ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา

ประวัติการแกไข (Revision History)
แกไขครั้งที่
วันที่
0
1/12/53
1
1/06/57
2
15/08/57
3

4
5

17/03/60
23/06/60

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช

: PM-CO-JSTP-01
: 2 of 8
:5
: 23 มิถุนายน 2560

รายละเอียดการแกไข
ประกาศใชครั้งแรก
แกไขขั้นตอนการทํางาน
เพิ่มแบบฟอรมแจงจบการศึกษาและยืนยันสถานที่ศึกษาตอ (FCO-JSTP-23) ในขั้นตอนที่ 8
แกไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
• เพิ่มขั้นตอนการพิจารณาผลการศึกษา อยูในแผนผัง
กระบวนการทํางาน : ขั้นตอนที่ 6
แกไขเลขฟอรมสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา
แกไขขอความในรายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

DAR No.
CO-322/53
CO-053/57
CO-080/57
CO-026/59

CO-007/2560
CO-058/2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานในการรับ พิจารณา และติดตามผลการดําเนินงานการใหทุนสนับสนุนการศึกษาของโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน
2.

ขอบขาย
ใชปฏิบัติงานสําหรับการใหทุนสนับสนุนการศึกษาของผูรับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและ
เยาวชน

3.

นิยาม
3.1 AO : Administrative Officer : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3.2 TO : Technical Officer : นักวิชาการ
3.3 SH : Section Head : หัวหนางาน
3.4 D : Division Director : ผูอํานวยการ
3.5 VP : Vice President : ผูชวยผูอํานวยการ สวทช.
3.6 EVP : Executive Vice President : รองผูอํานวยการ สวทช. ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแล
สํานักพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.7 P : President : ผูอํานวยการ สวทช.
3.8 SD : Student : นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา ผูรับทุนโครงการฯ

4. เอกสารอางอิง
4.1 I-CO-JSTP-01 : วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการใหรหัสผูรับทุนและรหัสสัญญาการรับทุน
4.2 G-CO-JSTP-01 : แนวทางการจัดทําสัญญาการรับทุน
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการเบิกคาใชจายประเภทตางๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช

เริ่มต้ น

5. แผนผังกระบวนการทํางาน
TO/AO

รับรายชื่อและประวัตเิ ด็ก/
เยาวชน
ปฏิเสธที่จะเข้ าร่ วมโครงการฯ

: PM-CO-JSTP-01
: 4 of 8
:5
: 23 มิถุนายน 2560

AO/TO/SD

1

2

ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ

จบ

ยืนยัน

AO/SD

จัดทําสัญญารับ
ทุนการศึกษา

3

AO
ขออนุมตั เิ งินทุนสนับสนุน
การศึกษา และเบิก-จ่าย
เงินทุนงวดแรก
AO/TO/SD
รับรายงานผลการศึกษา

ยุติทนุ

ไม่ผ่าน

TO/AO

4

5

6

พิจารณาผลการศึกษา
ผ่าน

AO

จ่ายเงินทุนงวดต่อไป/

7

งวดสุดท้ าย
TO/AO

8
จบการศึกษา/สิ ้นสุด
ระยะเวลาการศึกษาตาม
สัญญา
สิ ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
TO/AO/SD
9
รับทุน/ศึกษาตอ

รับรายงานสรุปผลการศึกษาและผลงาน
ทางวิชาการ พรอมรับแบบยืนยันการรับทุน
และสถานที่ศกึ ษาตอ
ไมรับทุน/ไมศึกษาตอ
จบ

