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โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2563 



ข 

 

ค าน า 

 

ความรู้ในองค์กร หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กร หากไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ความรู้

นั้นก็จะไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างที่ควรจะเป็น หากองค์กรไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ที่

ดี องค์กรจะไม่สามารถน าความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท างานสะดุดติดขัดในขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ หรือการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งปัน หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

         ส านักวิจัยและบริการวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงมีการด าเนินการจัดการความรู้ใน

ประเด็นการพัฒนางาน งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันทั้งคนท างาน

เดิมและคนท างานใหม่ที่จะมาสานต่องานเพ่ือให้มีความราบรื่นในการการท างาน 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

พฤษภาคม 2564 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญการจัดการความรู้ จึงมีการด าเนินการจัดการ

ความรู้ในประเด็นการพัฒนางาน งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันทั้ง
คนท างานเดิมและคนท างานใหม่ที่จะมาสานต่องานเพ่ือให้มีความราบรื่นในการการท างาน  โดยก าหนดให้ ดร. 
กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร เป็นผู้ด าเนินการการจัดการความรู้ ในประเด็นเรื่อง การพัฒนางาน : งานสนับสนุนการ
วิจัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เลือกกระบวนการท างานในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายใน การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน จะมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 8 องค์ความรู้ 
สรุปได้ดังนี้ องค์ความรู้ที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ องค์ความรู้ที ่2 การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการวิจัย องค์ความรู้ที่ 3 การ
ก าหนดลักษณะโครงการวิจัย องค์ความรู้ที่ 4 วิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย องค์ความรู้ที่ 5 การ
ด าเนินการในขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย องค์ความรู้ที่ 6 การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  
องค์ความรู้ที่ 7 การเบิก-จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย องค์ความรู้ที่ 8 การจัดการช่องทางการติดต่อประสานงาน
กับส านักวิจัยและบริการวิชาการเก่ียวกับการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  
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บทน า 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าและ
ให้ความรู้แก่ผู้ที้มีความสนใจในการวิจัย โดยส านักวิจัยฯ ท าหน้าที่ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
เริ่มตั้งแต่การให้ค าแนะน าในขั้นตอนต่างในการเสนอขอทุนวิจัย การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดท า
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในด าเนินการวิจัย การตรวจสอบเนื้อหาโครงร่างการวิจัย การประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การท าสัญญาวิจัย การก าหนดงบประมาณ การเบิกจ่าย การเคลียร์งบประมาณ การเตรียมการ
น าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่น  

ส านักวิจัยและบริการวิชาการมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา จ านวน 4 คน โดยมี ผู้บริหาร
โครงการวิจัย จ านวน 2 คน งานบริการวิชาการ จ านวน 1 คน และเลขานุการ จ านวน 1 คน 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 

  

 เพ่ือให้ผู้ทึ่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานมากขึ้น สามารถน าความรู้          

ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ ด าเนินไปอย่างคล่องตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ได้รับจากการจัดความรู้ อีกทั้ง           

ท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดุดหรือติดขัดเมื่อมีการลาออกหรือรับคนเข้าท างานใหม่ 

 

 

  



3 
 

แผนการจัดการความรู้ 

 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิจัยและบริการวชิาการ 

ประเด็น KM: การพัฒนางานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการให้มปีระสทิธิภาพ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. บคุลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 
                                           

การวัดผล: 1. จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับปรับปรุง อยา่งน้อย 1 กระบวนการท างาน  
              2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
สถานะ 

1 การบ่งชี้
ความรู ้

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ เพื่อวางแผนการจัดการ
ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้
บรรจุในการประชุมบุคลากร
ส านักวิจยัและบริการวิชาการครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 

มิ.ย. 63 รายงานการวิเคราะห์
กระบวนการท างานที่
ต้นแบบและเป็นองค์
ความรู้ที่ส าคัญ 

องค์ความรู้
อย่างน้อย1 

องค์ความรู ้

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

คณะกรรม 

การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์รวบรวม
ข้อมูล ประชุมคณะกรรมการฯ  
เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรในส านักวจิัยและบริการ
วิชาการ 

มิ.ย. 63 มีองค์ความรู้ต่างๆ ตาม
ประเด็น/ขอบเขตของ 
KM ที่ก าหนด 

(ปรับปรุง) 
คู่มือ 

การท างาน
วิจัย/งาน
บริการ
วิชาการ 
ต้นแบบ
ขั้นตอนการ
ท างาน 

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

มอบหมายให้ ดร.กันยารัตน์  

เอื้อมอัมพร ด าเนินการจัดท าคู่มือ

การท างาน/ผังการปฏิบัติงาน

(Work flow) ที่แสดงกระบวนการ

ท างานที่ปรับปรุง พร้อมระบุ

แนวทาง การป้องกันขอ้ผิด 

พลาด/บกพร่องที่อาจเกิดขึ้น ใน

หัวข้อ “การพัฒนางาน งาน

สนับสนุนการวิจยัให้มี

ประสิทธิภาพ” 

ต.ค. 63 มีคู่มือการท างาน/ ผัง
การปฏิบัติงาน (Work 

flow) ที่ชัดเจน 

อย่างน้อย 1
กระบวนการ
ท างาน   

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

คณะกรรม 

การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิจัยและบริการวชิาการ 

ประเด็น KM: การพัฒนางานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการให้มปีระสทิธิภาพ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. บคุลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 
                                           

การวัดผล: 1. จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับปรับปรุง อยา่งน้อย 1 กระบวนการท างาน  
              2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
สถานะ 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

มอบหมายให้มีการพิจารณากลั่น 
กรองกระบวน การท างานให้มีการ
เขียนขั้นตอนและผังการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อ ให้พร้อมที่จะ
เผยแพร่ได้ 

พ.ย. – 
ธ.ค. 63 

ต้นแบบการปรับปรุง
กระบวน การท างานให้
เป็นกระบวนการท างาน
เหมาะสมที่จะเผยแพร่
ได้ 

อย่างน้อย 1
กระบวนการ
ท างาน 

สามารถ 

ด าเนินการได้ 
ภายในเดือน 
ม.ค. 

บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

คณะ 

กรรมการ 

จัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

การน าเอกสารองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้ของ
หน่วยงานเพือ่ให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย 

การจัดประชุม เพือ่ถ่ายทอด
ขั้นตอนการท างาน/ มาตรฐาน
ต้นแบบ และบรรจุลงในเว็ยไซต์
ของส านักวจิัยและบริการวิชาการ 

ม.ค. – 
ก.พ. 
64 

ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกบัขั้นตอนการ
ท างาน/มาตรฐาน
ต้นแบบเผยแพร่คลัง
ความรู้ของมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 

กระบวนการ
ท างาน 

สามารถ 

ด าเนินการได้ 
ภายในเดือน 
มกราคม-
กุมภาพันธ์ 64 

บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

คณะกรรม 

การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ร้อยละของบุคลากรของ
ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการและบริการ
วิชาการและริการวิชา
การที่เข้าถึงความรู ้

ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 

การน าความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
/การท างานตามมาตรฐานต้นแบบ
ไปทดลองใช้ปฏิบัติงานจริงแล้วน า
กลับมาแลกเปลีย่นเรียนรู ้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อบ่งชี้
ปัญหาและวิธกีารแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการท างานตาม
มาตรฐานต้นแบบ ในรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2564 

มี.ค. – 
เม.ย. 
64 

การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

เอกสารความรู้ที่ได้จาก
การถอดบทเรียนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
พร้อมน าไปเผยแพร่ใน
คลังความรู้ของ
หน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

บุคลากร
ของ
ส านักวิจยั
และบริการ
วิชาการและ 

คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ร้อยละของบุคลากรของ
ส านักวิจยัและบริการ

ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 



5 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิจัยและบริการวชิาการ 

ประเด็น KM: การพัฒนางานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการให้มปีระสทิธิภาพ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. บคุลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 
                                           

การวัดผล: 1. จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับปรับปรุง อยา่งน้อย 1 กระบวนการท างาน  
              2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
สถานะ 

วิชาการที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

7 การเรียนรู้ 
 

การน าองค์ความรู้ในคลังความรู้
ของหน่วยงานมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อบ่งชี้
ปัญหาและวิธกีารแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการท างานตาม
มาตรฐานต้นแบบ 

พ.ค.64 การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณะวิชากับ
ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ  

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
 

-คณบดี
คณาจารย์
ของคณะ
วิชา 

-บุคลากร
ของ 
หน่วยงาน 

บุคลากร
ของ
ส านักวิจยั
และบริการ
วิชาการและ 

คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว ร้อยละของบุคลากรของ

ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการที่น าองค์ความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 

 

ผู้อนุมัติ :    (หัวหน้าหน่วยงาน ) 
            (รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร) 
       ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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คณะกรรมการด าเนินการ 

 

 

   

รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
e-mail : anakechitkesorn@gmail.com 
โทร.7201 

 

คุณอัษฎา  บุญเรืองยา 
หัวหน้างานบริการวิชาการเพ่ือสังคม 
e-mail : asada.geng@gmail.com 
โทร.7230 

 

อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง 
ผู้บริหารโครงการและอาจารย์ประจ า 
e-mail : monrudeemaung@gmail.com 
โทร.7204 

 

ดร.กันยารัตน์  เอื้อมอัมพร 
ผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ประจ า 
e-mail : noi4422423@hotmail.com 
โทร.7205 

 

คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง 
เลขานุการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
e-mail : athip04@gmail.com 
โทร. 7202 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

การจัดการความรู้ ประเด็นเรื่อง การพัฒนางาน : งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
กระบวนการท างาน : การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน จะมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ความรู้ที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย
พายัพ 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ คือ 
1. บุคลากร หมายความว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่  

1.1 อาจารย์ หมายความว่าอาจารย์ที่เข้าท าสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพตาม
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจ าแล้วรวมถึงอาจารย์
พิเศษ 

1.2 เจ้าหน้าที่พนักงาน หมายความว่าเจ้าหน้าที่พนักงานซึ่งเข้าท าสัญญาจ้างเป็นเจ้าหน้าที่
พนักงานของมหาวิทยาลัยตามและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการบรรจุเป็น
เจ้าหน้าที่พนักงานประจ าแล้ว 

สรุปองค์ความรู้ที่ 1 เกี่ยวกับบุคลากร คือ ผู้บริหารโครงการวิจัย ต้องท าการตรวจสอบว่าผู้ที่ยื่น

ข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพหรือไม่ ตามที่ระบุคุณสมบัติไว้ในหลักเกณฑ์การ

ให้ทุนอดุหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ โดยติดต่อส านักงานทรัพยากรบุคคลเพื่อท าการตรวจสอบว่า

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ 

องค์ความรู้ที่ 2 การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพและไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยที่

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก ยกเว้นทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน

ทั้งนี้อาจมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกเป็นนักวิจัยร่วม

ด้วยได ้

2.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการให้ทุนทุกประเภททั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 

2.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงาน ศึกษาต่อ ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย 

สรุปองค์ความรู้ที่ 2 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการวิจัย คือ ผู้บริหาร

โครงการวิจัย ต้องท าการตรวจสอบว่าผู้ที่ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพหรือไม่ โดยข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ผู้บริหารโครงการ
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ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของส านักวิจัยและบริการวิชาการ ส าหรับข้อ 2.3 ตรวจสอบโดยติดต่อ

ส านักงานทรัพยากรบุคคลเพื่อท าการตรวจสอบว่าเป็นบุคลากรนั้นอยู่ระหว่างลาไปปฏิบัติงาน ศึกษาต่อ 

ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ 

องค์ความรู้ที่ 3 การก าหนดลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
3.1 งานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยบริสุทธิ์  
3.2 งานวิจัยประยุกต์  
3.3 งานวิจัยและพัฒนา  
3.4 งานวิจัยสถาบัน  
3.5 งานวิจัยในชั้นเรียน 

สรุปองค์ความรู้ที่ 3 เกี่ยวกับลักษณะโครงการวิจัย คือ ผู้บริหารโครงการวิจัย ต้องท าการ

ตรวจสอบว่าโครงการวิจัยที่ยื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 5 

ประเภทนี้ โดยดูรายละเอียดในข้อเสนอโครงการวิจัยว่ามีการออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด เป็นไปตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562) 

หรือไม่ 

องค์ความรู้ที่ 4 วิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย แบ่งตามลักษณะโครงการวิจัย ดังนี้ 
4.1 งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา งบประมาณไม่เกิน 35,000 บาท 
4.2 งานวิจัยสถาบัน ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ

โครงการ 
4.3 งานวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 
สรุปองค์ความรู้ที่ 4 เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ส าหรับอัตราค่าใช้จ่าย  

งบประมาณที่จัดสรรให้กับแต่ละโครงการ ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ
และหมวดอื่นๆ มีรายละเอียดในคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (ฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2562) หน้า 2-3 โดยผู้บริหารโครงการจะท าการตรวจสอบว่างบประมาณที่เสนอไว้ในข้อเสนอ
โครงการวิจัย เป็นไปตามหลักการจัดท างบประมาณตามคู่มือฯ หรือไม่ 
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องค์ความรู้ที่ 5 การด าเนินการในขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

มีข้ันตอน ดังนี้ คือ 
5.1 หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ โดยผ่านความ 

เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นก่อนยื่นตามแบบฟอร์ม วจ.1 และ วจ.2 
5.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอรายนามคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3  

ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 1 ท่าน ตามแบบฟอร์ม วจ.3 ทั้งนี้ให้แนบประวัติการศึกษา  
ความเชี่ยวชาญ และผลงานของกรรมการทุกท่านด้วย 
      5.3 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ โดยผู้อ านวยการมีการก าหนดและมอบหมายให้บุคลากรของ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้บริหารโครงการ  
      5.4 ผู้บริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นให้
เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ตามคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ส่วนที่ 2 
ว่าด้วยหัวข้อการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 5-10 
      5.5 ผู้บริหารโครงการวิจัยท าบันทึกข้อความไปยังส านักงานอธิการบดีเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม วจ.3 ที่หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอ 
      5.6 ส านักวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย
ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการพิจารณา 3 ท่านและนักวิจัย 
      5.7 หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ตามมติที่ประชุม จ านวน 2 ฉบับ
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุดเพ่ือท าสัญญาและขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ
โดยอธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยต่อไป 
      5.8 เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

