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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานวิจัยของฝายบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ และฝายบริหาร

โครงการความรวมมือวิจัยขนาดใหญ ใหสามารถดําเนินการไดถูกตองและเปนไปตามข้ันตอนที่ควรปฏิบัต ิ

 

2. ขอบขาย 

ใชสําหรับการปฏิบัติงานบริหารโครงการวิจัย ภายใตโครงการของฝายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาต ิและ

ฝายบริหารโครงการความรวมมือวิจัยขนาดใหญ โดยครอบคลุมตั้งแตการรับขอเสนอโครงการ พิจารณาอนุมัติ

โครงการ จนถึงทําสัญญา เบิกจายเงินงวดและเร่ิมดําเนินโครงการ 

 

3. นิยาม 

3.1  AS : Administration Staff   หมายถึง  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

3.2  A : Analyst   หมายถึง  นักวิเคราะห  

3.3  PI :  Project Investigator  หมายถึง  นักวิจัยผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนนิการวิจัย 

   ตามขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 

3.4  ระบบ myProject หมายถึง ระบบบริหารและติดตามโครงการ สวทช. 

3.5  ระบบ PABI2: Process Advance หมายถึง ระบบบริหารโครงการ งบประมาณ การเงินบญัชี พสัดุ งานขาย  

     Towards Better Integration    และบริการ 

3.6  สายงานบริหารการวิจัยฯ หมายถึง  สายงานบริหารการวิจัยและพฒันา 

3.7  ผูเชี่ยวชาญ   หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.8  ผูอํานวยการฝายฯ   หมายถึง  ผูอํานวยการฝายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยทุธศาสตรชาติ (RNS)  

   และ ฝายบริหารโครงการความรวมมือวิจัยขนาดใหญ (RBC) 

3.9  ผูอํานวยการโปรแกรมฯ   หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงาน 

   พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิใหบริหารจัดการ 

   โปรแกรมวิจัย   

3.10 คณะกรรมการ (เฉพาะดาน) หมายถึง คณะกรรมการ (เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม มีอํานาจหนาที่ 

         ภายใตโปรแกรม   พิจารณาอนุมัติโครงการ ที่มีงบประมาณที่ สวทช. สนับสนุน 

   ในรูปตัวเงิน (In Cash) ไมเกิน 3 ลานบาท   

3.11 คณะกรรมการบริหารกรอบวิจัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารกรอบวิจัย (เฉพาะดาน) มีอํานาจหนาที่ 

         (เฉพาะดาน)   พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม  

   และโครงการรวมวิจัย 

3.12 ฝายการเงิน  หมายถึง  เจาหนาที่ฝายการเงิน 

3.13 ขอเสนอโครงการ หมายถึง  ขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ที่อยูภายใตขอบขาย 

   การบริหารงานวจิัย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

3.14 โครงการ หมายถึง  โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ที่อยูภายใตขอบขาย 

   การบริหารงานวจิัย 

 

4. เอกสารอางอิง 

4.1 PM-CO-RDIM-02  การติดตามรายงานโครงการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม 

4.2 PM-CO-RDIM-03  การประเมินผลผูเชี่ยวชาญ  

4.3 I-CO-RDIM-01  การปฏิเสธและยุตโิครงการ 

4.4 I-CO-RDIM-02  การจัดประชุมกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

4.5 I-CO-RDIM-03     การจายเงินคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ  

4.6 I-CO-RDIM-04       การจายเงินงวดใหกับโครงการวจิัยฯ (หนวยงานภายนอก) 

4.7 I-CO-RDIM-05     การจายเงินงวดใหกับโครงการวจิัยฯ (หนวยงานภายใน สวทช.) 

4.8 G-CO-RDIM-01   คูมือนักวิจัยภายใน สวทช. (Intramural) 

4.9 G-CO-RDIM-02   คูมือนักวิจัยภายนอก สวทช. (Extramural) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมดําเนินโครงการ 
9 

A 

เริ่มตน 

A 

จายเงินงวด 
8 

จบ 

ขอข้อมลูเพิ่มเติม/ 

ประชมุ/เวียนเอกสาร 

   AS 

รับข้อเสนอโครงการ 
1 

 A 

 

 2 

พิจารณาเบ้ืองตน 

ผ่าน 

 A 

 

4 
สงใหผูเชี่ยวชาญ

ประเมิน 

 A 

เสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
3 

ไมผาน 

 