ยังไม่สิ ้นสุดระยะเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช
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6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน
ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
1
ขั้นตอนการทํางาน
1. TO/AO : รับรายชื่อและใบสมัครเฉพาะผูไดรับการคัดเลือก
1
TO/AO
รับรายชื่อและประวัติเด็ก/
(สวนใบสมัครที่ไมไดรับการคัดเลือกสถาบันเครือขายเก็บไว)
เยาวชน
เอกสารเขา
2. AO : ทําจดหมายแจง ผลการคัดเลือก พรอมแนบแบบยืนยั น
 รายชื่อและประวัติ เด็ก/เยาวชนที่ไดรับคัดเลือกใหรับทุน
การเขารวมโครงการระยะยาว (F-CO-JSTP-01) แบบกรอก
ระยะยาว
ประวัติและผลงานสงให SD ภายใน 2 สัปดาห หลังจากไดรับ
เอกสารออก
รายชื่อ
 จดหมายแจงผลการคัดเลือก
3. AO : กําหนดรหัสผูรับทุน และกรอกลงในทะเบียนการใหรหัส
 แบบยืนยันการเขารวมโครงการระยะยาว (F-CO-JSTP-01)
ผูรับทุน (F-CO-JSTP-02)
 แบบประวัติและผลงาน
 ทะเบียนการใหรหัสผูรับทุน (F-CO-JSTP-02)
2
ขั้นตอนการทํางาน
2
AO/TO/SD
1. SD สงเอกสารทั้งหมดกลับมา ภายใน 2 สัปดาห เพื่อ ยืนยัน
ยืนยันการเข้ าร่วมโครงการ
การเขารับทุน แลว AO กําหนดรหัสผูรับทุนในทะเบียนการให
รหั ส ผู รั บ ทุ น (F-CO-JSTP-02) ตามวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการ
เอกสารเขา
กําหนดรหัสในโครงการพัฒนาอัจ ฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
 แบบยืนยันการเขารวมโครงการระยะยาว
และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (I-CO-JSTP-01)
(F-CO-JSTP-01)
2. TO ลงบันทึกในฐานขอมูลผูรับทุน
 แบบประวัติและผลงาน
3. ถา SD ปฏิเสธไมรับทุนให TO บันทึกลงในฐานขอมูลผูรับทุน
เอกสารออก
และถือวาจบกระบวนการ
 ขอมูลผูรับทุนระยะยาว (ฐานขอมูลผูรับทุน)
AO/SD
ขั้นตอนการทํางาน
3
3
1. AO : จัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60)
จัดทําสัญญารับ
และสัญญาค้ําประกัน (F-NS-LAW-68) 3 ชุด
ทุนการศึกษา
2. AO : จัดทําทะเบียนคุมการออกเลขที่สัญญาการรับทุน
เอกสารเขา
สนับสนุนการศึกษา (F-CO-JSTP-03)
 สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60)
3. AO : จัดทําจดหมายนําสงสัญญาการศึกษา เสนอ EVP หรือ
 สัญญาค้ําประกัน (F-NS-LAW-68)
VP หรือ ผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ ลงนามในหนังสือ
 แนวทางการจัดทําสัญญารับทุนการศึกษา
พรอมแนบแนวทางการจัดทําสัญญารับทุนการศึกษา (G-CO(G-CO-JSTP-01)
JSTP-01) ในสวนการจัดทําสัญญารับทุนการศึกษาและ
เอกสารออก
สัญญาค้ําประกัน สงให SD ดําเนินการโดยกําหนดวันสง
 ทะเบียนคุมการออกเลขที่สัญญาการรับทุนสนับสนุน
สัญญากลับคืน ภายใน 1 เดือน
การศึกษา (F-CO-JSTP-03)
4. AO : รับสัญญาที่ SD สงกลับมา จากนั้น AO สงให SH และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา






4

ขั้นตอนการทํางาน
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60) สัญญา
ค้ําประกัน (F-NS-LAW-68) คูฉบับที่ลงนามแลว
จดหมายนําสงสัญญาคูฉบับ
คูมือการรับทุน (G-CO-JSTP-03)

AO
ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุน
การศึกษา และเบิก-จ่ายเงินทุน
งวดแรก