สรุปองค์ความรู้ที่ 5 เกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  
โดยขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ใช้แบบฟอร์ม วจ.1 วจ.2 และ วจ.3 สามารถดูได้ที่คู่มือหน้า 
40-48 ทั้งนี้มีรายละเอียดข้อย่อยๆ ดังนี้ 
 องค์ความรู้ ข้อ 5.1 ผู้บริหารโครงการตรวจสอบเอกสาร วจ.1 และ วจ.2 ว่ามีการลงนามของ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน ส่งกลับให้หัวหน้าโครงการวิจัยด าเนินการให้
สมบูรณ์ 
 องค์ความรู้ ข้อ 5.2 ผู้อ านวยการและผู้บริหารโครงการ ตรวจสอบว่าคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยท้ัง 3 ท่านที่เสนอนั้น มีความเหมาะสม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญครบถ้วน
ตามเนื้อหาสาระของข้อเสนอโครงการวิจัย หากมีความเห็นว่ายังไม่เหมาะสม จะเสนอแนะให้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป 
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 องค์ความรู้ ข้อ 5.3 ผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะก าหนดและมอบหมายผู้ใดเป็น
ผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้จะพิจารณาตามคิวเป็นอันดับแรก และมีการจัดท าเป็นตารางไว้เพื่อสะดวกในการ
ติดตามการประสานงานต่อไป 
 องค์ความรู้ 5.4 ผู้บริหารโครงการจะท าการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาทั้งระเบียบวิธีวิจัยให้มีความถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนงบประมาณที่
เสนอมีความสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ หากพิจารณาแล้วพบว่ายังเหมาะสม จะมีการเสนอแนะให้
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 องค์ความรู้ ข้อ 5.5 ผู้บริหารโครงการ ท าบันทึกข้อความไปยังส านักงานอธิการบดีเพื่อท าการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เม่ืออธิการบดีลง
นามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว จะมีการขึ้นค าสั่งไว้ที่ระบบ Information Online สามารถดาวร์โหลดเอกสาร
เพื่อประสานงานกับนักวิจัยและเก็บไว้เป็นหลักฐานในแฟ้มของนักวิจัยต่อไป 
 องค์ความรู้ ข้อ 5.6 ผู้บริหารโครงการประสานงานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัย คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหาวัน เวลาและสถานที่เพื่อประชุมร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารโครงการมี
หน้าที่และบทบาทน าที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาไปตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย เม่ือประชุมแล้วต้องมีการสรุปมติจากที่ประชุมให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน หลังจาก
ประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแล้วน าส่งส านักวิจัย
และบริการวิชาการ ผู้บริหารโครงการจะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าท าการแก้ไขครบถ้วนและถูกต้องตามมติที่
ประชุมหรือไม หากพบว่าแก้ไขครบถ้วน จะด าเนินการในข้ันต่อไป 
 องค์ความรู้ ข้อ 5.7 ผู้บริหารโครงการจัดบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยบันทึกข้อความลงนามโดยผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ ขอ
อนุมัติไปยังอธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งท าการเบิก-จ่ายงบประมาณ งวดที่ 
1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติด้วย โดยสัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสอง
ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 องค์ความรู้ ข้อ 5.8 เม่ือสัญญาลงนามครบถ้วนแล้ว ส่งเอกสารการเบิก-จ่ายงบประมาณ งวดที่ 1 ไป
ยังส านักบริหารการเงิน โดยท าส าเนาสัญญาแนบไปกับการเบิก-จ่ายด้วย ส่วนสัญญาตัวจริง 1 ฉบับส่งให้
หัวหน้าโครงการวิจัย และอีกฉบับ เก็บไว้ที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ โดยท าการเปิดแฟ้มของนักวิจัยแต่
ละคนต่อไป 
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องค์ความรู้ที่ 6 การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
แล้ว ก่อนที่จะท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ จะต้องด าเนินการยื่นขอรับรองด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของส านักวิจัยและบริการวิชาการ ที่
https://research.payap.ac.th/home/  โดยไปท่ีเมนูเลือกหัวข้อจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งจะมี
รายละเอียดให้เลือก ดังนี้ 

1. แนวทางวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) 
2. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
3. แบบฟอร์ม/ขั้นตอนด าเนินงาน 
4. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม 
5. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์ 

สรุปองค์ความรู้ที่ 6 เกี่ยวกับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ส าหรับขั้นตอนการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยในคน จะมี Flowchart อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้จะมีการพิจารณา 3 แบบ คือ 
การพิจารณาแบบยกเว้น (Exemption Review) การพิจารณาแบบเร่งรัด (Expedited Review)   และ
การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
พายัพ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในแต่ละโครงการ หัวหน้า
โครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ ส านักวิจัย
และบริการวิชาการ ได้อ านวยความสะดวก โดยจัดท าลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีการอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
คนผ่านระบบออนไลน์ไว้ให้แล้ว 

องค์ความรู้ที่ 7 การเบิก-จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
    มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
  7.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการนั้นๆ หลังจากหัวหน้า 
 โครงการวิจัยท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
  7.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 25 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการนั้นๆ หลังจากผู้แทน 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ รับรองการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
โดยวาจา 
 7.3 งวดสุดท้าย ร้อยละ 25 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการนั้นๆ เมื่อหัวหน้า
โครงการวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
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องค์ความรู้ ข้อ 7.1 การเบิก-จ่าย งวดที่ 1 จะสามารถท าสัญญาได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนเรียบร้อยแล้ว มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ 1) ข้อเสนอโครงการวิจัย  2 ฉบับ 2) 
ส าเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการวิจัย 2 ฉบับ 3) บันทึกข้อความขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ 4) เอกสารการเบิก-จ่ายของส านักบริหารการเงินเพื่อเบิกงบประมาณ งวดที่ 1          
5) ส าเนาปกสมุดบัญชีของนักวิจัยเพื่อระบุเลขท่ีบัญชีส าหรับโอนงบประมาณ 6) สัญญา 2 ฉบับ 

องค์ความรู้ ข้อ 7.2 การเบิกจ่าย งวดที่ 2 จะสามารถเบิก-จ่ายให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยได้นั้น 
จะต้องมีการรับรองการรายงานความก้าวหน้าโดยวาจาจากผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ และหัวหน้าโครงการวิจัยน าใบเสร็จที่ใช้จ่ายไปแล้วในงวดที่ 1 รวมค่าใช้จ่ายแล้วเกิน
ร้อยละ 50 ส าหรับท าการเคลียร์  โดยผู้บริหารโครงการจะท าการตรวจสอบใบเสร็จต่างๆ ว่ามีการใช้จ่าย
เป็นไปตามแผนงานและแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส าหรับการเบิก-จ่าย งวดที่ 2 มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ   
1) บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกเงินทุน งวดที่ 2 โดยบันทึกข้อความลงนามโดยผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ ทั้งนี้ ขออนุมัติไปยังอธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 2) เอกสารการ
เบิก-จ่ายของส านักบริหารการเงินเพื่อเบิกงบประมาณ งวดที่ 2 และ 3) สรุปการเบิก-จ่าย งวดที่ 1 ลง
นามโดยนักวิจัยและผู้บริหารโครงการ พร้อมใบเสร็จที่รับรองว่าจ่ายจริงโดยนักวิจัยทุกใบ 