5 
เสนอคณะกรรมการ  

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม 

 A 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ขอขอมูล 

ไมผาน 

ขอขอมูลเพิ่มเติม 

ขอขอมูล 

ผาน 

แจงปฏิเสธโครงการ 

 

ไมสมบูรณ ขอขอมูลเพิ่มเติม 

A 

 

6 

เสนอคณะกรรมการ 
บริหารกรอบวิจัย  

(เฉพาะดาน) 
 

AS 

ทําบันทึกขอตกลง 
7 

ไม่ผ่าน ขอข้อมลูเพิ่มเติม/ 

ประชมุ/เวียนเอกสาร 

ขอขอมูล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน 

 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

1. 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο จดหมาย/บันทึกขอความนําสง 

ขอเสนอโครงการ 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-01 

ο แบบ F-CO-RDIM-02 

เอกสารออก 

ο ขอเสนอโครงการท่ีลงรับเรียบรอย 

ο บันทึกขอความแจงการไดรับขอเสนอโครงการ 

ο บันทึก F-CO-RDIM-01 

ο บันทึก F-CO-RDIM-02 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. AS ลงวันท่ีรับขอเสนอโครงการ ท่ีมุมบนขวาของหนาปก        

ขอเสนอโครงการทุกชุด 

2. บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมโครงการ (F-CO-RDIM-01) 

และใหรหัสโครงการ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการลงทะเบียน

โครงการในระบบ myProject 

3. ลงรหัสโครงการท่ีมุมบนขวาของหนาปกขอเสนอโครงการ 

ทุกชุด  

4. จัดทําเอกสาร ถึง PI เพ่ือแจงการไดรับขอเสนอโครงการ 

5. เปดแฟมโครงการใหมเพ่ือเก็บขอเสนอโครงการและเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของ โดยใหเอกสารท่ีไดรับหลังสุดอยูบนสุดเสมอ  

6. แนบแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-RDIM-02) ท่ีได

บันทึกรายละเอียดในข้ันตนแลวไวในแฟมโครงการ 

2. 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-03 

เอกสารออก 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-03 

ο บันทึกขอความ/สงอีเมล ถึง PI เพ่ือขอขอมูล

เพ่ิมเตมิ (ถามี) 

ο จดหมายแจงปฏิเสธโครงการ (ถามี) 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. A พิจารณาขอเสนอโครงการเบ้ืองตน ตามแบบพิจารณา

ขอเสนอโครงการ (F-CO-RDIM-03) รวมกับคูมือนักวิจยั

ภายใน สวทช. (G-CO-RDIM-01) / ภายนอก สวทช.  

(G-CO-RDIM-02)  

2. แนบ F-CO-RDIM-03 ท่ีลงบันทึกความเห็นแลวพรอมขอเสนอ

โครงการ เพ่ือเสนอขอความเห็นเพ่ิมเติมและลงนามจาก

ผูอํานวยการโปรแกรมฯ/ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เง่ือนไขการตดัสินใจ 

1. ผาน หมายถึง ขอเสนอโครงการอยูในขอบขายการบริหาร

งานวิจัย และมีความสมบูรณครบถวน ใหดําเนินการ 

สงประเมินตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 

2. ไมผาน  หมายถึง ขอเสนอโครงการไมอยูในขอบขายการบริหาร

งานวิจัย ใหทําจดหมายถึง PI เพ่ือแจงปฏเิสธ โดยให

ผูอํานวยการโปรแกรมฯ/ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม 

ตามข้ันตอน I-CO-RDIM-01 และนําขอเสนอโครงการ พรอม

แนบ F-CO-RDIM-03 เก็บเขาแฟมโครงการท่ีไมอยูใน

   AS 

รับขอเสนอโครงการ 1 

 พิจารณาเบื้องตน 
 A  2 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 
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ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

ขอบขาย ระบุสาเหตท่ีุปฏิเสธโครงการไวในชองหมายเหตุใน

ทะเบียนคุมโครงการ (F-CO-RDIM-01) 

3. ขอขอมูล หมายถึง ขอเสนอโครงการไมสมบูรณ  

ขาดรายละเอียดหรือขอมูลในสวนสําคัญของโครงการ ใหทํา       

บันทึกขอความ/สงอีเมล ถึง PI เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเตมิ  

โดยกําหนดสงขอมูลเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน และตดิตามผล 

