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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานการให้ทุนโครงการวิจัยสำหรับผูร้ับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรบัเด็กและเยาวชน 

 
2. ขอบข่าย 

ใช้ปฏิบัติงานสำหรับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของผู้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน ต่อเน่ืองจากข้ันตอนการปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา (PM-CO-STP-01) 

 
3. นิยาม 

3.1 AO : Administrative Officer : เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป                  
3.2 TO : Technical Officer  : นักวิชาการ   
3.3 SH : Section Head : หัวหน้างาน 
3.4   D : Division Director : ผู้อำนวยการ 
3.5 VP :  Vice President : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. 
3.6 EVP : Executive Vice President : รองผู้อำนวยการ สวทช. - 
3.7 P : President : ผู้อำนวยการ สวทช. 
3.8 SD : Student :  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้รับทุนโครงการ 
3.9 TE : Technical Expert : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.10 MT : Mentor : นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง 
3.11 ข้อเสนอโครงการวิจัย  : ข้อเสนอโครงการวิจัยของผูร้ับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับเด็กและเยาวชน 
 

4. เอกสารอา้งอิง 
4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ       
4.2 G-CO-YST-01 : แนวทางการจัดทำสัญญารับทุน 
4.3 G-CO-YST-02 : แนวทางการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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5. แผนผังกระบวนการทำงาน เริ่มต้น 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

   AO 

รบัขอ้เสนอโครงการวิจยั 
1 

TO 

ตรวจสอบขอ้เสนอโครงการ 

2 

AO 

จ่ายเงินทุนงวดแรก 
9 

A 

แกไ้ข 

TO/AO 

ส่งประเมินขอ้เสนอ
โครงการวิจยั 

3 

TO 

รบัผลการประเมิน 
4 

AO 

จ่ายเงินใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ประเมินโครงการ 

5 

SD 

รบัขอ้เสนอโครงการที่ปรบัแก้
ตามที่เห็นสมควร 

7 TO/AO 
พิจารณาผลการประเมิน 
แจง้ผลการประเมิน 

 

6 

AO/MT/SD 

จดัท าสญัญาวิจยั 
8 

จบ 
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AO 

จ่ายเงินงวดต่อไป 
13 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

SD/MT 

ปรกึษา Mentor เพื่อหา
แนวทางการปรบัปรุง 

12 TO 
พิจารณารายงาน 
ความกา้วหนา้ 

 11 

AO 
รบัรายงาน 

ความกา้วหนา้การวิจยั 

10 

A 

TO 
จบโครงการ/สิน้สดุ
ระยะเวลาสญัญา 

 14 

รบัรายงานฉบบัสมบูรณ ์

ส่งประเมินรายงานฉบบัสมบูรณ ์

15 

ไม่ผ่าน 

จบ 

จ่ายเงินงวดสดุทา้ย 
ปิดโครงการ 

ผ่าน 

TO 

รบัผลการประเมิน 
16 

AO 

จ่ายเงินใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ประเมินรายงาน 

17 

TO/AO 18 SD/MT 

ปรบัแกร้ายงานวิจยั   
ฉบบัสมบูรณ ์

19 

AO 
 21 

TO/AO 

ยงัไม่สิน้สดุ 
ระยะเวลาโครงการ 

สิน้สดุระยะเวลาโครงการ 

สรุปผลการประเมินและส่ง
แจง้ผลการประเมิน 

 18 
จบ 

พิจารณารายงาน 
ฉบบัแกไ้ข 

 20 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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6. รายละเอยีดกระบวนการทำงาน 

ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 
1 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ จดหมายนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) 
เอกสารออก 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08)   

ขั้นตอนการทำงาน 
AO: รับจดหมายนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ลงนามโดย MT 

พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) 
  
 
 

2 
 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08)   
เอกสารออก 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO: ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) ว่าเป็นไป