องค์ความรู้ ข้อ 7.3 การเบิกจ่าย งวดสุดท้าย จะสามารถเบิก -จ่าย งวดสุดท้ายได้ หัวหน้า
โครงการวิจัย ต้องมีหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแฟรซไดรส์ 1 
อัน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยน าใบเสร็จที่ใช้จ่ายไปแล้วในงวดที่ 2 รวมค่าใช้จ่ายแล้วเกินร้อยละ 25 และ
งวดสุดท้ายรวมค่าใช้จ่ายแล้วเกินร้อยละ 25 ส าหรับท าการเคลียร์  โดยผู้บริหารโครงการจะท าการ
ตรวจสอบใบเสร็จต่างๆ ว่ามีการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงานและแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ มีเอกสารที่
เกี่ยวข้อง คือ 1) บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกเงินทุน งวดสุดท้าย โดยบันทึกข้อความลงนามโดย
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ ขออนุมัติไปยังอธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัยพร้อมส าเนา 2) เอกสารการเบิก-จ่ายของส านักบริหารการเงินเพื่อเบิกงบประมาณ งวดที่สุดท้าย
พร้อมส าเนา 3) สรุปการเบิก-จ่าย งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย ลงนามโดยนักวิจัยและผู้บริหารโครงการ 
พร้อมใบเสร็จที่รับรองว่าจ่ายจริงโดยนักวิจัยทุกใบ 4) ส าเนาปกนอกของรายงานการวิจัย 

 

องค์ความรู้ที่ 8 การจัดการช่องทางการติดต่อประสานงานกับส านักวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับการ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
 ช่องทางการติดต่อประสานงานกับส านักวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายใน มี 3 ช่องทาง มีรายละเอียดของการประสานงาน ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการติดต่อด้วยตนเอง 
1.1 เมื่อมีผู้รับบริการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ส านักงาน เลขานุการของส านักวิจัยและบริการ

วิชาการกล่าวค าทักทายว่าสวัสดีคะด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการ 
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1.2 สอบถามถึงความต้องการของผู้รับบริการ 
1.3 ผู้รับบริการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามก าหนดเวลาที่เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
1.4 เลขานุการของส านักวิจัยและบริการวิชาการ รับเรื่องและลงเลขที่รับเอกสาร 
1.5 น าใส่แฟ้มเสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
1.6 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาก าหนดและมอบหมายข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้กับผู้บริหารโครงการวิจัย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ านวน 2 คน คือ อาจารย์มนฤดี 
ม่วงรุ่ง และ ดร. กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร 

1.7 หลังจากผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการมอบหมายผู้บริหารโครงการแล้ว ผู้บริหาร
โครงการนั้น จะติดต่อประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป 

2. ผู้รับบริการติดต่อทางโทรศัพท์ 
การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ จะมีหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ 
1. โทร. 7201 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
2. โทร. 7202 คุณหทัยทิพย์ ตาแส่ง เลขานุการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
3. โทร. 7204 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง ผู้บริหารโครงการ 
4. โทร. 7205 ดร. กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร ผู้บริหารโครงการ 

ส าหรับ กรณีผู้รับบริการติดต่อทางโทรศัพท์ หากผู้รับบริการที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่
เรียบร้อย 

แล้ว จะทราบว่ามีผู้ใดเป็นผู้บริหารโครงการ สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยตรง  
3. ผู้รับบริการติดต่อผ่านอีเมล์ 

3.1 บุคลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการทุกคน จะเช็คเมล์ทุกเช้าของการท างาน 
3.2 กรณีที่มีข้อความติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายใน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการใด ด าเนินการตอบรับและ
ประสานงานต่อไปทันทีเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของการให้บริการ 

3.3 กรณีที่มีข้อความติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายใน ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง จะด าเนินการตอบรับและแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบและส่งต่อให้กับผู้บริหารโครงการนั้นเพ่ือให้บริการต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

------------------------- 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพท าการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักที่
ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางวิชาการยิ่งข้ึน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การ
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 และให้ใช้
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ประกาศนี้ เรียกว่า “หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ” 
ข้อ 2.  ประกาศนี้ให้บังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันที่อธิการบดีลงนามในประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกบรรดาหลักเกณฑ์ ประกาศหรือค าสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ประกาศนี้หรือท่ีประกาศนี้ก าหนดไว้แล้ว และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4.  ในหลักเกณฑ์นี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพายัพ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยซึ่ง

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
“ส านักวิจัยและบริการวิชาการ” หมายความว่า ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย

พายัพ 
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาองค์ความรู้

ใหม่เพ่ือสร้าง 
เสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนและการ
สอนในสาขาวิชาของนักวิจัยหรือเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาการบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนหรือเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการอ่ืนอันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ 
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“นักวิจัย” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับอนุมัติเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

“เงินทุน” หมายความว่า เงินทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 
“บุคลากร” หมายความว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่พนักงาน 
“อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ซึ่งเข้าท าสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยตาม แบบและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการบรรจุเป็น 
อาจารย์ประจ าแล้วรวมถึง อาจารย์พิเศษ
ประจ าและอาจารย์ซึ่งท าสัญญาเป็นรายปี 

“เจ้าหน้าที่พนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่พนักงานซึ่งเข้าท าสัญญาจ้างเป็น
เจ้าหน้าที่พนักงานของมหาวิทยาลัยตามแบบ
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับ 
การบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานประจ าแล้ว  

หมวด 1 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ข้อ 5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพท าการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจ 

        หลักท่ีส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ 

        ทางวิชาการยิ่งข้ึน 

 ข้อ 6. เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

         รวมทั้งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

หมวด 2 

คุณสมบัติ 

 ข้อ 7. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 7.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพและไม่ติดค้างการส่งรายงาน 

             วิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกยกเว้นทุนอุดหนุนการวิจัย 

             ในชั้นเรียนทั้งนี้อาจมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก 

             เป็นนักวิจัยร่วมด้วยก็ได้ 

 7.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการให้ทุนทุกประเภททั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 

 7.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงาน ศึกษาต่อ ฝึกอบรมทั้งในประเทศและ 

             ต่างประเทศท่ีเป็นอุปสรรคต่อการวิจัย 
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หมวด 3 

ลักษณะโครงการวิจัย 

          ข้อ 8. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย รูปแบบของข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ปฏิบัติตาม 

                  คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ และโครงการวิจัยต้องมีลักษณะอย่างใดอย่าง 

                  หนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

 8.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) หรือ งานวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หมายถึง 

                         การวิจัยที่มุ่งแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ความจริงที่เป็นกฎ/สูตร 
                         เพ่ือขยายพ้ืนฐานความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการให้กว้างขวาง ตลอดจนเพ่ือตั้งและ 
                         ทดสอบสมมติฐานทฤษฎีและกฎต่างๆ 
  8.2 งานวิจัยประยุกต์  (Applied Research) หมายถึง การวิจัยที่น าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ 
                         ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
                         เพ่ือเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

8.3 งานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หมายถึง การวิจัยที่ผสาน 

                         กระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าองค์ความรู้ใหม ่

   มาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วิธีการ หรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้การพัฒนา 

                         และประเมินผล จนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหน่วยงาน 

                         องค์กร สถาบัน หรือสังคม 

8.4 งานวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งการสร้าง   

      สารสนเทศจากฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา บุคลากร  

      นักศึกษา อาคาร   สถานที่  การเงิน ฯลฯ  

8.5 งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยเพื่อหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา หรือเพ่ือ 

     พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียน 

     การสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญอยู่ 

     ที่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข้อ 9. ประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 

       มหาวิทยาลัยพายัพก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยโดยมุ่งเสริมศักยภาพการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นเพ่ือให้ประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยมี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มุ่งตอบสนอง
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นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

มหาวิทยาลัยพายัพจึงก าหนดกรอบประเด็นการวิจัยไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้   

กลุ่มที่ 1  มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 

กรอบประเด็นการวิจัย 
1.1 การวิจัยที่แสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ให้กว้างขวางสมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น  
 1.2 การวิจัยเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 กรอบประเด็นการวิจัย 
 2.1 การวิจัยและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนของผู้สอนและพัฒนาศักยภาพในการเรียนของผู้เรียน 
 2.4 การวิจัยเพื่อศึกษาความพร้อมต่อการแข่งขันของนักศึกษา/อาจารย์/มหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ 
               ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา/อาจารย์/มหาวิทยาลัยเพ่ือให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม 
                อาเซียนและประชาคมโลก 
 2.6 การวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา อาจารย์หรือกระบวนการในการ 
               จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ตลอดจนเข้าใจในสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาอัน 
               จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือและท าการแก้ไขต่อไป 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3  การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
 กรอบประเด็นการวิจัย 
 3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน/ประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3.2 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/ 
               ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 3.3 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 3.4 การประเมินความพร้อมของชุมชน/ประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 3.5 การพัฒนาศักยภาพของชุมชน/ประชาชนให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม 
                โลก 
 3.6 การประเมินความต้องการและจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
                ในการแข่งขัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4  การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพ 
กรอบประเด็นการวิจัย 

  4.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลประโยชน์และผลกระทบในการปฏิบัติงาน 
  4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  4.3 การวิจัยเพื่อประเมินผลหรือติดตามผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน อาทิ การจัดการ 
                เรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม การท านุบ ารุง 
                ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  
  4.4 การวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือ 
               มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ตลอดจนเข้าใจในสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาอันจะ 
               เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ และท าการแก้ไขต่อไป 

กลุ่มที่ 2 มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

หมวด 4 

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน 

          ข้อ 10. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอยและ 

และหมวดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ตามคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 

          ข้อ 11. เงื่อนไขของการสนับสนุน 

                    ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
            11.1 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย ต้องด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ 
                            ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

11.2 เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญารับทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัย 
                            ก าหนด 

11.3 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับ 
                            อนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

     11.4 ลิขสิทธิ์ของงานวิจัยดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยพายัพ กรณีท่ีผู้รับทุนน าไปใช้ 
                      จะต้องกล่าวอ้างถึงแหล่งทุนในงานวิจัยด้วย 

          ข้อ 12. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
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12.1 งานวิจัยพื้นฐาน/งานวิจัยประยุกต์/งานวิจัยและพัฒนาระยะเวลาศึกษาวิจัย ไม่เกิน 
       12 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
12.2 งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาศึกษาวิจัย ไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วัน 

                  ท าสัญญาขอรับทุน 

ข้อ 13. งบประมาณเงินอุดหนุน 

13.1 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน/งานวิจัยประยุกต์/งานวิจัยและพัฒนา วงเงิน ไม่เกิน 
                 35,000 บาท 

13.2 ประเภทงานวิจัยสถาบัน เป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละโครงการ 
13.3 ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน  ไม่เกิน  10,000 บาท 

