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คู่มือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  
(กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ & กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ) 

  ด้วยบทบาทหน้าที่ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  ในการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า สนช. จึงได้พัฒนากลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือเป็นการร่วม
รับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย ซึ่งประกอบด้วยโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มี
ดอกเบี้ย” โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และโครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้องค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับบริษัทและระดับอุตสาหกรรมสามารถยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สนช. ได้พัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย โครงการ 
“นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า” โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” โครงการ “MIND CREDIT” และโครงการ “การ
พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (GPT)” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน
ภาคเอกชนของประเทศอย่างวงกว้างและต่อเนื่อง  

  อนึ่ง จากการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนของ สนช. ส่งผลให้มีผู้ให้ความสนใจและ
ขอรับการสนับสนุนโครงการมากกว่า 250 โครงการต่อปี ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีความโปร่งใสในการด าเนินการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม ในการนี้ สนช. จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการบริหารจัดการโครงการ
นวัตกรรม (กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ & กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ)” เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง  

1. วัตถุประสงค์ (Objectives):  

1.1  เพ่ือก าหนดชี้แจงกระบวนการทัศน์การด าเนินงานการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมของฝ่าย
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม  

1.2 เพ่ือให้ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบขั้นตอนและแนวทางในการบริหาร
จัดการโครงการนวัตกรรม ตั้งแต่การยื่นโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน การพัฒนาโครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ 



1.3 เพ่ือควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

2. ขอบเขต (Scope):  

 กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์  

 2.1 ขั้นตอนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: เป็นการด าเนินงานภายในส านักงานฯ โดยครอบคลุมการ
ด าเนินงานวางแผนการเปิดรับข้อเสนอโครงการและเปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือบริหาร
และติดตามโครงการ (MIS) 

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  - รองผู้อ านวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น: เป็นการด าเนินงานบนระบบ MIS โดยครอบคลุมการด าเนินงาน
ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (โดยผู้ขอรับการสนับสนุน) ขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและแผนงาน
การสนับสนุนโครงการ และข้ันตอนการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ 

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  - ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 
- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

 2.3 ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น: เป็นการด าเนินงานที่ครอบคลุมการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการนัดหมายผู้ยื่นโครงการเพ่ือน าเสนอรายละเอียดของโครงการเบื้องต้น และขั้นตอนการ
พิจารณาความพร้อมของโครงการเพ่ือให้ได้ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  - ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 
- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

  กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ 
 2.4 ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ: เป็นการด าเนินงานที่ครอบคลุมการด าเนินงานใน

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบโครงการ ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ (โดย
คณะอนุกรรมการฯ) และข้ันตอนแจ้งผลการสนับสนุนโครงการ 



  ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  - อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจ และ 
ด้านสังคม) 

- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
   - ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 

- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 

- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

  2.5 ขั้นตอนการท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ: เป็นการด าเนินงานที่ครอบคลุมการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารท าสัญญา ตลอดจนขั้นตอนการท าสัญญาลงนามรับทุน
สนับสนุนโครงการ 

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  - รองผู้อ านวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
   - ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 

- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 

- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

3. ค าจ ากัดความ (Definition):  
 3.1 ผอ. ฝ่าย D1/D2 หมายถึง ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและฝ่ายนวัตกรรมด้าน

สังคม 
 3.2 D1 หมายถึง เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
 3.3  D2 หมายถึง เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม 
 3.4 งานบริหารและติดตามโครงการ หมายถึง เจ้าหน้าพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

(งานบริหารและติดตามโครงการ) 
 3.4 MIS หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือบริหารและติดตามโครงการ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities):  

 4.1 อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคม) 
 4.2 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 4.3 ผู้อ านวยการฝ่าย (ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม) 
 4.4 ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม) 
 4.5 นักพัฒนานวัตกรรม (ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม) 



 4.6 นักพัฒนานวัตกรรม (งานงานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ) 

5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ (Conditions):  
 เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง 
และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สนช. จึงได้ก าหนดข้อจ ากัด/หลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน โดยมี
รายละเอียดสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 5.1 ก าหนดให้คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข 
 5.2 ก าหนดให้ผู้รับทุนสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการต่อปี ทั้งนี้ หากผู้ขอรับ

ทุนได้รับการสนับสนุนใน 2 โครงการพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ผู้รับทุนจะสามารถ
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการที่สองได้ในกรณีที่ผู้รับทุนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการแรกแล้ว
อย่างน้อย 1 งวด 

