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1. วัตถุประสงคH 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปMนคู5มือและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ'สําหรับบุคคลภายนอก ใหCเปMนไปอย5างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ขอบเขต 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้เปMนการบอกรายละเอียดในการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุน

โครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ'สําหรับบุคคลภายนอก ซ่ึงครอบคลุมประเด็นต5าง ๆ ไดCแก5  เจCาหนCาท่ี
ผูCรับผิดชอบหรือผูCเก่ียวขCอง  ข้ันตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลาดําเนินการ  และเอกสารท่ีเก่ียวขCอง 
   

3.  นิยาม/ คํายNอ 

3.1 คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ 
ท่ีตั้งข้ึนตามขCอบังคับสถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ (องค'การมหาชน) ว5าดCวยการบริหารงานท่ัวไป พ.ศ. 2552 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาทุน หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา  ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  
และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' สถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ 

3.3 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีขCอตกลงความร5วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยี
ป[องกันประเทศ 

3.4 ผอ.สทป. หมายถึง ผูCอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ 

3.5 ผูCรับทุน หมายถึง ผูCไดCรับทุนตามหลักเกณฑ'และเง่ือนไขของสถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ 

3.6 ทุน หมายถึง ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' 

3.7 TAS หมายถึง ส5วนบัณฑิตศึกษา 
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4. แผนผังกระบวนการ 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ' และวิธีการคัดเลือกผูCรับทุน   

 
 

ลําดับ ระยะเวลาดําเนนิการ เอกสารที่เกีย่วขRอง

4.1.1 20 วันทําการ ร5างหลักเกณฑ'การใหCทุน

4.1.2 -
ร5างหลักเกณฑ'การใหC
ทุนและรายงานการ

ประชุม

4.1.3 -
ร5างหลักเกณฑ'การใหC
ทุนและรายงานการ

ประชุม

4.1.4 -
หลักเกณฑ'การใหCทุน

และเว็บไซต'ของสถาบนั

ผูRปฏิบัติ/ผูRเกีย่วขRอง ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบณัฑติศึกษา

ส5วนบณัฑติศึกษา
ประสานกับ

คณะกรรมการ
พิจารณาทุน

ส5วนบณัฑติศึกษา
ประสานกับ

คณะกรรมการ
อํานวยการสถาบนั

ส5วนบณัฑติศึกษา

จัดทําร5างหลักเกณฑ'การใหCทุน ซึ่งประกอบดCวย วัตถุประสงค' คุณสมบัติ
ผูCสมัคร ลกัษณะทุน เง่ือนไขทุน การพจิารณาการใหCทุน สัญญาการรับทุน 

และการวนิิจฉัยชี้ขาด

เริ่มตCน

เผยแพร5หลักเกณฑ'การใหCทนุ บนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th)

ส้ินสุด

มีมติเหน็ชอบ

มีมติไม5เห็นชอบ ทําการ
ปรับปรุงแกCไข เสนอใหม5พิจารณาใหCความเห็นชอบ

ร5างหลักเกณฑ'การใหCทุน

พิจารณาใหCความเห็นชอบ
ร5างหลักเกณฑ'การใหCทุน

มีมติเห็นชอบ

มีมติไม5เหน็ชอบ ทําการ
ปรับปรุงแกCไข เสนอใหม5
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4.2 การคัดเลือกผูCไดCรับทุน 
ลําดับ ระยะเวลาดําเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขRอง

4.2.1 5 วันทําการ
ร5างหนังสือ

ประชาสัมพันธ'

4.2.2 5 วันทําการ
หนังสือ

ประชาสัมพันธ'และ
เว็บไซต'ของสถาบัน

4.2.3 _
แบบสมัครทุนฯ
และรายงานการ

ประชุม

4.2.4 1 วันทําการ
หนังสือ

ประชาสัมพันธ'และ
เว็บไซต'ของสถาบัน

4.2.5 5 วันทําการ
แบบประเมินการ

คัดเลือกทุนฯ

4.2.6 _
แบบประเมินการ
คัดเลือกทุนฯและ

รายงานการประชุม

4.2.7 _ รายงานการประชุม

4.2.8 5 วันทําการ
หนังสือ

ประชาสัมพันธ'และ
เว็บไซต'ของสถาบัน

4.2.9 5 วันทําการ _

4.2.10 5 วันทําการ แบบสัญญารับทุนฯ

4.2.11 _ แบบสัญญารับทุนฯ

ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับ
คณะกรรมการพิจารณาทุน

ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับ
คณะกรรมการพิจารณาทุน

ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับ
คณะกรรมการพิจารณาทุน

ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน

ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา

ผูRปฏิบัติ/ผูRเก่ียวขRอง ข้ันตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา

จัดทําร5างหนังสือประชาสัมพนัธ'การใหCทุนฯ เสนอ ผอ.สทป. ลงนาม 

เริ่มตCน

จัดเก็บสัญญารับทุนฯ

ส้ินสุด

จัดส5งหนังสือประชาสัมพันธ'การใหCทุนฯ แก5สถาบันอุดมศึกษา และเผยแพร5บนเว็บไซต'
ของสถาบนั (www.dti.or.th)

รวบรวมเอกสารการสมัครฯ เสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการพจิารณาทุนเพ่ือพจิารณา
เลือกรายชือ่ผูCมีสิทธิเขCารับการสัมภาษณ'

ประกาศรายช่ือผูCมีสิทธเิขCารับการสัมภาษณ'บนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th)

จัดสอบสัมภาษณ'ผูCสมัครฯ

จัดทํารายช่ือผูCสมัครและผลการประเมนิฯ เสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน
เพ่ือพิจารณาเลือกผูCไดCรับทุน

ประกาศรายช่ือผูCไดCรับทุนฯ บนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th) 

แจCงผลการคัดเลือกและนัดหมายทําสัญญากับผูCรับทุนฯ

จัดทําสัญญากับผูCรับทนุฯ

มีมติไม5เหน็ชอบ ทําการ
ปรับปรุงแกCไข เสนอใหม5

มีมติเหน็ชอบ

จัดทํารายชื่อและขCอมูลผูCไดCรับทุน เสนอ
ต5อท่ีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ
สถาบันเพ่ือพิจารณาใหCความเห็นชอบ

 
 



 Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-TAS-WP-002 

Scholarship Administration 
การบริหารจัดการทุน 

Revision No. : 0 Pages : 5 / 17 

 

Defence Technology Institute (Public Organization) 
 

4.3 การควบคุมและติดตามผลการศึกษา ความกCาวหนCาของโครงการวิจัย การทําวิทยานิพนธ'ของผูCรับทุน 
 

ลําดับ ระยะเวลาดําเนินการ เอกสารที่เกีย่วขRอง

4.3.1 5 วันทําการ ร5างหนังสือฯ

4.3.2 5 วันทําการ หนังสือติดตามฯ

4.3.3 _

แบบรายงานผลฯ
แบบประเมิน

ความกCาวหนCาฯ 
และรายงานการ

ประชุม

4.3.4 5 วันทําการ ร5างหนังสือฯ

4.3.5 5 วันทําการ
หนังสือแจCงผลการ
ประเมินการใหCทุนฯ

ส5วนบณัฑติศึกษา

ส5วนบณัฑติศึกษา

ผูRปฏิบัติ/ผูRเกีย่วขRอง ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบณัฑติศึกษา

ส5วนบณัฑติศึกษา
ประสานกับ

สถาบนัอุดมศึกษา

ส5วนบณัฑติศึกษา
ประสานกับ

คณะกรรมการ
พิจารณาทุน

จัดทําร5างหนังสอืติดตามการรายงานผลการศึกษา ความกCาวหนCาของ
โครงการวจิัย การทําวิทยานิพนธ' เสนอ ผอ.สทป. ลงนาม 

เริ่มตCน

ส้ินสุด

จัดส5งหนังสือติดตามการรายงานผลการศึกษา ความกCาวหนCาของ
โครงการวจิัย การทําวิทยานิพนธ' แก5ผูCรับทุน และสถาบันอุดมศึกษา

รวบรวมรายงานผลการศึกษา และรายงานความกCาวหนCาฯ เสนอต5อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาประเมินการใหCทุนฯ

จัดทําร5างหนังสอืแจCงผลการประเมนิการใหCทุนฯ เสนอ ผอ.สทป. ลงนาม

จัดส5งหนังสือแจCงผลการประเมนิการใหCทนุฯ แก5ผูCรับทุน และ
สถาบันอุดมศึกษา
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4.4 การเบิกจ5ายเงินทุน 
 
 

ลําดับ ระยะเวลาดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวขRอง

4.4.1 5 วันทําการ
แบบคําขออนุมัติ

ค5าใชCจ5ายฯ

4.4.2 1 วันทําการ
หนังสือรายชื่อผูCรับ

ทุนฯ

4.4.3 10 วันทําการ _

4.4.4 5 วันทําการ ใบเสร็จรับเงนิ

4.4.5 5 วันทําการ แบบสรุปค5าใชCจ5ายฯ

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ

สถาบันอุดมศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ
ส5วนการเงนิ

ผูRปฏิบัติ/ผูRเกี่ยวขRอง ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ

สถาบันอุดมศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ
ส5วนการเงนิ

จัดทําเรือ่งขออนุมัติค5าใชCจ5าย เสนอ ผอ.สทป. ลงนาม 

เร่ิมตCน

สิ้นสุด

จัดส5งรายช่ือผูCรับทนุฯ แก5สถาบันอุดมศกึษา 

ประสานส5วนการเงินเพื่อออกเช็ค

ติดต5อขอรับหลกัฐานการรับเงินทุนฯ 

ประสานส5วนการเงินเพื่อจดัทําสรุปค5าใชCจ5าย
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4.5   การขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือรายละเอียดของโครงการวิจัยหรือหัวขCอวิทยานิพนธ'  และการขอยกเลิก
การรับทุน 
 
 

ลําดับ ระยะเวลาดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวขRอง

4.5.1 _
คํารCองขอ

เปลี่ยนแปลงฯ

4.5.2 _
คํารCองขอ

เปล่ียนแปลงฯ และ
รายงานการประชุม

4.5.3 _
ร5างหนังสือแจCงผล

การพิจารณาฯ

4.5.4 _
หนังสือแจCงผลการ

พิจารณาฯ

4.5.5 _ แบบสัญญารับทุนฯ

ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ

ส5วนกฎหมาย

ผูRปฏิบัติ/ผูRเก่ียวขRอง ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ

คณะกรรมการ
พิจารณาทุน

ส5วนบัณฑิตศึกษา

TAS รับคํารCองขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชา รายละเอียดของโครงการวิจัย หัวขCอ
วิทยานิพนธ' และขอยกเลิกการรับทนุ 

เร่ิมตCน

ส้ินสุด

นําคํารCองขอเปลี่ยนแปลงฯ เสนอต5อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือ
พิจารณาอนมัุติ 

จัดทําร5างหนังสือแจCงผลการพิจารณาการขอเปล่ียนแปลงฯ เสนอ ผอ.สทป. 
ลงนาม 

จัดส5งหนังสือผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงฯ แก5ผูCรับทุน และ
สถาบันอุดมศึกษา

บังคับตามสัญญาในกรณีขอยกเลกิการรับทนุ หรอืผูCรับทุนไม5ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การรับทนุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-TAS-WP-002 

Scholarship Administration 
การบริหารจัดการทุน 

Revision No. : 0 Pages : 8 / 17 

 

Defence Technology Institute (Public Organization) 
 

4.6   การยกเลิกการใหCทุน 
 

ลําดับ ระยะเวลาดําเนนิการ เอกสารท่ีเกี่ยวขRอง

4.6.1 _

แบบรายงานผลฯ
แบบประเมิน

ความกCาวหนCาฯ และ
รายงานการประชุม

4.6.2 5 วันทําการ ร5างหนังสือฯ

4.6.3 1 วันทําการ
หนังสือยกเลิกการใหC

ทุน

4.6.4 _ แบบสัญญารับทุนฯ
ส5วนบณัฑติศึกษา

ประสานกับ
ส5วนกฎหมาย

ผูRปฏิบัติ/ผูRเกีย่วขRอง ข้ันตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบณัฑิตศึกษา
ประสานกับ

คณะกรรมการพิจารณา
ทุน

ส5วนบณัฑติศึกษา

ส5วนบณัฑติศึกษา
ประสานกับ

สถาบนัอุดมศึกษา

รวบรวมรายงานผลการศึกษา และรายงานความกCาวหนCาฯ เสนอต5อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาประเมนิการใหCทุนฯ

เริ่มตCน

ส้ินสุด

จัดทําร5างหนังสือยกเลิกการใหCทุนฯ เสนอ ผอ.สทป. ลงนาม

จัดส5งหนังสือยกเลิกการใหCทุนฯ แก5ผูCรับทนุ และสถาบันอุดมศึกษา 

บังคับตามสัญญา
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 4.7   การติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขภาระผูกพันของผูCรับทุน  
  

ลําดับ ระยะเวลาดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวขRอง

4.7.1 5 วันทําการ ร5างหนังสือฯ

4.7.2 1 วันทําการ
หนังสือติดตามการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไข

ภาระผูกพัน

4.7.3 _
รายช่ือผูCสําเร็จ

การศึกษา และเล5ม
รายงานสมบูรณ'

4.7.4 1 วันทําการ แบบสัญญารับทุนฯ
ส5วนบัณฑิตศึกษา

ประสานกับ
ส5วนกฎหมาย

ผูRปฏิบัติ/ผูRเก่ียวขRอง ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา

ส5วนบัณฑิตศึกษา
ประสานกับ

ส5วนบริหารทรัพยากร
บุคคล

จัดทําร5างหนังสือติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขภาระผูกพัน เสนอ ผอ.สทป. 
ลงนาม 

เริ่มตCน

สิ้นสุด

จัดส5งหนังสือติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขภาระผูกพันแก5ผูCรับทนุฯ

จัดส5งรายชือ่ผูCรับทนุฯ ที่สําเร็จการศึกษา ใหCส5วนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ติดตามเล5มรายงานสมบูรณ'จากผูCรับทนุอุดหนุนโครงการวจิัย/วิทยานิพนธ'

บังคับตามสัญญาในกรณีไม5ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุน
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5.   กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 
5.1 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ' และวิธีการคัดเลือกผูCรับทุน 

5.1.1 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหลักเกณฑ'การใหCทุน ซ่ึงประกอบดCวย  วัตถุประสงค'  คุณสมบัติผูCสมัคร 
ลักษณะทุน  เง่ือนไขทุน  การพิจารณาการใหCทุน  สัญญาการรับทุน  การวินิจฉัยชี้ขาด 

5.1.2 ส5วนบัณฑิตศึกษานําร5างหลักเกณฑ'ฯ เสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนพิจารณาใหCความ
เห็นชอบ  ในกรณีท่ีมีมติเห็นชอบใหCส5วนบัณฑิตศึกษานําร5างหลักเกณฑ'ฯเสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบัน  แต5ถCาไม5เห็นชอบก็ทําการปรับปรุง แกCไขแลCวนําเสนอต5อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหม5อีกครั้ง 

5.1.3 ส5วนบัณฑิตศึกษานําร5างหลักเกณฑ'ฯ เสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันพิจารณาใหC
ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีมติเห็นชอบใหCส5วนบัณฑิตศึกษานําส5งหลักเกณฑ'ฯ ใหCส5วนบริหารคุณภาพโดยรวมเพ่ือทําการ
ลงทะเบียนและจัดทําทะเบียนประวัติ  แต5ถCาไม5เห็นชอบก็ทําการปรับปรุง แกCไขแลCวนําเสนอต5อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
ใหม5อีกครั้ง 

5.1.4 ส5วนบัณฑิตศึกษานําหลักเกณฑ'การใหCทุนท่ีไดCรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันเผยแพร5บนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th) 
  

5.2 การคัดเลือกผูCไดCรับทุน 

5.2.1 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือประชาสัมพันธ'เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม 
เพ่ือประกาศการใหCทุนและรับสมัครผูCขอรับทุนฯ ตามรายละเอียดในหลักเกณฑ'การใหCทุนฯ 

5.2.2 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือประชาสัมพันธ'การใหCทุนและรับสมัครผูCขอรับทุนฯ แก5
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงเผยแพร5บนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th) 

5.2.3 ส5วนบัณฑิตศึกษารวบรวมเอกสารการสมัครของผูCรับทุนฯ พรCอมจัดทํารายชื่อและรายการขCอมูล
ผูCสมัครฯ เสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาเลือกรายชื่อผูCมีสิทธิเขCารับการสัมภาษณ'  โดยใชCแบบ
สมัครทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  หรือแบบสมัครทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' 
แลCวแต5กรณี 

5.2.4 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือประกาศรายชื่อผูCมีสิทธิเขCารับการสัมภาษณ' เสนอ ผอ.สทป. 
หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม เพ่ือประกาศรายชื่อบนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th) 

5.2.5 ส5วนบัณฑิตศึกษาดําเนินการจัดสอบสัมภาษณ'ผูCสมัครฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนเปMน
กรรมการสอบสัมภาษณ'  โดยใชCแบบประเมินคุณสมบัติผูCสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบประเมินคุณสมบัติ
ผูCสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ'  ร5วมกับแบบประเมินการคัดเลือกทุนอุดหนุน
การศึกษา  หรือแบบประเมินการคัดเลือกขCอเสนอโครงการวิจัย หรือแบบประเมินการคัดเลือกเคCาโครงวิทยานิพนธ'  
แลCวแต5กรณี 



 Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-TAS-WP-002 

Scholarship Administration 
การบริหารจัดการทุน 

Revision No. : 0 Pages : 11 / 17 

 

Defence Technology Institute (Public Organization) 
 

5.2.6 ส5วนบัณฑิตศึกษารวบรวมเอกสารการประเมินการคัดเลือกผูCสมัครฯ พรCอมจัดทํารายชื่อและผลการ
ประเมินของผูCสมัครฯ เสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาเลือกผูCไดCรับทุนฯ  โดยใชCแบบประเมิน
คุณสมบัติผูCสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบประเมินคุณสมบัติผูCสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและ
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ'  ร5วมกับแบบประเมินการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบประเมินการคัดเลือก
ขCอเสนอโครงการวิจัย หรือแบบประเมินการคัดเลือกเคCาโครงวิทยานิพนธ'  แลCวแต5กรณี 

5.2.7 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทํารายชื่อและขCอมูลผูCไดCรับทุนฯเสนอต5อท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันพิจารณาใหCความเห็นชอบ ในกรณีท่ีเห็นชอบใหCจัดทําหนังสือประกาศต5อไป แต5ถCาไม5เห็นชอบก็ทําการปรับปรุง 
แกCไขแลCวนําเสนอต5อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหม5อีกครั้ง 

5.2.8 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือประกาศรายชื่อผูCไดCรับทุน เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบ
อํานาจลงนาม เพ่ือประกาศรายชื่อบนเว็บไซต'ของสถาบัน (www.dti.or.th) 

5.2.9 ส5วนบัณฑิตศึกษาติดต5อแจCงผลแก5ผูCไดCรับทุนฯ และนัดหมายทําสัญญารับทุนกับสถาบัน 
5.2.10 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําสัญญารับทุนฯ เพ่ือใหCผูCรับทุน  สถาบันอุดมศึกษา และ ผอ.สทป. ลงนาม  

โดยใชCแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  หรือแบบสัญญารับทุนอุดหนุน
การทําวิทยานิพนธ'  แลCวแต5กรณี 

5.2.11 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดเก็บสัญญารับทุน ตามขCอ 5.2.10 ในนามผูCใหCทุน และจัดส5งคู5ฉบับสัญญาใหCแก5
ผูCรับทุนฯ และสถาบันอุดมศึกษา 
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5.3 การควบคุมและติดตามผลการศึกษา ความกCาวหนCาของโครงการวิจัย การทําวิทยานิพนธ'ของผูCรับทุน 

5.3.1 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือติดตามการรายงานผลการศึกษา ความกCาวหนCาของโครงการวิจัย 
การทําวิทยานิพนธ'ของผูCรับทุน เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม 

5.3.2 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือติดตามการรายงานผลความกCาวหนCาฯ แก5ผูC รับทุนฯ และ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือติดตามการรายงานผลการศึกษา ความกCาวหนCาของโครงการวิจัย การทําวิทยานิพนธ'ของผูCรับทุน   

5.3.3 ส5วนบัณฑิตศึกษารวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษา ความกCาวหนCาของโครงการวิจัย การทํา
วิทยานิพนธ'ของผูCรับทุน พรCอมจัดทํารายชื่อและรายการขCอมูลความกCาวหนCาของผูCรับทุนฯ  เสนอต5อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาประเมินการใหCทุนอุดหนุนแก5ผูCรับทุนฯต5อไป  โดยใชCแบบรายงานผลการศึกษา
สําหรับทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบรายงานความกCาวหนCาโครงการวิจัย  หรือแบบรายงานความกCาวหนCาการทํา
วิทยานิพนธ'  ร5วมกับแบบประเมินความกCาวหนCาโครงการวิจัย  แลCวแต5กรณี 

5.3.4 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือแจCงผลการประเมินการใหCทุน ฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุน เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม 

5.3.5 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือแจCงผลการประเมินการใหCทุน ฯ แก5ผูCรับทุน ฯ และสถาบันอุดมศึกษา  
 

5.4 การเบิกจ5ายเงินทุน 

5.4.1 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําเรื่องขออนุมัติค5าใชCจ5าย ตามจํานวนรายการและวงเงินของผูCรับทุนฯท่ี
คณะกรรมการพิจารณาทุนกําหนด ไดCรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ  โดยใชCแบบคําขออนุมัติค5าใชCจ5าย
ของส5วนการเงิน 

5.4.2 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือรายชื่อผูCรับทุนฯ (ตามขCอ 5.2.8) แก5สถาบันอุดมศึกษา 
5.4.3 ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับส5วนการเงินเพ่ือออกเช็คเงินทุนอุดหนุนใหCแก5ผูCรับทุนฯ โดยผ5าน

สถาบันอุดมศึกษา 
5.4.4 ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขอรับใบเสร็จการรับเงินทุนอุดหนุนฯ 
5.4.5 ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับส5วนการเงินเพ่ือจัดทําสรุปค5าใชCจ5ายและรายการหลักฐานท่ีเกิดข้ึน  

โดยใชCแบบสรุปค5าใชCจ5ายของส5วนการเงิน 
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5.5 การขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือรายละเอียดของโครงการวิจัยหรือหัวขCอวิทยานิพนธ'  และการขอยกเลิก
การรับทุน 

5.5.1 ส5วนบัณฑิตศึกษารับหนังสือแสดงความประสงค'ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือรายละเอียดของ
โครงการวิจัยหรือหัวขCอวิทยานิพนธ'  และการขอยกเลิกการรับทุนของผูCรับทุน  โดยใชCแบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา  หรือแบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย  หรือแบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลงหัวขCอ
วิทยานิพนธ'  แลCวแต5กรณี 

5.5.2 ส5วนบัณฑิตศึกษานําหนังสือแสดงความประสงค'การขอเปลี่ยนแปลงฯของผูCรับทุน เขCาท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยใชCแบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  หรือแบบคํารCองขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย  หรือแบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลงหัวขCอวิทยานิพนธ'  แลCวแต5กรณี 

5.5.3 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือแจCงผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง ฯของผูCรับทุน  ตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม 

5.5.4 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือแจCงผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง ฯของผูCรับทุน ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน แก5ผูCรับทุน ฯ และสถาบันอุดมศึกษา 

5.5.5 ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับส5วนกฎหมายในการบังคับตามสัญญาตามขCอ 5.2.10 ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาทุนมีมติอนุมัติตามคําขอยกเลิกการรับทุน หรือกรณีมีมติไม5อนุมัติใหCมีการเปลี่ยนแปลงฯ แลCว 
ผูCรับทุนฯ ไม5ปฏิบัติตาม   
 

5.6 การยกเลิกการใหCทุน 

5.6.1 ส5วนบัณฑิตศึกษารวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษา ความกCาวหนCาของโครงการวิจัย การทํา
วิทยานิพนธ'ของผูCรับทุน พรCอมจัดทํารายชื่อและรายการขCอมูลความกCาวหนCาของผูCรับทุนฯ  เสนอต5อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาประเมินการใหCทุนอุดหนุนแก5ผูCรับทุนฯ ต5อไป  (ตามขCอ 5.3.3) โดยใชCแบบรายงาน
ผลการศึกษาสําหรับทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือแบบรายงานความกCาวหนCาโครงการวิจัย  หรือแบบรายงาน
ความกCาวหนCาการทําวิทยานิพนธ'  ร5วมกับแบบประเมินความกCาวหนCาโครงการวิจัย  แลCวแต5กรณี 

5.6.2 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือแจCงผลการยกเลิกการใหCทุน ฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุน เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม 