ข้อ 14. ก าหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  

           การด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง ระยะเวลาการด าเนินการเพ่ือ

สนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มกราคม ปีถัดไป 

 ข้อ 15. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มีดังนี้ 

  15.1 หัวหน้าโครงการวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ โดยผ่าน 

                       การเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นก่อนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อส านักวิจัย 

                       และบริการวิชาการ (แบบฟอร์ม วจ.1 และ วจ.2) ดังนี้    

ก) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยระดับ      

คณะหรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยก่อน

ตามล าดับขั้น 

ข) กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นอาจารย์ประจ าสังกัดคณะวิชาให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็น 

หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อเสนอโครงการวิจัย 

ค) กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นอาจารย์ประจ าสังกัดหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้ 

ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยอธิการบดีขึ้นไปเป็นผู้ให้ความ

เห็นชอบในข้อเสนอโครงการวิจัย 

 15.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอรายนามคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ 

                            พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่าง 

                            น้อย 1 ท่าน (แบบฟอร์ม วจ.3) 

 15.3 ส านักวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย 
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                            เบื้องต้นตามรูปแบบที่ก าหนดในวิจัย ตามคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย 

                            พายัพ 

  15.4 คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยมีบุคลากรในส านักวิจัยและบริการ 

                      วิชาการเป็นผู้บริหารโครงการ 

  15.5 ส านักวิจัยและบริการวิชาการเสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออธิการบดี 

  15.6 หัวหน้าโครงการวิจัยท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการที่ 

                       มหาวิทยาลัยก าหนด 

     ข้อ 16. การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วให้ด าเนินการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

     ข้อ 17. การเบิก - จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  17.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการนั้น ๆ หลังจากหัวหน้า 

                     โครงการวิจัยท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

          17.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 25 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการนั้น ๆ หลังจาก  

                     คณะกรรมการรับรองรายงานความก้าวหน้าโดยวาจาของโครงการวิจัย 

          17.3 งวดสุดท้าย ร้อยละ 25 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการนั้น ๆ เมื่อหัวหน้า 

                     โครงการวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

     ข้อ 18. ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

                    หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักวิจัยและบริการ

วิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 90 วัน นับแต่วันท าสัญญา (แบบฟอร์ม วจ.4) และหัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงาน

ความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่2 ภายใน 180 วัน 

นับแต่วันท าสัญญา (แบบฟอร์ม วจ.5) ยกเว้นงานวิจัยสถาบันและงานวิจัยในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการวิจัยส่ง

รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 60 วัน นับแต่

วันท าสัญญา และหัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาต่อ

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 150 วัน นับแต่วันท าสัญญา 

         ข้อ 19. ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง 

 19.1 หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับร่าง จ านวน 1 ฉบับส่งส านักวิจัยและ 

                            บริการวิชาการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของผลการวิจัยให้เป็นไปตามข้อเสนอ 

                            โครงการวิจัยและรูปแบบที่ก าหนด 

 19.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
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                            ภายนอก อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง 

                            (แบบฟอร์ม วจ.6) ยกเว้นงานวิจัยสถาบันและงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อท าหน้าที่ 

                            พิจารณารายงานวิจัยฉบับร่าง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือการ 

                            ปรับปรุงรายงานวิจัยฉบับร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 19.3 หัวหน้าโครงการวิจัยรวบรวมรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงและจัดท า 

        รายงานวิจัยฉบับร่าง จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการวิจัยต่อที่ประชุม โดย 

                            เสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้วิจารณ์ผลงานวิจัย (แบบฟอร์ม วจ.7) 

  19.4 หัวหน้าโครงการวิจัยรวบรวมรายละเอียด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง แก้ไขและผลิต 

                       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

     ข้อ 20. หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 ฉบับพร้อมทั้งซีดี จ านวน 5 แผ่น 

ให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 30 วันนับแต่วันน าเสนอรายงานผลการวิจัย 

          ข้อ 21. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 

21.1 ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยวารสารวิชาการต้องมีชื่อปรากฏใน 
       ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) หรือ 
       วารสารวิชาการระดับชาติที่มีการรับรองตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา   
       หรือ 
21.2 น าเสนอในการประชุมระดับชาติ โดยผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานอย่างน้อย   
       2 ท่าน 

 ข้อ 22. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยและจ านวนงบประมาณของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย   

ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ และ/หรือผู้อ านวยการส านักวิจัย

และบริการวิชาการ ก่อนทุกครั้ง 

 ข้อ 23. ในกรณีทีห่ัวหน้าโครงการวิจัยไม่รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย ภายใน 180 วันนับแต่วัน 

ลงนามในสัญญาและ/หรือไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานตามโครงการที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย    ให้

หัวหน้าโครงการวิจัยคืนทุนที่รับไปแล้วทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบ 180 วัน 

 ข้อ 24. ในกรณีทีห่ัวหน้าโครงการวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จและมีความประสงค์จะ 

ขยายเวลาให้หัวหน้าโครงการวิจัยท าหนังสือแจ้งต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้น 

สุดระยะเวลาเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาท าการวิจัยจากผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ  ทั้งนี้การขยาย

เวลาดังกล่าว ผู้รับทุนมีสิทธิขออนุมัติต่อผู้ให้ทุนเพ่ือขยายเวลาท าวิจัยออกไปอีกไม่เกิน 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน
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ก าหนดเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาด าเนินการวิจัยทั้งหมด หากพ้นก าหนดการขยายเวลาด าเนินการวิจัยแล้ว 