ตามรูปแบบทีถู่กต้องหรือไม่ ภายใน 3 วันทำการ 
2. ถา้ไม่ แจ้งให้ SD ดำเนินการปรับแก้แล้วส่งกลับมาใหม ่

ควรดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่ TO ตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อ 1 จนกระทั่ง SD แก้ไขใหถู้กต้อง
และส่งกลับมายังโครงการ 

 

3  
 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) 
เอกสารออก 
❑ จดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการ 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) 
❑ แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์ : 

F-CO-JSTP-24 
❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO : หาผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการจากรายชื่อพ่ีเลี้ยง 

หรือจากการแนะนำจากกรรมการ  
2. AO จัดทำจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

ให ้VP ลงนามโดยกำหนดวันส่งแบบประเมินกลับ ภายใน 1 
เดือน 

3.  AO : จัดส่งจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการ 
ข้อเสนอโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-08) แบบตอบรับการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) และแบบประเมินผลข้อเสนอ
โครงการวิจัย (F-CO-JSTP-12) ให้ TE  

 

4 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์ : 

F-CO-JSTP-24 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO: รับผลการประเมิน แล้วแจ้งให้ AO จา่ยค่าตอบแทนให้ TE 
 
 
 

 AO 

รบัขอ้เสนอโครงการวิจยั 
1 

TO 

ตรวจสอบขอ้เสนอโครงการ 

2 

TO 

รบัผลการประเมิน 
4 

TO/AO 

ส่งประเมินขอ้เสนอ
โครงการวิจยั 

3 
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ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 

❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 

5 

 

 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11)  
❑ สำเนาจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการ 
เอกสารออก 
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 
❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 
❑ สำเนาจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญฯ 

ขั้นตอนการทำงาน 
1.   AO : จัดทำใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร 

PABI) พร้อมแนบแบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-
11) และสำเนาจดหมายเชิญส่งให้ SH/D หรือ VP ผู้ปฏิบัติการ
แทนผู้อำนวยการ หรือ P ลงนามอนุมัติตามวงเงิน 

2. AO : จัดทำเอกสารเบิกจา่ยค่าตอบแทนส่งฝ่ายการเงินเพ่ือ
จ่ายเงินต่อไป 

3.   AO : แจ้งข้อมูลการโอนเงินในระบบ PABI ให ้TE ทราบ  
 

6. 

 

 
 
เอกสารเข้า 
❑ แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์ : 

F-CO-JSTP-24 
เอกสารออก 
❑ จดหมายแจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
❑ ใบสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO: พิจารณาสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และแจ้ง

ให ้AO ทำและส่งจดหมายแจ้งผลการประเมินให้ MT และ SD 
ทราบหาก TE เห็นควรให ้

• แกไ้ขดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 

• ไม่แก้ไข TO แจ้งให้ AO ทำสัญญารับทุนสนับสนุนการ
วิจัย โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8 

 

7. 

 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว (F-CO-JSTP-08) 
เอกสารออก 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว (F-CO-JSTP-08) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. MT/SD จัดส่งข้อเสนอโครงการ (F-CO-JSTP-08) ที่ปรับแก้แล้ว
ส่งให้ TO  

รับข้อเสนอโครงการ 
2. TO รับข้อเสนอโครงการ (F-CO-JSTP-08) ที่ปรับแกแ้ล้วมา

ตรวจสอบว่าตรงตามความเห็นของ TE หรือไม่ แล้วจึงแจ้งให ้AO 
จัดทำสัญญาวิจัยต่อไป 

 

8. 