 5.3 ก าหนดให้ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการ สามารถรับงานเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกินคนละ 4 โครงการ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นนิติบุคคล สามารถรับงานเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกินนิติบุคคลละ 5 
โครงการ 

 5.4 ก าหนดให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม เป็นไปตามรูปแบบและ
โครงการสนับสนุนของส านักงานฯ ตามแต่ละรูปแบบการสนับสนุนเป็นโครงการๆ ไป 

 5.5 ก าหนดให้กลไกการสนับสนุนโครงการ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข อย่างไรก็ดี สนช. ได้
ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการสนับสนุนงบประมาณในหมวดต่างๆ โดยมีรายละเอียดสรุป
สาระส าคัญดังนี้ 

 

ล าดับ หมวด อัตราการสนับสนุน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1 ค่าวัตถุดิบ/ค่าวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 50 
ของค่าใช้จ่ายใน

หมวด 

 
 1.1 ค่าวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง (1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “วัตถุดิบ” “สารเคมี” 

“วัสดุสิ้นเปลือง” ในจ านวนและคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานในระดับการพัฒนาต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม 

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วัตถุดิบ” 

“สารเคมี” “วัสดสุิ้นเปลือง” สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 100 ของ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 



ล าดับ หมวด อัตราการสนับสนุน
โครงการ 

หมายเหตุ 

 1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ (1) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะคา่ “เครื่องจักร” หรือ “วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักร” ในกรณีที่โครงการมีความเป็น
นวัตกรรมด้านเครื่องจักรอุปกรณ ์

(2) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะคา่ “โมลด์” ในกรณีที่โครงการมี
ความเป็นนวัตกรรมด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ และเป็นโมลด์เฉพาะ
ในโครงการ 

(3) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะ “ค่าเช่า server” ไมส่นับสนุน 
“ค่าซื้อ Server”  

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วัสดุอุปกรณ์” 

“เครื่องจักร” สามารถเบิกจา่ยไดร้้อยละ 50 ของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนนุ 

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ไม่เกินร้อยละ 100 
ของค่าใช้จ่ายใน

หมวด 

 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (1) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะคา่ “จ้างผลิต” ได้ร้อยละ 100 

ของหมวดค่าจ้างผลิต ทั้งนี้ การผลิตดังกล่าวต้องอยู่ในระดับการ
ผลิตต้นแบบ (Prototype Scale) 

(2) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะคา่ “ปรับปรุงเครื่องจักรการผลติ” 
ได้ร้อยละ 100 ของหมวดค่าปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต ท้ังนี้ การ
ปรับปรุงเครื่องจักรการผลติดังกลา่วต้องไม่ครอบคลุมคา่เครื่องจักร
อุปกรณ์พื้นฐาน 

(3) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะคา่ “พัฒนาซอฟต์แวร์” ได้ร้อยละ 
100 ของหมวดค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ ท้ังนี้ ขอบเขตงบประมาณใน
การสนับสนุนพิจารณาเพิม่เตมิ ดังน้ี 

 - พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนา Basic Database, Big 
Data (Collection), Basic Programming, API, Network 
Security, Restructuring Database, IoT, Image Basic ใน
อัตราไม่เกิน 500.-บาท/ช่ัวโมง และ/หรือ ไม่เกิน 4,000.-บาท/
เดือน และ/หรือ ไม่เกิน 960,000.-บาท/ปี 

 - พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนา UX/UI, Website, 
Advance Programming, Data Analysis, User Analysis, 
IoT Analysis, Image Advance ในอัตราไมเ่กิน 600.-บาท/



ล าดับ หมวด อัตราการสนับสนุน
โครงการ 

หมายเหตุ 

ช่ัวโมง และ/หรือ ไมเ่กิน 4,800.-บาท/เดือน และ/หรือ ไมเ่กิน 
1,152,000.-บาท/ปี 

 - พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนา Mobile iOS/Android, 
Link+ Programming, AI, Machine Learning, IoT 
Assembling, Image Research ในอัตราไมเ่กิน 700.-บาท/
ช่ัวโมง และ/หรือ ไมเ่กิน 5,600.-บาท/เดือน และ/หรือ ไมเ่กิน 
1,344,000.-บาท/ปี 

(4) ไม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนของ “ค่าขึ้นทะเบียนผลติภณัฑ์”   
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน” ไดร้้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน 

(2) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าท่ีปรึกษาต้องสอดคล้องกับสัญญาจัด
จ้างด าเนินงานท่ีแนบ 

3 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ ไม่เกินร้อยละ 100 
ของค่าใช้จ่ายใน

หมวด 

 
 3.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ (1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “วิเคราะห์ทดสอบ” ได้

ร้อยละ 100 ของหมวด (สอดคล้องตามใบเสนอราคาและความ
เหมาะสมของงาน)  

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วิเคราะห์ทดสอบ” 

สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน 

 3.2 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทาง
คลินิก 

(1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทางคลินิก” ได้ร้อยละ 100 ของหมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบทาง
คลินิก ทั้งนี้ ไม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนของ “ค่าตอบแทน
อาสาสมัคร” และ “ค่าจัดท าและรวบรวมเอกสาร”  

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วิเคราะห์ทดสอบ” 

สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน 

 



ล าดับ หมวด อัตราการสนับสนุน
โครงการ 

หมายเหตุ 

4 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ไม่เกินร้อยละ 100 
ของค่าใช้จ่ายใน

หมวด 
(แต่ไม่เกินข้อก าหนด

ของ สนช.) 

 
 4.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา

โครงการ 
(1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนท่ีปรึกษา

โครงการ ในอัตราไมเ่กิน 20,000.-บาท/คน/เดือน และไม่เกิน 
240,000.-บาท/คน/ปี 

(2) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
โครงการ ไม่เกินโครงการละ 2 คน 

(3)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
โครงการ ในอัตราไมเ่กิน 20,000.-บาท/คน/เดือน ตามระยะเวลา
ที่ด าเนินการจริง ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้การสนับสนุนค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาโครงการ ในจ านวนมากกว่า 2 คนต่อโครงการ แตไ่ม่เกิน 
4 คนต่อโครงการ 

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ตอบแทนท่ี

ปรึกษา” สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินสนบัสนุน 

(2) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าท่ีปรึกษาต้องสอดคล้องกับสัญญาจัด
จ้างท่ีปรึกษาท่ีแนบ (กรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนไม่
สอดคล้องตามระยะเวลาที่ด าเนินงาน) 

(3) ผลการด าเนินงานของที่ปรึกษา (ถา้มี) 
 4.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย (1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย

โครงการ ในอัตราไมเ่กิน 15,000.-บาท/คน/เดือน และไม่เกิน ค
180,000.-บาท/คน/ปี 

(2) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย
โครงการ ไม่เกินโครงการละ 2 คน 

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ตอบผู้ช่วยวิจยั” 

สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน 

(2) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าผู้ช่วยวิจัยต้องสอดคล้องกับสัญญาจัด
จ้างท่ีปรึกษาท่ีแนบ (กรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนไม่
สอดคล้องตามระยะเวลาที่ด าเนินงาน) 

(3) ผลการด าเนินงานของที่ปรึกษา (ถา้มี) 



ล าดับ หมวด อัตราการสนับสนุน
โครงการ 

หมายเหตุ 

5 ค่าบริการวิชาการ/ค่าถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ไม่เกินร้อยละ 100 
ของค่าใช้จ่ายใน

หมวด 
(แต่ไม่เกินข้อก าหนด

ของ สนช.) 

 

 5.1 ค่าบริการวิชาการ (1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “บริการวิชาการ” ไดร้้อย
ละ 100 ของหมวดค่าบริการวิชาการ (สอดคล้องตามระเบียบของ
แต่ละมหาวิทยาลัย)  

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “บริการวิชาการ” 

สามารถเบิกจ่ายไดร้้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน 

 5.2 ค่าถ่ายทอดเทคโนโลย ี (1)  พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “ถ่ายทอดเทคโนโลยี” ได้
ร้อยละ 50 ของค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี ท้ังนี้ มูลค่าถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่สนับสนุนจะต้องเป็นมูลค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีทีไ่ด้รบั
การประเมินจาก สนช.  