ปรากฏว่าหัวหน้าโครงการวิจัยยังไม่สามารถด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จได้  ให้โครงการวิจัยเป็นอันยุติและให้

หัวหน้าโครงการวิจัยคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดและงานวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้กับมหาวิทยาลัย 

ภายใน 30 วัน นับแต่ยุติโครงการวิจัย 

     ข้อ 25. ในกรณีทีห่ัวหน้าโครงการวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จได้และประสงค์จะยุติ 

การวิจัยตามโครงการนั้น ให้หัวหน้าโครงการวิจัยท าหนังสือแจ้งต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 30  

วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาและให้โครงการวิจัยเป็นอันยุติ และคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดและงานวิจัย 

งานวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วันนับแต่โครงการวิจัยยุติ 

 ข้อ 26. ในกรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ มีความเห็นว่าคณะผู้วิจัยมีพฤติการณ์ 

หรือข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการ 

ขยาย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ มีสิทธิเสนอยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและคืนทุน

ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันยกเลิกสัญญา 

 ข้อ 27. ในกรณีทีห่ัวหน้าโครงการวิจัยพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ถือว่าโครงการวิจัย 

เป็นอันยุต ิ ทั้งนีห้ัวหน้าโครงการวิจัยต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดและงานวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้กับ

มหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับแต่พ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เว้นแต่หัวหน้าโครงการวิจัยมีความ

ประสงค์จะด าเนินการวิจัยต่อให้แล้วเสร็จ ให้แจ้งส านักวิจัยและบริการวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน 

เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พิจารณาต่อไป 

 ข้อ 28. ผลการวิจัยที่ได้ตกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีและหากหัวหน้า 

โครงการวิจัยต้องการน าผลการวิจัยเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นใดต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากมหาวิทยาลัย ในกรณีทีห่ัวหน้าโครงการวิจัยน าไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นใดต้องระบุอย่างชัดเจนและ 

เปิดเผยว่า “เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปีการศึกษา ........” 

 ข้อ 29. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการ 

วิชาการเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ เพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

 ข้อ 30. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ การวินิจฉัยใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ถือเป็นที่สุด 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 

                         (ดร. อ านวย ทะพิงค์แก) 

                  รักษาการอธิการบดี  
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2. ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  

ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุน
ทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติ
โครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการท าสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอน
และกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยก าหนดแบบฟอร์มการเสนอ
โครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการด าเนินงานตามระบบอย่างชัดเจน    

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. การเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
   ผู้เสนอโครงการเสนอรายละเอียด
โครงการวิจัย 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย จ านวน 
1 ชุด (ประกอบด้วยแบบ วจ.1 วจ.2 และ 
วจ.3 ) 

2. การพิจารณาโครงการ 
    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ 
และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน 
พิจารณา  
    2.2 คณบดีพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย
คณะ และ/หรือ หัวหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน 
และคณบด ี

1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดี
พิจารณา (แบบ วจ.1) 
2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดี
เสนอช่ือผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดย
ต้องเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน 
อย่างน้อย 1 ท่าน (แบบ วจ.3) 

    2.3 การด าเนินการส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        2.3.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอ
โครงการ วิจัยเบื้องต้นตามรูปแบบท่ีก าหนด 
พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาขอ้เสนอ
โครงการวิจัยใหม้ีความสมบรูณ์ และ
ประสานงานกับผู้ทรงคณุวุฒิที่ไดร้บัการเสนอช่ือ
เพื่อแต่งตั้งต่อไป 
       2.3.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
ต่ออธิการบด ี
       2.3.3 ขออนุมัติเงินส าหรบัคา่ตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
       2.3.4 ก าหนดวันเพ่ือประชุมพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ก าหนดเวลาด าเนินการภายใน 15 วันนับ
จากวันที่ประทับตรา  
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    2.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 1. แบบฟอร์มการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
2. แฟ้มลงทะเบียนการประชุม 
3. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 

    2.5 เสนอโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้รับทุน ก าหนดเวลาปรับแกภ้ายใน 15 วันนับ
จากวันประชุม 

3. การยื่นขอรับรองจรยิธรรมการวิจัยในคน ผู้รับทุน ด าเนินการยื่นขอรับรองด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน สามารถเข้าไปศึกษา
รายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ของส านักวิจัย
และบริการวิชาการ ที่
https://research.payap.ac.th/home/  
โดยไปท่ีเมนูเลือกหัวข้อจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

4. การเซ็นสญัญารับทุน 
 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
และผูร้ับทุน 

1. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย 2  
ฉบับ 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ 
4. บันทึกข้อความการจัดสรรทุนอดุหนุน
การวิจัยลงนามโดยผู้อ านวยการเพื่อขอ
อนุมัติจากอธิการบดีผ่านรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
5. ใบเบิกเงินงวดที่ 1 
6. ส าเนาหนังสือรบัรองจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

4. แจ้งการรับเงินทุน ส านักบริหารการเงิน ส านักบริหารการเงินจะแจ้งให้ส านักวิจัย
และบริการวิชาการ เพื่อแจ้งให้นักวิจัยว่า
โอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที ่1 แล้ว 
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ประชุม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู ้ตามประเด็น การแลกเปลีย่นเรียนรู้  
ระหว่างบุคลากรในส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
เพ่ือบ่งชี้ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานตามมาตรฐานต้นแบบ 

 
 