 

 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. TO : แจ้งให้ AO ดำเนินการทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวจิยั 
(F-CO-JSTP-16) 

AO 

จ่ายเงินใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ประเมินขอ้เสนอโครงการ 

5 

TO 
รบัขอ้เสนอโครงการที่

ปรบัแกต้ามที่เหน็สมควร 
7 

AO/MT/SD 

จดัท าสญัญาวิจยั 
8 

TO/AO 
สรุปผลการประเมิน 
แจง้ผลการประเมิน 

6 
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AO 

จ่ายเงินงวดแรก 
9 

ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 
 
เอกสารเข้า 
❑ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว (F-CO-JSTP-08) 
❑ ใบสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
เอกสารออก 
❑ จดหมายนำส่งสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย  
❑ สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (F-CO-JSTP-16) 

 

2. AO : นำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยมากรอกข้อมูล จำนวน 
4 ฉบับ 

3. AO : จัดทำจดหมายนำส่งสัญญาถึงสถาบันที่ SD/MT สังกัด
แล้วเสนอให้ VP ลงนาม 

4. หลังจาก VP ลงนามในจดหมายนำส่งแล้ว AO จัดส่งให้สถาบนั
ที่ SO/MT สังกัดอยู่ลงนาม โดยกำหนดวันส่งกลับภายใน 1 
เดือน 

5. เมื่อได้รับสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (F-CO-JSTP-16) แล้ว 
AO ส่งสัญญาให้ SH และ P ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน
การวิจัย 

6. AO ทำจดหมายนำส่งสญัญาที่ลงนามแล้วพร้อม ส่งให้สถาบัน 
1 ชุด และ MT  1 ชุด ผู้รับทุน 1 ชุด ส่วนอีก 1 ชุด เก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลผู้รับทุน 

9. 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 
❑ สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (F-CO-JSTP-16) ที่ลงนาม

แล้ว 
เอกสารออก 
❑ ใบจ่ายเงินทุนการศึกษา  
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการศึกษา (เอกสาร PABI) 

 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. AO บันทึกการจ่ายเงินค่าทำวิจัยและค่าตอบแทน Mentor งวด

แรกลงในใบจา่ยเงินทุนการศึกษา  
2. AO จัดทำใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 

ส่งให้ SH/D SH/D หรือ VP ผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ 
หรือ P ลงนามอนุมัติตามวงเงิน 

3. AO สำเนาใบจ่ายเงินทุนการศึกษาแนบไปพร้อมแบบขออนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) และส่งการเงินเพ่ือ
จ่ายเงิน 

4. เมื่อการเงินจ่ายเงินแล้ว AO บันทึกวันที่จ่ายเงินลงในใบจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 

10. 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   
เอกสารออก 
❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   

ขั้นตอนการทำงาน 
1. SD ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)  

ตามระยะเวลาสัญญา 
2. AO : รับรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัยแล้วส่งให้ TO 

พิจารณา 
 
 

11. 

 

 

 
เอกสารเข้า 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO พิจารณาผลการดำเนินโครงการวิจัยในรายงานความกา้วหน้า

โครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18) ตามแผนการดำเนินงานโครงการ
ที่ SD กำหนดไว้ หากผลการดำเนินโครงการ 

• ไม่ผ่านให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 12 

TO 
พิจารณารายงาน
ความกา้วหนา้ 

 11 

AO 
รบัรายงานความกา้วหนา้ตาม

ระยะเวลาสญัญา 

10 
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เรื่อง  กระบวนการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัย 
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ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 

❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   
เอกสารออก 
❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   

• ผ่านให้ดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 13 
 

12.  
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   
เอกสารออก 
❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   

ขั้นตอนการทำงาน 
1. SD ดำเนินการปรึกษา MT เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงรายงาน

วิจัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
ส่งกลับมาให้ TO เพ่ือพิจารณา 

 

13. 

 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ ใบจ่ายเงินทุนการศึกษา  
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 
เอกสารออก 
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 
❑ ใบจ่ายเงินทุนการศึกษา 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. AO บันทึกการจ่ายเงินค่าทำวิจัยและค่าตอบแทน MT ในใบ

จ่ายเงินทุนการศึกษา แล้วแนบไปพร้อมใบขออนุมัติเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) AO ส่งให้ SH/D หรือ VP ผู้
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ หรือ P ลงนามอนุมัติตามวงเงิน
และส่งการเงินเพ่ือจ่ายเงินให้ผู้รับทุนต่อไป 

2. เมือ่การเงินจ่ายเงินแล้ว AO บันทึกวันที่จ่ายเงินลงในใบจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 

14.  