เมื่อครบกําหนด หากขอมูลเพ่ิมเตมิท่ีไดเปนท่ียอมรับ 

ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป แตหากไมไดรับขอมลู

เมื่อครบกําหนดและขาดการติดตอจาก PI นานเกิน 60 วัน

ติดตอกัน ใหทําจดหมายถึง PI เพ่ือแจงปฏิเสธโครงการ   

โดยใหผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม ตามข้ันตอน  

I-CO-RDIM-01  

 3. 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο รายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีผานการอนุมตัิ 

ο รายช่ือและขอมลูของผูเช่ียวชาญรายใหม 

ο ประวัติยอ (CV) ของผูเช่ียวชาญรายใหม 

เอกสารออก 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-04 ท่ีอนุมัติแลว 

ο ฐานขอมูลผูเช่ียวชาญท่ีปรับปรุงใหทันสมัย 

(กรณีมผีูเช่ียวชาญรายใหม) 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. คัดเลือกผูเช่ียวชาญ จากรายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีผานการอนุมัติ 

(Approved Technical Expert List; ATEL) อ ย า ง น อ ย         

2 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติ  (1) เ ช่ียวชาญในสาขา 

ท่ีเก่ียวของ (2) ไมมีสวนเก่ียวของกับขอเสนอโครงการ และ 

(3) พิจารณาจากผลประเมินการทํางานของผูเช่ียวชาญในชวง

ท่ีผานมา (4) กรณีโครงการมี เปาหมายผู ใช งานชัดเจน  

ควรคัดเลือกผูเช่ียวชาญจากกลุมผูใชงานดวย ในกรณีท่ีไมมี

ผูเช่ียวชาญตามคุณสมบัติในรายช่ือผูเช่ียวชาญดังกลาว ใหเสนอ

รายช่ือผูเช่ียวชาญใหม ใหผูอํานวยการโปรแกรมฯ/ผูบริหารท่ี

ไดรับมอบอํานาจพิจารณา 

2. เสนอรายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีคัดเลือกได โดยใชแบบขอกําหนด     

คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ (F-CO-RDIM-04) ใหผู อํานวยการ

โปรแกรมฯ/ ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามอนุมัติ  

(โดยอนุมัติท้ังรายช่ือและจํานวนของผูเช่ียวชาญ) 

3. ในกรณีท่ีเปนผูเช่ียวชาญใหม ยังไมมีรายช่ือใน ATEL และ 

ผูอํานวยการโปรแกรมฯ/ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ อนุมัติ

ใหทํางาน ใหเพ่ิมรายช่ือและขอมูลของผู เช่ียวชาญใน ATEL  

(ช่ือ-สกุล หนวยงานและความเช่ียวชาญ) พรอมติดตอ 

ขอประวัติยอ (CV) และจัดเก็บในฐานขอมูลผูเ ช่ียวชาญ 

สําหรับผูเช่ียวชาญท่ีมีช่ืออยูใน ATEL แลว แตขอมูลเปลี่ยน

ใหปรับปรุงขอมูลใน ATEL ใหทันสมัย  

 A 
เสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

3 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี     : PM-CO-RDIM-01 

หนาท่ี  : 8 ของ 13 

แกไขครั้งท่ี  : 0   

วันท่ีมีผลบังคับใช : 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

4. 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-05 

เอกสารออก 

ο จดหมายนําสงขอเสนอโครงการใหผูเช่ียวชาญ

ประเมิน 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-05 

ο สรุปผลการประเมินหรือขอคิดเห็นท่ีไดจาก

ผูเช่ียวชาญ 

ο บันทึกขอความ /จดหมาย เพ่ือแจงความเห็น

ของผูเช่ียวชาญ 

ο แบบ F-CO-RDIM-13 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. ติดตอผูเช่ียวชาญตามรายช่ือท่ีไดรบัการอนุมัติ  

2. หากผูเช่ียวชาญตอบรับทํางาน ใหทําจดหมายเสนอผูอํานวยการ

โปรแกรมฯ/ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ ลงนามสงถึง

ผูเช่ียวชาญ พรอมจัดสงขอเสนอโครงการ แบบขอคิดเห็น

เก่ียวกับขอเสนอโครงการ (F-CO-RDIM-05) และ/หรือเอกสาร

อ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหผูเช่ียวชาญพิจารณา ในกรณีท่ี

ผู เช่ียวชาญไมรับทํางาน ใหคัดเลือกผู เ ช่ียวชาญคนใหม  

ตามข้ันตอนท่ี 3  

3. ติดตามผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ กําหนดระยะเวลา

ประเมินไมเกิน 30 วัน โดยติดตามผลทุกครั้งท่ีครบกําหนดสง 

หรือตามท่ีไดตกลงไวกับผู เ ช่ียวชาญ โดยติดตามใหได 

อยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนผูเช่ียวชาญท่ีสงประเมิน 

4. พิจารณาและสรุปผลการประเมินหรือขอคิดเห็นท่ีไดจาก           

ผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีไดรับผลประเมินกลับมา และทําบันทึก

ขอความสงอีเมล /จดหมาย สงไปรษณีย ถึง PI เพ่ือพิจารณา

และ/หรือช้ีแจงขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

5. กรณีท่ี PI ไดช้ีแจงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมกลับมาแลว และ A

พิจารณาวาเปนประเด็นสาํคัญทางดานหลักการและเทคนิค

ของขอเสนอโครงการ ใหสงขอช้ีแจงดังกลาวใหผูเช่ียวชาญ 

แตละทานพิจารณาอีกครั้ ง ตามแบบขอคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอเสนอโครงการฉบับปรับปรุง (F-CO-RDIM-06) 

6. ภายหลังท่ีผู เ ช่ียวชาญทํางานเสร็จแลว ตองประเมินผล 

การทํางานของผูเ ช่ียวชาญ โดยใชแบบประเมินผลการ

ทํางานของผูเช่ียวชาญ (F-CO-RDIM-13) ตามข้ันตอนการ

ปฏิ บัติ งาน  PM-CO-RDIM-03 และ  AS ดํ าเ นินการจ าย

คาตอบแทนใหผูเช่ียวชาญตาม I-CO-RDIM-03   

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1. ผาน หมายถึง ผู เช่ียวชาญเห็นสมควรใหการสนับสนุน   

อาจรวมถึงตองการขอมูลเพ่ิมเติมหรือแกไขปรับปรุงเล็กนอย 

ให เตรียมขอเสนอโครงการเ พ่ือเสนอคณะกรรมการ  

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม ตามข้ันตอนท่ี 5 ตอไป 

2. ไมผาน หมายถึง ผูเช่ียวชาญเห็นวาไมสมควรใหการสนับสนุน 

ใหเตรียมขอเสนอโครงการ เสนอผูอํานวยการโปรแกรมฯ/

 

4 
สงใหผูเชี่ยวชาญ

ประเมิน 

A 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี     : PM-CO-RDIM-01 

หนาท่ี  : 9 ของ 13 

แกไขครั้งท่ี  : 0   

วันท่ีมีผลบังคับใช : 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาปฏิเสธโครงการ 

ตามข้ันตอน I-CO-RDIM-01 

3. ขอขอมูล หมายถึง ขอเสนอโครงการยังขาดรายละเอียด และ/

หรือ ขาดความชัดเจนดานวิชาการ ใหทําบันทึกขอความ  

สงอีเมล /จดหมายสงไปรษณีย ถึง PI เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

โดยกําหนดสงภายใน 30 วัน และติดตามผลเมื่อครบกําหนด 

หากขอมู ล เ พ่ิม เติม ท่ี ได เปน ท่ียอมรับให ดํ า เ นินการ 

ตามข้ันตอนท่ี 5 ตอไป แตหากไมไดรับขอมูลและขาดการ

ติดตอจาก PI นานเกิน 60 วัน ติดตอกัน ใหทําจดหมายแจง

ปฏิเสธโครงการ โดยเสนอผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม  

ตาม I-CO-RDIM-01 

หมายเหตุ : 

 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญมีท้ังเห็นสมควรให

การสนับสนุนและไมสนับสนุนในสัดสวนท่ีเทากัน ใหเสนอ       

ผู อํานวยการโปรแกรมฯ/ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือ

พิจารณาใหดํ า เ นินการ ใน ข้ันต อ ไป  หรื อ เสนอแนะ

ผูเช่ียวชาญคนใหมเพ่ือสงประเมินอีกครั้งตามข้ันตอนท่ี 3  

5. 