4

เอกสารเขา
 สําเนาสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60)
และ สัญญาค้ําประกัน (F-NS-LAW-68) ที่ลงนามครบทุก
ฝายแลว
 ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียน
 ใบ Pay-in จากการเงิน
เอกสารออก
 ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการศึกษา (เอกสาร PABI)
 สําเนาสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60)
และ สัญญาค้ําประกัน (F-NS-LAW-68) ที่ลงนามครบแลว
 ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียน
 ใบจายเงินทุนการศึกษา (ฐานขอมูล)
 ใบ Pay-in จากการเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช
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รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
P เพื่อลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา
5. AO : จัดทําจดหมายนําสงสัญญาที่ลงนามแลวให EVP หรือ
VP หรือ ผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการลงนาม โดยสงสัญญาคู
ฉบับพรอมแนบ สถาบันการศึกษาของ SD 1 ฉบับ พรอม
สําเนาสัญญารับทุนใหอาจารยที่ปรึกษาของ SD 1 ฉบับ สวน
อีก 1 ฉบับเก็บไวในฐานขอมูลผูรับทุน
6. TO : จัดทําคูมือการรับทุน (G-CO-JSTP-03) ให SD 1 เลม
ในวันปฐมนิเทศนักเรียนทุน
ขั้นตอนการทํางาน
1. AO : ทําใบขออนุมัตเิ งินทุนสนับสนุนการศึกษา (เอกสาร
PABI) แลวสงให SH/D หรือ VP ผูปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการ หรือ EVP หรือ P ลงนามอนุมัติตามวงเงิน โดย
งวดแรกของการไดรับทุนจะจายเงินคาเลาเรียน และคาใชจาย
สวนตัว โดยบันทึกขอมูลการจายเงินในใบจายเงิน
ทุนการศึกษา (ฐานขอมูล)
2. เมื่อลงนามอนุมัติแลว AO ดําเนินการจัดทําเอกสารเบิกจาย
เงินทุนสนับสนุนการศึกษา
3. AO : สงเอกสารใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
(เอกสาร PABI) เอกสารเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
และใบจายเงินทุนการศึกษา (ฐานขอมูล) ใหฝายการเงิน
ดําเนินการจายเงิน
4. AO รับใบ Pay-in จากฝายการเงิน และสงแจง SD เพื่อทราบ
5. AO : บันทึกวันที่สงเงินในใบแสดงงวดการจายเงิน

ขั้นตอนการทํางาน
1. เมื่อถึงกําหนด SD สงรายงานความกาวหนาของการศึกษาและ
5
รับรายงานผลการศึกษา
การสงเสริมพัฒนา (F-CO-JSTP-07) และใบแสดงผล
การศึกษา โดยจัดทําในทุกสิ้นภาคการศึกษา
2. AO รั บ รายงานความก า วหน า ฯ แล ว บั น ทึ ก วั น ที่ รั บ ลงใน
เอกสารเขา
แบบติดตามการรายงานผลการศึก ษา (F-CO-JSTP-06) แลว
 รายงานความกาวหนาของการศึกษาและการสงเสริมพัฒนา
สงให TO พิจารณา และดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่ 6
(F-CO-JSTP-07)
5



AO/TO/SD

ใบแสดงผลการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา




ขั้นตอนการทํางาน
ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียน
แบบติดตามการรายงานผลการศึกษา (F-CO-JSTP-06)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช
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รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

ขั้นตอนการทํางาน
TO/AO
1. TO : พิจารณารายงานความกาวหนาของการศึกษาและการ
สงเสริมพัฒนา (F-CO-JSTP-07) และใบแสดงผลการเรียน
พิจารณาผลการศึกษา
หากผลการศึกษาเปนไปตามเกณฑที่โครงการกําหนด ให
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 7 หากไมเปนไปตามเกณฑ TO จะ
เอกสารเขา
จัดประชุมหารือกับที่ปรึกษาโครงการ หากผลการประชุมให
 รายงานความกาวหนาของการศึกษาและการสงเสริมพัฒนา
ระงับทุนการศึกษา TO แจงให AO ดําเนินการจัดทําจดหมาย
(F-CO-JSTP-07)
แจง SD โดยผลการประชุมถือเปนที่สิ้นสุด
 ใบแสดงผลการศึกษา
6

7

6

AO
จ่ายเงินทุนงวดต่อไป/งวด
สุดท้ าย

7

ขั้นตอนการทํางาน
1. AO : ดําเนินการจัดทําใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
โดยปฏิบัติตามในขั้นตอนการทํางานขอที่ 4 การขออนุมัติจาย
เงินทุนสนับสนุนการศึกษา และการจายเงินทุน

