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โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2564 



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 2565 



ค 

 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญการจัดการความรู้ จึงมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ในประเด็นการพัฒนางาน งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกัน           
ทั้งคนท างานเดิมและคนท างานใหม่ที่จะมาสานต่องานเพ่ือให้มีความราบรื่นในการการท างาน  โดยก าหนดให้           
คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง เป็นผู้ด าเนินการการจัดการความรู้ ในประเด็นเรื่อง การพัฒนางาน : งานสนับสนุน           
การวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เลือกกระบวนการท างานในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จะมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4              
องค์ความรู้ สรุปได้ดังนี้  

องค์ความรู้ที่ 1 ด้านแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ ประกาศ
มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก ส าหรับบุคลากรที่ได้รับเงิน
สนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก  

องค์ความรู้ที่ 2 การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  

องค์ความรู้ที่ 3 การเบิก-จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

องค์ความรู้ที่ 4 การจัดการช่องทางการติดต่อประสานงานกับส านักวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
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สารบัญ 

 

 หน้า 
ค าน า ข 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ ค 
สารบัญ ง 
บทน า 1 
แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 2 
แผนการจัดการความรู้ 3 
คณะกรรมการด าเนินการ 6 
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ประเด็นการพัฒนางาน : งานสนับสนุนการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
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บทน า 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าและให้
ความรู้แก่ผู้ที้มีความสนใจในการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก โดยส านักวิจัยฯ ท า
หน้าที่ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเริ่มตั้งแต่การให้ค าแนะน าในขั้นตอนในการท าสัญญาทุนวิจัย 
ภายนอก การจัดเตรียมเอกสารประกอบการท าสัญญา การเบิกจ่าย (ในกรณีท่ีเป็นทุนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
พายัพกับหน่วยงานภายนอก) เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตามข้อก าหนด
ของผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา จ านวน 4 คน โดยมี ผู้ บริหาร

โครงการวิจัย จ านวน 2 คน งานบริการวิชาการ จ านวน 1 คน และเลขานุการ จ านวน 1 คน 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 

  

 เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานมากขึ้น สามารถน าความรู้           

ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ ด าเนินไปอย่างคล่องตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ได้รับจากการจัดความรู้ อีกทั้ง           

ท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดุดหรือติดขัดเมื่อมีการลาออกหรือรับคนเข้าท างานใหม่ 
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แผนการจัดการความรู้ 
 

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

ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิจัยและบริการวชิาการ 

ประเด็น KM: การพัฒนางานสนับสนุนการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. บคุลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานสนับสนุนการวิจยั (แหลง่ทุน
ภายนอก) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของหน่วยงาน 

                                           

การวัดผล: 1. จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับปรับปรุง อยา่งน้อย 1 กระบวนการท างาน  
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
สถานะ 

1 การบ่งชี้
ความรู ้

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของส านักวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อวางแผนการจัดการ
ความรู้โดยประกาศไว้ ณ วันที่ 8 
มิถุนายน 2564  

มิ.ย. 64 รายงานการวิเคราะห์
กระบวนการท างานที่
เป็นต้นแบบและเป็น
องค์ความรู้ที่ส าคัญ 

องค์ความรู้
อย่างน้อย 1 
องค์ความรู้ 

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์รวบรวม
ข้อมูล ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในส านักวจิัยและบริการ
วิชาการ โดยท าการคัดเลือกองค์
ความรู ้

มิ.ย. 64 มีองค์ความรู้ต่างๆ ตาม
ประเด็น/ขอบเขตของ 
KM ที่ก าหนด โดยเลือก
เป็นประเด็นการพัฒนา
งาน 

จัดท าคู่มือการ
ท างานวิจยั/
งานบริการ
วิชาการ
ต้นแบบของ
การท างาน
ส าหรับการ
พัฒนางาน
สนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

มอบหมายให้ คุณหทัยทพิย ์ 
ตาแส่ง เป็นผู้ด าเนินการจัดท า
คู่มือการท างาน/ผังการ
ปฏิบัติงาน (Work flow) ที่แสดง
กระบวนการท างานที่ปรับปรุง 
พร้อมระบุแนวทาง การป้องกัน
ข้อผิดพลาด/บกพร่องที่อาจ
เกิดขึ้นในหัวข้อ “การพัฒนางาน
สนับสนุนการวิจยั (แหล่งทุน
ภายนอก) ให้มีประสิทธภิาพ” 
บรรจุในการประชุมบุคลากร
ส านักวิจยัและบริการวิชาการ 

ธ.ค. 64 มีคู่มือการท างาน/ผัง
การปฏิบัติงาน (Work 
flow) ที่ชัดเจนส าหรับ
การพัฒนางานสนับสนุน
การวิจยัจากแหล่งทุน
ภายนอก 

