขาธิก าร ก.พ.
แจ้งวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักเรียนทุนฯ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

35. หนังสือ ถึงเลขาธิการ ก.พ.
36. คาสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พิจารณาลงนาม

37. เอกสารตามข้อ 35-36
(ระยะเวลาขึ้น กับผู้บริห าร)

จัดส่งเอกสารไปยังสานักงาน ก.พ.

38. เอกสารตามข้อ 37
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ส่งเอกสารของนัก เรียนทุนฯ
ให้งานบริหารทรัพยากรมนุษ ย์จัดเกจบ

ขั้นตอนการทํางาน
เรื่อง การขอรับทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับสํานักงาน ก.พ. โดยฝายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ สํานักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (สวทช.) ได ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาล
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อศึกษาวิชา
ภายในประเทศและตางประเทศเปนประจําทุกป โดยมีทุนที่จัดสรร 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
2. ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. กองทรั พยากรมนุ ษย ล งทะเบี ย นรับ เอกสารจากสํานั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ
2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยพิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย พิจารณา
เสนอคณะวิชาที่มีความเหมาะสมไดรับทุนตามกรอบการจัดสรรทุนที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนด
3. สําเนาเรื่องแจงคณะวิชาตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยสั่งการ
4. คณะวิชารับทราบเรื่องและจัดทํารายละเอียดทุนที่ประสงคจะใหจัดทําประกาศรับสมัครในแบบ
ตอบรับการจัดสรรทุน และจัดทํารายละเอียดแนวทางการศึกษาของทุนตามความตองการของหนวยงาน จัดสง
Digital File (Scan File) ไปยังฝายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตามอีเมลที่ระบุไวในหนังสือฯ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งจัดสงเอกสารตนฉบับมายังกองทรัพยากรมนุษย
5. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารและสงงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ
6. งานพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต รวจสอบเอกสารหลั ก ฐานและจั ด ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม (กรณีเอกสารไมครบ/ไมถูกตอง
ใหประสานงานคณะวิชาจัดสงเอกสารเพิ่มเติมหรือสงเรื่องคืนคณะวิชาเพื่อดําเนินการแกไขเอกสาร)
7. ดําเนินการออกเลขที่หนังสือดังกลาว ที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และจัดสง
เอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนาเอกสารแจงคณะวิชาผูขอรับทุนฯ
และจัดเก็บลงแฟมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกผูรับทุนฯ เรียบรอยแลว
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนตามความตองการของหนวยงาน โดยจัดสงหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยพรอม
แนบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนทุนฯ ดวย
9. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงใหงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดําเนินการ
10. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยพิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณา
และสําเนาเอกสารแจงคณะวิชาที่ไดรับจัดสรรทุนและกองกฎหมาย เพื่อดําเนินการดังนี้
- คณะวิชาที่ไดรับทุนฯ ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสําเร็จ
การศึกษาของผูไดรับทุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอรมที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
กําหนด แลวจัดสงเอกสารมายังกองทรัพยากรมนุษย

ดําเนินการ

- กองกฎหมาย ดํา เนิน การติดตอนักเรีย นทุน เพื่อจัดทําสัญ ญาการรับ ทุนรัฐ บาลและสัญญาค้ํา
ประกั น การรับ ทุ น ของผู ไดรับ ทุน ฯ โดยตองดําเนิน การใหแลว เสร็จ ภายใน 90 วัน นับ แตวัน
ประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิ ไดรับ ทุน แล ว จัดสงสัญ ญาดังกลาวใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและเลขาธิการ ก.พ. อยางละ 1 ชุด
11. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากคณะวิชาที่ไดรับทุน สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

12. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเลขาธิการ
ก.พ. เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม
13. ดําเนินการออกเลขที่หนังสือดังกลาว ที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี แลวจัดสง
เอกสารไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงาน ก.พ. อยางละ 1 ชุด พรอมสําเนาเอกสารแจง
คณะวิชาที่ไดรับทุนฯ และจัดเก็บลงแฟมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการในสวน
ตางๆ ใหกับผูมีสิทธิไดรับทุน ทั้งการเตรียมตัวเดินทางและการจัดหาสถานศึกษา โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะเปน
ผูแจงใหผูไดรับทุนมารายงานตัวยังหนวยงานตนสังกัด
14. ในระหวางที่นักเรียนทุนเขาศึกษาแลวนั้น สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะเปน
ผูดูแลและแจงรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ อาทิ
การตอบรับเขาศึกษา รายงานผลการศึกษาหรือความกาวหนาในการศึกษา การขยายเวลาศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา/สถานศึกษา การพักการศึกษาชั่วคราว การอนุญาตใหนักเรีย นทุนกลับประเทศไทยหรือเดินทางไป
ตางประเทศชั่วคราว แจงวันเดินทางกลับประเทศไทยหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน
15. กองทรั พยากรมนุ ษ ย ล งทะเบี ย นรั บ เอกสารจากสํ านั ก งาน ก.พ./กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยดําเนินการ
16. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย พิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณา
และสําเนาแจงคณะวิชาตนสังกัดของนักเรียนทุนเพื่อทราบรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุน หรือดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ พรอมบันทึกขอมูลใน Microsoft Excel เพื่อเก็บเปนฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารลงแฟมรายบุคคล
17. เมื่อนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาแลว สํานักงาน ก.พ. จะแจงเรื่องมายังมหาวิทยาลัยตนสังกัดเพื่อทราบ
เกี่ยวกับระยะเวลาที่นักเรียนทุนผูนั้นศึกษาดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและทเคโนโลยี) และระยะเวลา
ที่นักเรียนทุนตองเขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาการรับทุนรัฐบาลฯ
18. กองทรัพยากรมนุษยลงทะเบียนรับเอกสารจากสํานักงาน ก.พ. สงใหงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดําเนินการ
19. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยพิจารณาเรื่องและเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณา
แลวสําเนาเรื่องแจงคณะวิชาตนสังกัดและกองกฎหมายเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
- คณะวิชารับรายงานตัวนักเรียนทุน และดําเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนฯ มายัง
งานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย เพื่อเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ
- กองกฎหมายรับทราบเรื่องและจัดเก็บเอกสารลงแฟม
20. เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย มี คํา สั่ ง บรรจุ แ ต ง ตั้ ง นั กเรี ย นทุ น เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แล ว งานพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. แจงวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงานของนักเรียนทุนฯ เสนอรอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยพิจารณาลงนาม

21. ดําเนินการออกเลขที่หนังสือดังกลาว ที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และจัดสง
เอกสารไปยังสํานักงาน ก.พ.
22. จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของนักเรียนทุนลงแฟม
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาดําเนินการ : ตลอดปงบประมาณ
2. ผูรับผิดชอบหลัก
: นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม
ผูรับผิดชอบรอง
: นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด

