ผังกระบวนการ : การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ส่งแบบเสนอขอรับ
ทุน

2

งานบริ หารงานวิจยั
ตรวจสอบเอกสาร

3

เสนองานคลัง พัสดุ
และรายได้ เพื่อ
พิจารณา

4

งานบริ หารงานวิจยั
เสนอผู้อํานวยการ
สถาบันเพื่อพิจารณา

5

นําเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
สถาบัน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ระยะเวลา

ผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งแบบเสนอ
ขอรับทุนฯ พร้ อมเอกสารแนบไป
ยังงานบริ หารงานวิจยั อย่างน้ อย
45 วันก่อนเดินทาง
งานบริ ห ารงานวิ จัย ตรวจสอบ
เอ ก ส า ร แ ล ะ จั ด ทํ า บั น ทึ ก
ความ เห็ น นํ าเส น อ ผู้ บ ริ ห าร
พิจารณา

ผู้ประสงค์ขอรับ
ทุน

เอกสารประกอบการ
ยื่นขอรับทุนอุดหนุน
ตามเอกสารแนบท้ าย

2 วัน

งานบริหาร
งานวิจยั

เอกสารประกอบการ
ยื่นขอรับทุนอุดหนุน

2 วัน

งานบริ ห ารงานวิ จั ย ส่ ง แบบ
เสนอขอรั บ ทุ น ฯ พร้ อมเอกสาร
แนบไปยั ง งานคลั ง พั ส ดุ และ
รายได้ เพื่ อพิ จ ารณาตรวจสอบ
ค่าใช้ จ่ ายที่ ส ามารถเบิกได้ ตาม
ระเบียบ
ง า น บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย เส น อ
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น เพื่ อ ให้
พิ จ ารณานํ า เรื่ อ งเข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ

งานบริหาร
งานวิจยั และ
งานคลัง พัสดุฯ

เอกสารประกอบการ
ยื่นขอรับทุนอุดหนุน

7 วัน

ผู้อํานวยการ
สถาบัน

เอกสารประกอบการ
ยื่นขอรับทุนอุดหนุน

2 วัน

คณะกรรมการประจํ าสถาบัน ฯ
พิจารณาคุณ สมบัติและเอกสาร
ของผู้ขอรับทุนฯ
โดยที่ ป ระชุ ม กรรมการประจํ า
สถาบันฯ มี กําหนดประชุมเดือน
ละ 1 ครัง้

คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน

เอกสารประกอบการ
ยื่นขอรับทุนอุดหนุน

1 วัน

ลําดับ
ที่
6

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

งานบริ หารงานวิจยั แจ้ ง

งานบริ ห ารงานวิ จัย แจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ขู อรับทุนทราบ

งานบริหาร
งานวิจยั

มติที่ประชุม

1 วัน

ผู้ที่ได้ รับอนุมตั ิทนุ อุดหนุนฯ

ผู้ได้ รับทุน

เอกสารการขออนุมตั ิ

2 วัน

ผลการพิจารณาไปยังผู้

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ระยะเวลา

ขอทุน

7
ผู้ได้ รับทุนดําเนินการขอ

ดําเนินการตามขันตอนการขอ
้

อนุมตั ิ เบิกจ่ายทุนฯ ไป

อนุมตั เิ บิกจ่าย ภายใน 15 วัน

ยังงานคลังฯ

เบิกจ่าย

ภายหลังการทราบผลการ
พิจารณาทุน
ทังนี
้ ้ หากมีการเลื่อนการเดินทาง
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรื อ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจาก
ที่เคยเสนอต่อสถาบันฯ จะต้ อง
แจ้ งสถาบันฯ โดยเร็ วที่สดุ

8

จัดทําบันทึกขอ
อนุมตั ิลาไปนําเสนอ
ผลงาน

9

10

ผู้อํานวยการลงนาม

รายงานตัวกลับเข้ า
ปฏิบตั ิงาน

11

บันทึกประวัติการ
กลับเข้ าปฏิบตั งิ าน

ผู้ประสงค์เดินทางไปเสนอ
ผลงานฯ จัดทําบันทึกขออนุมตั ิ
โดยมีผ้ บู งั คับบัญชาชันต้
้ นลง
นามกํากับ
ผู้อํานวยการลงนามอนุมตั กิ าร
เดินทางไปนําเสนอผลงาน

ผู้ได้ รับทุน

บันทึกขออนุมตั กิ าร
เดินทางไปนําเสนอ
ผลงาน

1 วัน

ผู้อํานวยการ

บันทึกขออนุมตั กิ าร
เดินทางไปนําเสนอ
ผลงาน

1 วัน

ผู้ได้ รับทุนรายตัวกลับเข้ า
ปฏิบตั งิ านต่องานทรัพยากร
บุคคลฯ

ผู้ได้ รับทุน และ
งานทรัพยากร
บุคคลฯ

แบบฟอร์ มรายงานตัว
กลับเข้ าปฏิบตั งิ าน

1 วัน

งานทรัพยากรบุคคลฯ บันทึก
ประวัติการกลับเข้ าปฏิบตั งิ าน
ของผู้ได้ รับทุนภายหลังเดินทาง
กลับจากการนําเสนอผลงาน

งานทรัพยากร
บุคคลฯ

แบบฟอร์ มรายงานตัว
กลับเข้ าปฏิบตั งิ าน

1/2 วัน

ลําดับ
ที่
12

ผังกระบวนการ

จัดส่งสําเนาหลักฐาน
ให้ งานการคลังฯ

13

จัดบรรยายนําเสนอ
ผลงาน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ได้ รับอนุมตั ทิ นุ อุดหนุนฯ จัดส่ง
สําเนาเอกสารหลักฐาน ให้
สถาบันฯ ภายใน 15 วัน
หลังจากการเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ

ผู้ได้ รับทุน

ผู้ได้ รับอนุมตั ทิ นุ อุดหนุนฯ จัด
กิจกรรมเพื่อนําเสนอและ
รายงานผลการดําเนินงานจาก
การไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ ต่อบุคลากรสาย
วิชาการ และนักศึกษา ภายใน
45 วัน ดังนี ้
1) จัดบรรยายหรื อประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ (workshop) และ
2) จัดทําบทความภาษาอังกฤษ
จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คํา
พร้ อมรูปประกอบที่ไม่ละเมิดลิข
สิทธ์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ และ
3) จัดทํารายงานการเดินทาง
ตามแบบฟอร์ มของสถาบันฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ระยะเวลา

สําเนาบัตรที่นงั่
ใบเสร็ จรับเงิน
ค่าลงทะเบียน ผลงาน
ที่นําเสนอ (โปสเตอร์
หรื อเอกสาร
ประกอบการนําเสนอ)
ผู้ได้ รับทุน และ
รายงานการเดินทาง
งานบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์ มของ
สถาบันฯ

1 วัน

1 วัน

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนอุดหนุน
เอกสารตอบรับการเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากคณะกรรมการจัดการประชุม
(การอนุมตั ิจะเป็ นผลต่อเมื่อผู้ขอรับทุนได้ แสดงเอกสารตอบรับดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาทุน
แล้ ว)
เอกสารเชิญเป็ นวิทยากร (กรณีได้ รับเชิญเป็ นวิทยากร)
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนําเสนอ และผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
กําหนดการ/รายละเอียดการประชุม พร้ อมคําชี ้แจงและหลักฐานเพื่อสนับสนุนว่างานประชุมวิชาการตรง
ตามรายละเอียดของงานประชุมวิชาการที่สนับสนุน
รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมเพื่ อ นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานจากการไปเสนอผลงานทางวิ ช าการ ณ
ต่างประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ความรู้ การทํ างานทํ าให้ เกิ ด การทํ างานร่ ว มกัน ในอนาคต ต่ อ
บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง โดยอาจเป็ นรูปแบบบรรยายรวม บรรยายกลุ่ม
หรื อประชุมเชิงปฏิบตั ิการก็ได้ ซึง่ ผลการประเมินกิจกรรมทังโดยผู
้
้ ทรงคุณวุฒิที่สถาบันฯ มอบหมาย และ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะมีผลต่อการได้ ทนุ สนับสนุนในครัง้ ต่อ ๆ ไป
เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้ จ่ายหรื อประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมหลักฐาน (ได้ แก่ ค่าเครื่ องบิน โปรด
ระบุเส้ นทางการบิน และสายการบิน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พกั ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าประกันภัย/
ประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา ฯลฯ)
เอกสารการได้ รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ ามี)
เอกสารลงทะเบียน (ถ้ ามี)
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)