(2) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “ถ่ายทอดเทคโนโลยี” 
เฉพาะในส่วนของค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Upfront Fee)  

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ถ่ายทอด

เทคโนโลยี” สามารถเบิกจา่ยได้รอ้ยละ 50 ของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนนุ 

 
 
 



6. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure):  

การด าเนินงานกระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  

 
 

- - ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายนวัตกรรมเพื่อ
สังคมก าหนดแผนและระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอ
โครงการ (เป็นรอบๆ โดยเฉลี่ยรอบละ 3 เดือน) 

- ฝ่ายบริหารและติดตามโครงการ ด าเนินการเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการในระบบ MIS ตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่าย
นวัตกรรมเพื่อสังคมก าหนด 

ผอ. ฝ่าย D1/D2 
/งานบริหารและ
ติดตามโครงการ 

- 

2  

 
 

ภายในรอบ
ระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

- สนช. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการ 

- ผปก. ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นในระบบ MIS 
ตามแผนและระยะเวลาท่ีก าหนด 

D1/D2 - 

3  

 
 

ภายใน  
15 วัน 

- ตรวจสอบความรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
1) ความถูกต้องเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ

เบื้องต้นท่ีตรงตามแผนงานการสนับสนุน 
2) ความซ้ าซ้อนของข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 
3) ประวัติการยื่นและได้รับการโครงการ 
4) คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ 

งานบริหารและ
ติดตามโครงการ 

- 

4  

 
 

ภายใน  
60 วัน 

- ผอ. ฝ่าย พิจารณาเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เจ้าหน้าท่ีรับทราบโครงการ และจัดท าตารางนัด

หมายการน าเสนอโครงการเบื้องต้นต่อคณะท างาน 
ตามล าดับการยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นรอบๆ  
(โดยผู้ยื่นโครงการจะได้มาน าเสนอภายใน 1-2 เดือน 
หลังจากยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ) 

D1/D2 - 

การเปดิรับ
โครงการใน
ระบบ MIS 

ผปก. ยื่นข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นผ่าน

ระบบ MIS 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 

ผปก. น าข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นต่อ

คณะท างาน 

Yes 

No 



ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5  

 
 

สัปดาห์ท่ี  
1-2 ของ 
เดือน 

- ผปก. น าเสนอโครงการเบื้องต้นให้แก่คณะท างาน 
(เจ้าหน้าท่ี สนช.) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และ
ความสอดคล้องตามแผนงาน 

D1/D2 - รายงานสรุปผลการพิจารณาโครงการ
โดยคณะท างาน 
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ภายใน  
60 วัน 

- ผปก. Update ข้อมูลบริษัทฯ ในระบบ MIS 
- เจ้าหน้าท่ีเช็คคุณสมบัตินิติบุคคล 
- สนช. จัดท าเอกสารถึงสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้องใน

โครงการ (ถ้ามี) 
- สนช. และ ผปก. ด าเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ  

D1/D2 - ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
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- ผปก. จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
ผ่านการ Upload เอกสารประกอบโครงการใน
ระบบ MIS 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเสนอโครงการในระบบ 

D1/D2 - ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

พิจารณาข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้น 

พัฒนาโครงการ 

ข้อเสนอ
โครงการฉบบั

สมบูรณ ์

No 

Yes 

Postpone 



การด าเนินงานกระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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 - ผปก. จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
ผ่านการ Upload เอกสารประกอบโครงการใน
ระบบ MIS 

 - ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
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ภายใน  
15 วัน 

- ผปก. Upload เอกสารประกอบโครงการ (หนังสือ
รับรองจดทะเบียนนิติบุคคล) ในระบบ MIS  

- เจ้าหน้าท่ี สนช. จัดท าเอกสารประกอบโครงการ
และ upload ในระบบ MIS ภายใน 7 วัน ก่อนการ
ประชุมพิจารณาโครงการ 
 

D1/D2 ผู้เสนอโครงการ 
- หนังสืบรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
- หนังสือบริคนห์สนธิ 
- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 

สนช. 
- เอกสาร synopsis โครงการ  
- เอกสาร  Business Model Canvas 

โครงการ (ถ้ามี) 
- Presentation โครงการ 
- หนั งสือยืนยันอัตราดอกเบี้ ยจาก

สถาบันการเงิน (ถ้ามี)  
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ภายใน  
7 วัน 

- งานบริหารและติดตามโครงการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเอกสารประกอบโครงการระบบ MIS  

- ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม พร้อม Upload เอกสาร
ลงระบบ G-Meeting 

งานบริหารและ
ติดตามโครงการ 

- หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
- หนังสือบริคนห์สนธิ 
- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
- เอกสาร synopsis โครงการ  
- เอกสาร  Business Model Canvas 

โครงการ (ถ้ามี) 
- Presentation โครงการ 
- หนั งสือยืนยันอัตราดอกเบี้ ยจาก

สถาบันการเงิน (ถ้ามี)  
 

ข้อเสนอ
โครงการฉบบั

สมบูรณ ์

จัดท าเอกสาร
ประกอบการน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณา 
เอกสารประกอบเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ 