อย่างน้อย 1 
กระบวนการ
ท างาน 

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

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

ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิจัยและบริการวชิาการ 

ประเด็น KM: การพัฒนางานสนับสนุนการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. บคุลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานสนับสนุนการวิจยั (แหลง่ทุน
ภายนอก) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของหน่วยงาน 

                                           

การวัดผล: 1. จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับปรับปรุง อยา่งน้อย 1 กระบวนการท างาน  
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
สถานะ 

ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2564 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

มอบหมายให้มีการพิจารณา
กลั่นกรองกระบวนการท างาน 
ให้มีการเขียนขั้นตอนและผังการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและ
เข้าใจง่ายเพื่อใหพ้ร้อมที่จะ
เผยแพร่ต่อไปได้ 

ม.ค. 65 ต้นแบบการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้
เป็นกระบวนการท างาน
ที่เหมาะสมที่จะเผยแพร่
ได้ 

อย่างน้อย 1 
กระบวนท างาน
คือการพัฒนา
งานสนับสนุน
การวิจยั (แหล่ง
ทุนภายนอก) 

บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

การน าเอกสารองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้
ของหน่วยงานเพือ่ให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
โดยง่าย ทั้งนี้มีการบรรจุขั้นตอน
การท างาน/มาตรฐานต้นแบบไว้
บนเว็บไซต์ของส านักวิจยัและ
บริการวิชาการ 

ก.พ. 65 1. ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกบัขั้นตอนการ
ท างาน/มาตรฐาน
ต้นแบบเผยแพร่คลัง
ความรู้ของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน 

 

2. ร้อยละของบุคลากร
ของส านักวจิัยและ
บริการวิชาการที่เข้าถึง
องค์ความรู้ 

1. อย่างน้อย 1 
กระบวนการ
ท างานสามารถ
ด าเนินการได้
ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 
2565 

2. ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80  

บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ย
นความรู ้
 

1. การน าความรู้ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี/การท างานตาม
มาตรฐานต้นแบบไปทดลองใช้
ปฏิบัติงานจริงแล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่
บ่งชี้ปัญหาและวิธกีารแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน
ตามสถานการณ์การท างานจริงที่
เกิดขึ้น ในรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2565 

เม.ย. – 
พ.ค. 65 

1. การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

2. ร้อยละของบุคลากร
ของส านักวจิัยและ
บริการวิชาการที่เข้ารว่ม
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในหนว่ยงาน 

1. อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
 
 

2. ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

คณะกรรม
การจัดการ
ความรู้ของ
หน่วยงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

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

ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิจัยและบริการวชิาการ 

ประเด็น KM: การพัฒนางานสนับสนุนการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. บคุลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการ สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานสนับสนุนการวิจยั (แหลง่ทุน
ภายนอก) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของหน่วยงาน 

                                           

การวัดผล: 1. จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับปรับปรุง อยา่งน้อย 1 กระบวนการท างาน  
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 
ระยะ 

เวลา 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผู้ 

รับผิดชอบ 
สถานะ 

7 การเรียนรู้ 
 

1. การน าองค์ความรู้ในคลัง
ความรู้ของหน่วยงานมาใช้ในการ
ปฏิบัติจริง 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่
บ่งชี้ปัญหาและวิธกีารแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน
ตามมาตรฐานต้นแบบ 

พ.ค. 65 1. การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณะวิชากับ
ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

2. ร้อยละของบุคลากร
ของส านักวจิัยและ
บริการวิชาการที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
 
 
 

2. ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

1. คณบดี/
คณาจารย์
ของคณะ
วิชาต่างๆ 

2. บุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

บุคลากร
ของ
ส านักวิจยั
และบริการ
วิชาการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
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 : การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จะมีองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 

องค์ความรู้ที่ 1 ด้านแนวปฏิบตัิการขอรับทุนอุดหนนุการวิจยัจากภายนอก ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก ส าหรับบุคลากรที่
ได้รับเงนิสนับสนนุทุนวิจัยจากภายนอก โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

1. ในกรณีท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพเป็นหัวหน้าโครงการวจิัยส่งข้อเสนอโครงร่างงานวจิัยไปยังแหล่งทุน
ภายนอก เมื่อทราบผลการพิจารณาให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานให้ส านักวิจัยและบริการวชิาการทราบเพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

2. ขั้นตอนการท าสัญญากับแหล่งทุนภายนอกในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ 

  2.1) หวัหน้าโครงการวิจัยส่งโครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอกและ 

สัญญาทุนฉบับร่างใหส้ านักวิจยัและบริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการประสานงาน เพ่ือ  
จัดเตรียมเอกสารของทางมหาวทิยาลัย 

2.2) หวัหน้าโครงการวิจัยเปิดบญัชีเงนิฝากธนาคารในนามของโครงการวิจยั หรือตามที่ 
            แหล่งทุนก าหนด โดยหัวหน้าโครงการวิจยัเป็นผูบ้ริหารงบประมาณ 