เอกสารเขา
 รายงานความกาวหนาของการศึกษาและการสงเสริมพัฒนา
(F-CO-JSTP-07) ที่ผานการพิจารณาจาก TO แลว
 ใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียน
เอกสารออก
 ใบจายเงินทุนการศึกษา (ฐานขอมูล)
 ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการศึกษา (เอกสาร PABI)
8

TO/AO

8

จบการศึกษา/สิ ้นสุดระยะเวลา
การศึกษาตามสัญญา

เอกสารเขา
 สําเนาสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60) ที่
ลงนามครบทุกฝายแลว

ขั้นตอนการทํางาน
1. AO : พิจารณา ระยะเวลารับทุนการศึกษาของ SD ตามที่ระบุใน
สัญญา ถาสัญญายังไมสิ้นสุด ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5, 6
และ 7 ถาสัญญาสิ้นสุดตามระยะเวลาแลว ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการศึกษา
ขั้นตอนการทํางาน
9

TO/AO/SD

9

รับรายงานสรุปผลการศึกษาและผลงาน
ทางวิชาการ พรอมรับแบบยืนยันการรับ
ทุนและสถานที่ศกึ ษาตอ

เอกสารเขา
 สําเนาสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60)
 รายงานผลการศึกษาและผลงานทางวิชาการ
 เอกสารแจงจบการศึกษาที่ออกโดยสถานศึกษา
 ใบแสดงผลการเรียน (Completed Transcript)
 แบบฟอรมแจงจบการศึกษาและยืนยันสถานที่ศึกษาตอ
(F-CO-JSTP-23)
 หนังสือตอบรับเขาศึกษาตอจากสถานศึกษา
 ประวัติและผลงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หนาที่
แกไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช
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รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
ขั้นตอนการทํางาน
1. หากครบตามกําหนดระยะเวลาการรับทุนที่ระบุในสัญญา
สนับสนุนการศึกษา SD สงรายงานผลการศึกษาและผลงานทาง
วิชาการ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลารับทุน ใหโครงการฯ พรอมแนบ
หลักฐานใบแสดงผลการเรียนให TO พิจารณา
2. หาก SD ยังไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ให
SD สงหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ยังไมสําเร็จการศึกษาพรอมหนังสือ
รับรองจากอาจารยที่ปรึกษาให TO พิจารณา แตโครงการฯ จะไม
จายเงินทุนให SD ตอไป
3. SD ใหจัดสงแบบฟอรมแจงจบการศึกษาและยืนยันสถานที่
ศึกษาตอ (F-CO-JSTP-23) และแจงความประสงครับการสนับสนุน
ทุนตอเนื่อง
- ถา SD ยืนยันรับทุนตอเนื่อง AO ดําเนินการจัดทําสัญญา
การรับทุน โดยดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 ตอไป
- ถา SD ไมประสงครับทุนตอเนื่อง ใหถือวาเปนการสิ้นสุด
การรับทุน

หมายเหตุ : 1. หาก SD จัดสงรายงานทางวิชาการ เชน เอกสารที่ไดรับการตีพิมพผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ให AO นําผลงานนั้น เก็บไวในฐานขอมูลนักเรียนทุน
7. บันทึกรายงานที่เกี่ยวของ
7.1 แนวทางการจัดทําสัญญารับทุนการศึกษา (G-CO-JSTP-01)
7.2 คูมือการรับทุน (G-CO-JSTP-03)
7.3 วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การกําหนดรหัสของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็ก และเยาวชน
(I-CO-JSTP-01)
7.4 แบบยืนยันการเขารวมโครงการระยะยาว (F-CO-JSTP-01)
7.5 ทะเบียนการใหรหัสผูรับทุน (F-CO-JSTP-02)
7.6 ทะเบียนคุมการออกเลขที่สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-CO-JSTP-03)
7.7 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการศึกษา (F-NS-LAW-60)
7.8 สัญญาค้ําประกัน (F-NS-LAW-68)
7.9 แบบติดตามการรายงานผลการศึกษา (F-CO-JSTP-06)
7.10 แบบรายงานความกาวหนาของการศึกษาและการสงเสริมพัฒนา (F-CO-JSTP-07)
7.11 แบบฟอรมแจงจบการศึกษาและยืนยันสถานที่ศึกษาตอ (F-CO-JSTP-23)