5.6.3 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือแจCงผลการยกเลิกการใหCทุน ฯ แก5ผูCรับทุน ฯ และสถาบันอุดมศึกษา 
5.6.4 ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับส5วนกฎหมายในการบังคับตามสัญญาตามขCอ 5.2.10 

 
 



 Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-TAS-WP-002 

Scholarship Administration 
การบริหารจัดการทุน 

Revision No. : 0 Pages : 14 / 17 

 

Defence Technology Institute (Public Organization) 
 

5.7 การติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขภาระผูกพันของผูCรับทุน  
5.7.1 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดทําร5างหนังสือติดตามการปฏิบัติตามสัญญาในส5วนการปฏิบัติตามเง่ือนไขภาระ

ผูกพันของผูCรับทุน เสนอ ผอ.สทป. หรือผูCไดCรับมอบอํานาจลงนาม 
5.7.2 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งหนังสือติดตามการปฏิบัติตามสัญญาในส5วนการปฏิบัติตามเง่ือนไขภาระ

ผูกพันของผูCรับทุน แก5ผูCรับทุน ฯ 
5.7.3 ส5วนบัณฑิตศึกษาจัดส5งรายชื่อและขCอมูลผูCรับทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใหCแก5ส5วนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือบรรจุเปMนเจCาหนCาท่ีสถาบันตามรายละเอียดในสัญญาต5อไป สําหรับกรณีทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ'นั้น เม่ือผูCรับทุนไดCดําเนินการแลCวเสร็จใหCส5วนบัณฑิตศึกษาติดตามการนําส5งเล5มรายงาน
สมบูรณ' ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ'ท่ีเก่ียวขCอง เพ่ือนําส5งใหCส5วนบริหารองค'ความรูCจัดเก็บในหCองสมุดต5อไป 

5.7.4 ส5วนบัณฑิตศึกษาประสานกับส5วนกฎหมายในการบังคับตามสัญญาในกรณีท่ีมีการฝiาฝjนหรือไม5
ปฏิบัติตามสัญญาตามขCอ 5.2.10 
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6. บันทึก 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก เก็บรักษาโดย 

ระยะเวลาข้ัน
ต่ํา 

ในการเก็บ
รักษา 

DTI-00-G-TAS-FM-005 แบบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-006 แบบสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-007 แบบสมัครทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-008 แบบสัญญารับทุนอุดหนุน
การศึกษา 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-009 แบบสัญญารับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-010 แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-011 แบบประเมินคุณสมบัติผูCสมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-012 แบบประเมินคุณสมบัติผูCสมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและ
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-013 แบบประเมินการคัดเลือก
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-014 แบบประเมินการคัดเลือกขCอเสนอ
โครงการวิจัย 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-015 แบบประเมินการคัดเลือกเคCาโครง
วิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-016 แบบรายงานผลการศึกษาสําหรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-017 แบบรายงานความกCาวหนCา
โครงการวิจัย 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 
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รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก เก็บรักษาโดย 

ระยะเวลาข้ัน
ต่ํา 

ในการเก็บ
รักษา 

DTI-00-G-TAS-FM-018 แบบรายงานความกCาวหนCาการทํา
วิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-019 แบบประเมินความกCาวหนCา
โครงการวิจัย 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-020 แบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-021 แบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการวิจัย 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-022 แบบคํารCองขอเปลี่ยนแปลงหัวขCอ
วิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-023 แบบแจCงการสําเร็จการศึกษา จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-024 แบบแจCงการสําเร็จโครงการวิจัย จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-025 แบบแจCงการสําเร็จการทํา
วิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-026 แบบคํารCองขอยกเลิกการรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-027 แบบคํารCองขอยกเลิกโครงการวิจัย
รับท่ีไดCรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 

DTI-00-G-TAS-FM-028 แบบคํารCองขอยกเลิกการรับ
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' 

จนท.ส5วนบัณฑิตศึกษา 10 ปn 
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7. เอกสารอRางอิง 
- ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ (องค'การมหาชน) ว5าดCวยการใหCทุนอุดหนุนการศึกษา 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' พ.ศ. 2555 

- หลักเกณฑ'การใหCทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ' 
สถาบันเทคโนโลยีป[องกันประเทศ (องค'การมหาชน) 

8. ภาคผนวก/เอกสารท่ีแนบ 
-  