 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο เอกสารสรุปโครงการและผลการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญ  

เอกสารออก 

ο รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม 

ο บันทึกขอความอีเมล /จดหมายสงไปรษณีย 

เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

เมื่อขอเสนอโครงการผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ ให A 

ตรวจสอบงบประมาณของโครงการ  

- กรณีโครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูป 

ตัวเงิน (In Cash) ไมเกิน 3 ลานบาท ใหเสนอคณะกรรมการ  

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

โดยใหดําเนินการเตรียมการจัดประชุมกรรมการพิจารณา

อนุมัติโครงการ ตาม I-CO-RDIM-02 

- กรณีโครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูป 

ตัวเงิน (In Cash) มากกวา 3 ลานบาท ใหเสนอคณะกรรมการ  

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม ใหความเห็นชอบ  

เง่ือนไขการตดัสินใจ 

1. ผาน หมายถึง ขอเสนอโครงการ ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ (เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม มีมติ ดังน้ี 

- กรณีโครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูป

ตัวเงิน (In Cash) ไมเกิน 3 ลานบาท คณะกรรมการ 

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม เห็นควรอนุมัติโครงการ 

 

A 5 

เสนอคณะกรรมการ (เฉพาะดาน) 

ภายใตโปรแกรม 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี     : PM-CO-RDIM-01 

หนาท่ี  : 10 ของ 13 

แกไขครั้งท่ี  : 0   

วันท่ีมีผลบังคับใช : 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

 

 

 

อาจรวมถึงตองการขอมูลเพ่ิมเติมหรือแกไขปรับปรุง

เล็กนอย และ PI สามารถปฏิบัติตามได ใหสงบันทึก

ข อ ค ว า ม  แ จ ง  PI เ พ่ื อ ข อ ข อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร 

ฉบับสมบูรณสําหรับทําบันทึกขอตกลง โดยสงใหสายงาน

บริหารการวิจัยฯ ภายใน 30 วัน เพ่ือใชเตรียมทําบันทึก

ขอตกลงตามข้ันตอนท่ี 7 แตหากไมไดรับภายใน 60 วัน 

ใหเสนอผูอํานวยการโปรแกรมฯ/ ผูบริหารท่ีไดรับมอบ

อํานาจเพ่ือพิจารณาปฏิเสธโครงการ 

- กรณีโครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูป

ตัวเงิน (In Cash) มากกวา 3 ลานบาท คณะกรรมการ 

(เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม เห็นชอบใหการสนับสนุน

โครงการ ให A ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 6 ตอไป 

2. ไมผาน หมายถึง คณะกรรมการ (เฉพาะดาน ) ภายใต

โปรแกรม พิจารณาเห็นวาไมสมควรอนุมัติโครงการ ใหทํา 

จดหมายถึง PI เพ่ือแจงปฏิเสธโครงการ โดยเสนอใหผูบริหาร

ท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม ตาม I-CO-RDIM-01 

3. ขอขอมูล หมายถึง ขอเสนอโครงการยังขาดรายละเอียด      

และ/หรือ ขาดความชัดเจนดานวิชาการ ใหทําบันทึกขอความ

อีเมล /จดหมายสงไปรษณีย ถึง PI เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม โดย

กําหนดสงภายใน 30 วัน และติดตามผลเมื่อครบกําหนด 

หากขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไดเปนท่ียอมรับ  

- กรณีโครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูป

ตัวเงิน (In Cash) ไมเกิน 3 ลานบาท ใหดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ี 7 ตอไป 

- กรณีโครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูป

ตัวเงิน (In Cash) มากกวา 3 ลานบาท ใหดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ี 6 ตอไป 

หากไมไดรับขอมูลและขาดการติดตอจาก PI นานเกิน 60 

วันติดตอกัน ใหทําจดหมายถึง PI เพ่ือแจงปฏิเสธโครงการ  

โดยเสนอผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม ตาม  

I-CO-RDIM-01 

 

 

 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี     : PM-CO-RDIM-01 

หนาท่ี  : 11 ของ 13 

แกไขครั้งท่ี  : 0   

วันท่ีมีผลบังคับใช : 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

 
6. 

 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการ 

ο เอกสารสรุปโครงการและรายงานการประชุม

คณะกรรมการ (เฉพาะดาน) ภายใตโปรแกรม 

เอกสารออก 

ο รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กรอบวิจัย (เฉพาะดาน) 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

โครงการวิจัยมีงบประมาณท่ี สวทช. สนับสนุนในรูปตัวเงิน  

(In Cash) มากกวา 3 ลานบาท ให A เสนอคณะกรรมการ

บริหารกรอบวิจัย (เฉพาะดาน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

โดยใหดําเนินการเตรียมการจัดประชุมกรรมการพิจารณาอนุมตัิ

โครงการ ตาม I-CO-RDIM-02 

เง่ือนไขการตดัสินใจ 

1. ผาน หมายถึง คณะกรรมการบริหารกรอบวิจยั (เฉพาะดาน) 

เห็นควรอนุมัติโครงการ อาจรวมถึงตองการขอมูลเพ่ิมเติมหรือ

แก ไขปรับปรุงเล็กนอย และ PI สามารถปฏิ บัติตามได   

ใหสงบันทึกขอความ แจง PI เพ่ือขอขอเสนอโครงการ 

ฉบับสมบูรณสําหรับทําบันทึกขอตกลง โดยสงใหสายงาน

บริหารการวิจัยฯ ภายใน 30 วัน เพ่ือใชเตรียมทําบันทึก

ขอตกลงตามข้ันตอนท่ี 7 แตหากไมไดรับภายใน 60 วัน  

 ใหเสนอผูอํานวยการโปรแกรมฯ/ ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจ

เพ่ือพิจารณาปฏิเสธโครงการ  

2. ไมผ าน  หมาย ถึง  คณะกรรมการบริหารกรอบวิจัย  

(เฉพาะดาน) พิจารณาเห็นวาไมสมควรอนุมัติโครงการ ใหทํา

จดหมายถึง PI เพ่ือแจงปฏิเสธโครงการ โดยเสนอใหผูบริหาร

ท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม ตาม I-CO-RDIM-01 
3. ขอขอมูล หมายถึง ขอเสนอโครงการยังขาดรายละเอียด           

ท่ีสําคัญพอสมควร ใหทําบันทึกขอความ สงอีเมล /จดหมายสง

ไปรษณีย ถึง PI เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม โดยกําหนดสงภายใน 

30 วัน และติดตามผลเมื่อครบกําหนด หากขอมูลเพ่ิมเติม 

ท่ีไดเปนท่ียอมรับ ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 7 แตหาก

ไมไดรับขอมูลและขาดการติดตอจาก PI นานเกิน 60 วัน 

ติดตอกัน ใหทําจดหมายแจงปฏิเสธโครงการ โดยเสนอ 

ผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม ตาม I-CO-RDIM-01 

7. 

 

 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. เมื่อไดรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณสําหรับทําบันทึก

ขอตกลง ใหลงวันท่ีรับขอเสนอโครงการ ท่ีมุมบนขวาของ

หนาปกขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณทุกชุด  

2. จัดทําบันทึกขอตกลงรวมดําเนินการวิจัย (F-NS-LAW-104) 

จากน้ันเสนอผูบริหารท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามในบันทึก

 
    AS 

 

ทําบันทึกขอตกลง 

 

 

6 

เสนอคณะกรรมการ 

บริหารกรอบวิจัย (เฉพาะดาน) 

A 

7 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี     : PM-CO-RDIM-01 

หนาท่ี  : 12 ของ 13 

แกไขครั้งท่ี  : 0   

วันท่ีมีผลบังคับใช : 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณสําหรับ 

ทําบันทึกขอตกลง 

เอกสารออก 

ο ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณสําหรับ 

ทําบันทึกขอตกลง 

ο แบบ F-NS-LAW-104  

ο จดหมายถึงตนสังกัดของ PI และ PI เพ่ือ      

ลงนามในบันทึกขอตกลง 

ο จดหมายนําสงคูฉบับบันทึกขอตกลงและ

ขอเสนอโครงการท่ีลงนามเรียบรอยแลว  

ขอตกลง และขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ จํานวนเทากับ

หนวยงานทุกฝายในบันทึกขอตกลง (ในกรณีท่ีขอเสนอ

โครงการมาจากหนวยปฏิบัติการวิจัยของ สวทช. และ PI 

เปนนักวิจัยของ สวทช. ไมตองจัดทําบันทึกขอตกลง) 