3. หวัหนา้โครงการวิจัย ส าเนาสัญญารับทุนวิจยัให้แก่ส านักวจิัยและบริการวิชาการ จ านวน 1 ชุด ภายใน 
30 วัน นับแต่วนัที่ได้รับสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งลงนามสมบูรณแ์ลว้ 

4. หวัหนา้โครงการวิจัยส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ส านักวจิยัและบริการวิชาการภายใน 30 วัน หลังจาก
ส่งผลงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ให้แก่แหล่งทุนภายนอกเรียบร้อยแล้ว 

5. หวัหนา้โครงการวิจัยมอบค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันให้แก่มหาวิทยาลัย เปน็เงินจ านวนไมเ่กินร้อยละ
10 ของงบด าเนินงานที่ได้รับการอุดหนุน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อก าหนดของแหล่งทุนภายนอก  

6. กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้รว่มโครงการวิจยัของหน่วยงานภายนอก จะต้องแจ้งข้อมูลให้
คณะวิชา/วิทยาลัย/ส านัก และน าส่งข้อมูลให้แก่ส านักวิจัยและบริการวชิาการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยที่เข้ารว่ม โดยส่งหลักฐานส าเนาโครงการวิจยัที่มีสัดส่วนร้อยละของนักวิจัยเพ่ือบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล
ผู้วิจัยของมหาวิทยาลยัพายัพ ภายใน 30 วัน นับแต่วนัที่โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติจากแหล่งทุน 

7. กรณีหัวหนา้โครงการวจิัยมีความประสงค์ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการวิจัย ให้ท าบันทึก
ข้อความถึงผู้อ านวยการส านักวจิัยและบริการวิชาการ เพ่ือขอด าเนินการออกหนังสือปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทีล่ง
นามโดยอธิการบดีต่อไป 
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องค์ความรู้ที่ 2 การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติหน่วยงานภายนอก ที่ได้ท าสัญญาทุนวิจัยแล้วนั้น
จะต้องด าเนินการยื่นขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ของส านักวิจัยและบริการวิชาการ ที ่https://research.payap.ac.th/home/  โดยไปท่ีเมนู
เลือกหัวข้อจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งจะมีรายละเอียดให้เลือก ดังนี้ 
1. แนวทางวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) 
2. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
3. แบบฟอร์ม/ขั้นตอนด าเนินงาน 
4. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม 
5. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์ 

สรุปองค์ความรู้ที่ 2 เกี่ยวกับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ส าหรับขั้นตอนการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยในคน จะมี Flowchart อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้จะมีการพิจารณา 3 แบบ คือ การ
พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption Review) การพิจารณาแบบเร่งรัด (Expedited Review)   และการ
พิจารณาแบบเต็มชุด (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 3 การเบิก-จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
    มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 กรณีเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับ หน่วยงานภายนอก ทางส านักวิจัย
และบริการวิชาการ จะด าเนินการตั้งเบิกในส่วนที่เป็นทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามจ านวนและก าหนดการที่
ระบุในสัญญาทุน 
  3.2 กรณีที่เป็นทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน คือ 

3.2.1 การให้ทุนอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยพายัพ นักวิจัยจะ 
ด าเนินการเบิกทุนอุดหนุนโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบทุนจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของทุน 

3.2.2 หน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของทุนส่งมอบทุนอุดหนุนให้แก่นักวิจัยผ่านบัญชี 
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ธนาคารที่ได้เปิดบัญชีไว้ในชื่อโครงการวิจัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาทุนวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้รับมอบอ านาจจาก
อธิการบดีนั้น นักวิจัยสามารถเบิกจ่ายได้ด้วยตนเอง 

องค์ความรู้ ข้อ 3.1 การเบิก-จ่าย ในแต่ละงวดนั้น มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ 1) บันทึกข้อความขอ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2) เอกสารการเบิก-จ่ายของส านักบริหารการเงินเพื่อเบิก
งบประมาณ ในแต่ละงวด 3) ส าเนาปกสมุดบัญชีของนักวิจัยเพื่อระบุเลขที่บัญชีส าหรับโอนงบประมาณ 
4) หนังสือแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของทุนอุดหนุนการวิจัยเมื่อถึงงวดเวลาการเบิก-จ่าย 

องค์ความรู้ ข้อ 3.2 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  
3.2.1 การมอบทุนผ่านบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย จะสามารถเบิก-จ่ายได้นั้น นักวิจัยจะเป็น

ผู้ด าเนินการตั้งเบิกโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ   1) บันทึกข้อความ
เพื่อขออนุมัติเบิกเงินทุน 2) เอกสารการเบิก-จ่ายของส านักบริหารการเงินเพื่อเบิกงบประมาณ และ           
3) หนังสือแจ้งการโอนเงินพร้อมส าเนาใบโอนเงินของธนาคารจากหน่วยงานเจ้าของทุน  