No 

Yes 
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สัปดาห์ 3-4 
ของทุกเดือน 

- คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาสนับสนุนโครงการ D1/D2 - เอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ภายใน 
45 วัน 

- เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดท าสรุปประชุมการพิจารณา
และกลั่นกรองโครงการ พร้อมส่งเอกสารเพื่อเวียน
มติการประชุม 

- เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกผลการพิจารณาโครงการ
ในระบบ MIS  

- เจ้าหน้าท่ีบริหารและติดตามโครงการด าเนินการ 
ตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบ MIS 

D1/D2 
งานบริหารและ
ติดตามโครงการ 

- สรุปรายงานการประชุมการพิจารณา
สนับสนุนโครงการ 

- จดหมายเวียนมติสรุปการประชุมการ
พิจารณาสนับสนุนโครงการ 
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- เจ้าหน้าท่ีบริหารและติดตามโครงการด าเนินการ  
- ตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบ MIS 
- จัดท าหนังสือแจ้งผลการสนับสนุนโครงการ 

พร้อม Upload เอกสารเข้าระบบ MIS พร้อม
ส่งหนังสือแจ้ง ผปก.  

- นัดหมายการท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังวันอนุมัต ิ

งานบริหารและ
ติดตามโครงการ 

- จ ด ห ม า ย แ จ้ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า
สนับสนุนโครงการ 
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ภายใน  
30 วัน 

- สนช. ประสานงานผปก นัดหมายวันท าสัญญา
โครงการ และให้ ผปก. น าส่งเอกสารประกอบ
สัญญาล่วงหน้า 1 สัปดาห ์

- เจ้าหน้าท่ีบริหารและติดตามโครงการจัดท าสัญญา 
- น าเสนอผู้บริหารลงนามสัญญา 
- Upload เอกสารเข้าระบบ MIS 

D1/D2 
งานบริหารและ
ติดตามโครงการ 

ผู้เสนอโครงการ 
- หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 

ออกไม่เกิน 3 เดือน 
- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม/พยาน 
- หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
- หนังสือกู้เงินสถาบันการเงิน (ถ้ามี) 

สนช. 
- เอกสารประกอบสัญญาโครงการ  
- ข้อเสนอโครงการ 
- สัญญาโครงการ 

พิจารณาและ 
กลั่นกรอง 
โครงการ 

สรุปการประชุม และ
แจ้งผล ผปก. 

แจ้งผลการสนับสนุน 
โครรงการ 

การท าสญัญารับทุน
สนับสนุนโครงการ 

Postpone 

Yes/No 

No 

Yes 
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ภายใน  
7 วัน 

- จัดส่งคู่ฉบับสัญญาแก่ ผปก. งานบริหารและ
ติดตาม
โครงการ 

- คู่ฉบับสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 

 
 
 

ด าเนินโครงการ 
(สิ้นสุด

กระบวนการ) 



7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document):  
 1. ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 

2553 และฉบับแก้ไข 

8. แบบฟอร์มท่ีใช้ (Forms):  
 1. ฟอร์มเอกสารประกอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม 
  1.2 แบบฟอร์มสรุปภาพรวม (synopsis) โครงการนวัตกรรม 
 2. แบบฟอร์มประกอบการการท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 แบบฟอร์สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
  2.2 แบบฟอร์มเอกสารสรุปผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 

9. เอกสารบันทึก (Records) (ถ้ามี):  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ วิธีการจัดเก็บ 
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการนวัตกรรม D1/D2 Upload บนระบบ MIS 
2 ไฟล์เอกสาร synopsis โครงการ  D1/D2 Upload บนระบบ MIS 
3 ไฟล์หนังสืบรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล D1/D2 Upload บนระบบ MIS 
4 ไฟล์ Presentation โครงการ D1/D2 Upload บนระบบ MIS 
5 ไฟล์หนังสือยืนยันอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (ถ้ามี) D1/D2 Upload บนระบบ MIS 
6 ไฟล์จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการ งานบริหารและตดิตาม

โครงการ 
NIA’s cdiectory 

7 เอกสารประกอบวาระการประชุมพิจารณาโครงการ งานบริหารและตดิตาม
โครงการ 

คลังเอกสาร 

8 สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ งานบริหารและตดิตาม
โครงการ 

คลังเอกสาร 

9 ไฟล์สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ งานบริหารและตดิตาม
โครงการ 

NIA’s Coupon Sharing 

 