3. ทําจดหมายถึงตนสังกัดของ PI และ PI เพ่ือลงนามในบันทึก

ขอตกลง และขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ จํานวน 2 ชุด 

โดยกําหนดระยะเวลาขอรับคืนเอกสารภายใน 30 วัน  

4. หลังจากไดรับบันทึกขอตกลงจากตนสังกัดของ PI ท่ีลงนาม

เรียบรอยแลว เสนอใหผูท่ีเก่ียวของลงนามในบันทึกขอตกลง 

ในฐานะพยานฝายผูใหทุน   

5. ทําจดหมายถึงตนสังกัดของ PI เพ่ือสงคูฉบับบันทึกขอตกลง

และขอเสนอโครงการท่ีลงนามเรียบรอยแลว 1 ชุด และเก็บไว

ท่ีสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา 1 ชุด และนําสง

ตนฉบับสัญญา เพ่ือจัดเก็บไวท่ีฝายกฎหมาย 1 ชุด 
8.  
 

 

เอกสารเขา 

ο ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณสําหรับ 

ทําบันทึกขอตกลง 

เอกสารออก 

ο เอกสาร A-RDIM-01 (สีเหลือง) 

ο รายงานการประชุม/บันทึกการพิจารณาอนุมัติ

โครงการ 

ο สําเนาบันทึกขอตกลงรวมดาํเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. จัดทําเอกสารบันทึกอนุมัติกรอบงบประมาณ/เงินงวดโครงการ

(A-RDIM-01) พรอมแนบขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ

สําหรับทําบันทึกขอตกลง รายงานการประชุม/บันทึกการ

พิจารณาอนุมั ติ โ ครงการ เ พ่ือเสนอขออนุมัติกรอบ

งบประมาณ/เงินงวดโครงการ จากผูอํานวยการโปรแกรมฯ/

ผูบริหารตามอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  หลังจากไดรับการอนุมัติแลว ใหดําเนินการจายเงินงวดท่ี 1 

โดยจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการเบิกจาย

เงินงวดโครงการใหกับหนวยงานภายนอก หรือ หนวยงาน

ภายใน สวทช. ตาม I-CO-RDIM-04 หรือ I-CO-RDIM-05  

9. 

 

 

 

เอกสารเขา 

ο - 

 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. แจง PI เ พ่ือเริ่มดํา เ นินโครงการพรอมสงสรุปตาราง

รายละเอียดงบประมาณ (F-CO-RDIM-07) ให PI รับทราบ 

2. ติดตามรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณของ

โครงการ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน PM-CO-RDIM-02 

 

A 
 

เริ่มดาํเนินโครงการ 
9 

A 
9 

จายเงินงวด 
8 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี     : PM-CO-RDIM-01 

หนาท่ี  : 13 ของ 13 

แกไขครั้งท่ี  : 0   

วันท่ีมีผลบังคับใช : 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง 

การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรม 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

เอกสารออก 

ο บันทึกขอความ/จดหมายแจง PI เพ่ือเริ่ม

โครงการ 

ο แบบ F-CO-RDIM-07 

สวนสําคัญ 

1. ตั้งแตรับขอเสนอโครงการ จนถึงอนุมัติโครงการ ตองดําเนนิการใหเสร็จสิ้นภายใน 4 - 6 เดือน 

2. ภายหลังการดําเนนิงานในแตละข้ันตอน ใหบันทึกในแบบบันทกึสถานภาพโครงการ (F-CO-RDIM-02) และ

แบบฟอรมอ่ืนๆ ตามที่กําหนด และบนัทึกในฐานขอมูลระบบ myProject ทุกคร้ัง  

 

7.  บันทึก รายงาน และแบบฟอรมตางๆ  

7.1 แบบ F-CO-RDIM-01   ทะเบียนคุมโครงการ 

7.2 แบบ F-CO-RDIM-02   แบบบนัทึกสถานภาพโครงการ  

7.3 แบบ F-CO-RDIM-03   แบบพิจารณาขอเสนอโครงการ  

7.4 แบบ F-CO-RDIM-04   ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ 

7.5 แบบ F-CO-RDIM-05   แบบขอคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอโครงการ  

7.6 แบบ F-CO-RDIM-06  แบบขอคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอโครงการฉบับปรับปรุง   

7.7 แบบ F-CO-RDIM-07  สรุปตารางรายละเอียดงบประมาณ 

7.8 แบบ F-CO-RDIM-13  แบบประเมนิผลการทํางานของผูเชี่ยวชาญ 

7.9 แบบ F-NS-LAW-104        บันทึกขอตกลงรวมดําเนนิการวจิัย 
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