 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย (F-CO-JSTP-18)   

ขั้นตอนการทำงาน 
TO พิจารณาระยะเวลารับทุนวิจัยของ SD ตามที่ระบุในสัญญา ถ้า
สัญญายังไม่สิ้นสุด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 10-13  
ถ้าสัญญาสิ้นสุดตามระยะเวลาแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 15 

15. 

 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ จดหมายนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ MT ลงนามแลว้ 
❑ รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ (F-CO-JSTP-19)   
เอกสารออก 

ขั้นตอนการทำงาน 
1 เมื่อถึงกำหนด SD และ MT ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย 

(F-CO-JSTP-19)  
2 AO : รับรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งให้ TO พิจารณา 
3. TO พิจารณาผลการดำเนินโครงการวิจัยในรายงานฉบับสมบูรณ์ 

โดยเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานโครงการที่ SD จัดทำไว้ว่า
เป็นไปตามแผนในข้อเสนอโครงการวิจัยหรือไม่    

AO/TO 

รบัรายงานฉบบัสมบูรณ ์
และส่งประเมินรายงานฉบบั

สมบูรณ์ 

15 

SD/MT 

ปรกึษา Mentor เพื่อหา
แนวทางการปรบัปรุง 

TO 

จบโครงการ/สิน้สดุ
ระยะเวลาสญัญา 

 14 

AO 

จ่ายเงินงวดต่อไป 
13 

12 
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สรุปผลการประเมินและส่ง
แจง้ผลการประเมิน 

 18 

ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 
❑ รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ (F-CO-JSTP-19)   
❑ จดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 
❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 
❑ แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์ : 

F-CO- JSTP -12 
 

4. TO : ติดต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (คน
เดียวกับประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย)  

5. AO จัดทำจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
ให ้VP ลงนามโดยกำหนดวันส่งแบบประเมินรายงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ์ (F-CO-JSTP-13) กลับภายใน 1 เดือน 

6. AO : จัดส่งจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 
รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
(F-CO-JSTP-11) และแบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์  
(F-CO-JSTP-13) 

16 
 
 
เอกสารเข้า 
❑ แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์ : 

F-CO- JSTP -12 
❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO: รับแบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) และ

แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (F-CO-JSTP-13) และ
จัดทำสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แล้วแจ้งให้ 
AO จ่ายคา่ตอบแทนให้ TE 

 

17 

 

 
 
เอกสารเข้า 
❑ แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 
❑ สำเนาจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
เอกสารออก 
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 
❑ แบบตอบรับการเป็นเชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-11) 
❑ สำเนาจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการทำงาน 
1.   AO : จัดทำใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร 

PABI) พร้อมแนบแบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-JSTP-
11) และสำเนาจดหมายเชิญส่งให้ SH/D หรือ VP ผู้ปฏิบัติการ
แทนผู้อำนวยการ หรือ P ลงนามอนุมัติตามวงเงิน 

2. AO : จัดทำเอกสารเบิกจา่ยค่าตอบแทนส่งฝ่ายการเงินเพ่ือ
จ่ายเงินต่อไป 

3.   AO : แจ้งข้อมูลการโอนเงินในระบบ PABIให้ TE ทราบ 
*ควรดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับผล
การประเมินรายงานฉบับสมบรูณ์ 
 

18.  

 

 

 
 
เอกสารเข้า 
❑ แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์  

: F-CO- JSTP -12 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO: พิจารณาสรุปผลการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้ง

ให ้AO ทำจดหมายแจ้งผลการประเมินให้ MT และ SD ทราบ 

• ไม่ผ่านให้ดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 19 

• ผ่านให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 21 
 

TO 

รบัผลการประเมินรายงาน
ฉบบัสมบูรณ ์

16 

AO 

จ่ายเงินใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ประเมิน 

17 

TO/AO 
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ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 

เอกสารออก 
❑ จดหมายแจ้งผลการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 
❑ ใบสรุปผลการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ 

19.  

 

 

 
เอกสารเข้า 

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ปรับแก้ไขแลว้ (F-CO-JSTP-19) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. MT/SD ดำเนินการปรับแก้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามผลการ
ประเมิน และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรบัแกแ้ล้ว (F-CO-
JSTP-19) ส่งให้ TO  
 

20. 

 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ปรับแก้ไขแลว้ (F-CO-JSTP-19) 
เอกสารออก 

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ปรับแก้ไขแลว้ (F-CO-JSTP-19) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. TO รับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (F-CO-JSTP-19) ที่ปรับแก้แล้ว

มาตรวจสอบว่าตรงตามความเห็นของ TE หรือไม่ แล้วจึงแจ้งให้ 
AO ขออนุมัติจ่ายเงินงวดสุดท้าย โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ 
21 

 

21. 

 

 

 
เอกสารเข้า 
❑ ใบจ่ายเงินทุนการศึกษา 
❑ ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 
เอกสารออก 
❑ ใบจ่ายเงินทุนการศึกษา 

ใบขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) 

ขั้นตอนการทำงาน 
1. AO บันทึกการจ่ายคา่ทำวิจัยงวดสุดท้าย ในใบจ่ายเงิน

ทุนการศึกษา ดำเนินการสำเนาเพ่ือแนบกับใบขออนุมัติเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) AO จัดทำใบขออนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย (เอกสาร PABI) ส่งให้ SH/D หรือ VP 
ผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ หรือ P ลงนามอนุมัติตามวงเงิน
และส่งฝ่ายการเงินเพ่ือจ่ายเงินให้ผู้รับทุนต่อไป 

2.   AO แจ้งข้อมูลการโอนเงินในระบบ PABI ให้ MT และ SD 
ทราบ 

3.    AO บันทึกปิดโครงการในฐานข้อมลู 

 
7.     บันทึกรายงานท่ีเก่ียวข้อง 

7.1 แบบข้อเสนอโครงการวจิัย : F-CO-JSTP-08 
7.2 แนวทางการจัดทำสัญญารับทุน : G-CO-JSTP -01 
7.3 แนวทางการจัดทำรายงานฉบบัสมบูรณ์ : G-CO-JSTP-02 

7.4 แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ : F-CO-JSTP -11 
7.5 แบบประเมินผลข้อเสนอโครงการวจิัย/รายงานฉบับสมบูรณ์ : F-CO-JSTP-24 
7.6 แบบฟอร์มติดตามข้อเสนอโครงการวิจัย : F-CO-JSTP -14 
7.7 ทะเบียนคุมการออกเลขที่สัญญาการรับทุนวิจัย : F-CO-JSTP -15 

SD/MT 

ปรบัแกร้ายงานวิจยั 
ฉบบัสมบูรณ ์

19 

TO 

รบัรายงานฉบบัสมบูรณท์ี่
ปรบัแกต้ามความเหน็ของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

20 

AO 

จ่ายเงินงวดสดุทา้ย         
ปิดโครงการ 

21 



 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
เรื่อง  กระบวนการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเลขที่ :  PM-CO-YST-02 
หน้าท่ี  : 12 of 12 
แก้ไขครั้งที่  :  0 
วันที่มีผลบังคับใช้  :  4 มีนาคม 2565 

 
7.8 สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุน (สัญญาวิจัย) : F-CO-JSTP -16 
7.9 แบบติดตามรายงานโครงการวิจัย : F-CO-JSTP -17 
7.10 รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย : F-CO-JSTP -18 
7.11 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : F-CO-YST-19 
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