3.2.2 นักวิจัยสามารถด าเนินการเบิกได้ด้วยตนเอง 

 

องค์ความรู้ที่ 4 การจัดการช่องทางการติดต่อประสานงานกับส านักวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับการ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 ช่องทางการติดต่อประสานงานกับส านักวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก มี 3 ช่องทาง มีรายละเอียดของการประสานงาน ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการติดต่อด้วยตนเอง 
1.1 เมื่อมีผู้รับบริการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ส านักงาน เลขานุการของส านักวิจัยและบริการ

วิชาการกล่าวค าทักทายว่าสวัสดีคะด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการ 
1.2 สอบถามถึงความต้องการของผู้รับบริการ 
1.3 ผู้รับบริการยื่นหนังสืออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
1.4 เลขานุการของส านักวิจัยและบริการวิชาการ รับเรื่องและลงเลขที่รับเอกสาร 
1.5 น าใส่แฟ้มเสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
1.6 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาก าหนดและมอบหมายให้ผู้ประสานงาน

ทุนภายนอก คือ คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง 
1.7 หลังจากผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการมอบหมายผู้ประสานงานแล้ว ผู้

ประสานงานจะติดต่อประสานงานกับนักวิจัย และหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของทุน 
2. ผู้รับบริการติดต่อทางโทรศัพท์ 

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

ส าหรับ กรณีผู้รับบริการติดต่อทางโทรศัพท์ หากผู้รับบริการที่ยื่นหนังสืออนุมัติทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยตรง  
3. ผู้รับบริการติดต่อผ่านอีเมล์ 

3.1 บุคลากรของส านักวิจัยและบริการวิชาการทุกคน จะเช็คเมล์ทุกเช้าของการท างาน 
3.2 กรณีที่มีข้อความติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง จะด าเนินการตอบรับและแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบและส่งต่อให้กับผู้บริหารโครงการนั้นเพ่ือให้บริการต่อไป 
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ภาคผนวก 
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2. ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

ระบบการด าเนินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
สนับสนุนทุนการท าวิจัยโดยขอรับการอุดหนุนวิจัยจากภายนอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก ในการด าเนินการท าสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือให้ผู้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากภายนอกทราบขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการต่างๆ  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ส านักวิจัยและบริการวิชาการรบัหนังสือแจ้ง
การอนุมัติทุนและสญัญาทุน 

นักวิจัย - หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 

2. เสนอผู้อ านวยการส านักวิจยัและบริการ
วิชาการเพื่อพิจารณามอบหมาย 

ผู้ประสานงานทุนภายนอก - หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 

3. มอบหมายผู้ประสานงานทุนภายนอก ผู้ประสานงานทุนภายนอก - หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 

4. ผู้ประสานงานออกหนังสือถึงอธิการบดีผา่น
ผ่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้อ านวยการ
ส านักนิติการ เพื่อขอเอกสารประกอบการท า
สัญญาและเอกสารอื่นๆ (ซึ่งขึ้นอยูก่ับหน่วยงาน
เจ้าของทุน) 

- ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงานฝา่ย
วิชาการฯ 

- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความข้อความขอเอกสาร
ประกอบการท าสัญญาและออกหนังสือ
มอบอ านาจ 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พิจารณา
อนุมัติให้ด าเนินการ 

- ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงานฝา่ย
วิชาการฯ 

- บันทึกข้อความข้อความขอเอกสาร
ประกอบการท าสัญญาและออกหนังสือ
มอบอ านาจ 
- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 

6. ส่งเอกสารไปส านักนิติการเพื่อตรวจสอบ
เอกสารสัญญาทุนและออกหนังสือมอบอ านาจ 

- ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- เจ้าหน้าท่ีส านักนิติการ 

- บันทึกข้อความข้อความขอเอกสารและ
ออกหนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 
- หนังสือมอบอ านาจ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ติดต่อนักวิจัยลงนามในหนังสือมอบอ านาจ - ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- เจ้าหน้าท่ีส านักนิติการ 
- นักวิจัย 

- บันทึกข้อความข้อความขอเอกสารและ
ออกหนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 
- หนังสือมอบอ านาจ 

8. ออกหนังสือน าส่งเอกสาร หนังสือมอบอ านาจ
สัญญาทุนวิจัย เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

- ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
อธิการบด ี

- บันทึกข้อความข้อความขอเอกสารและ
ออกหนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 
- หนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือน าส่งเอกสารประกอบการท า
สัญญา 

9. อธกิารบดีลงนามในหนังสือมอบอ านาจ 
หนังสือน าส่งเอกสารประกอบการท าสัญญาและ
สัญญาทุนวิจัย 

- ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
อธิการบด ี

- บันทึกข้อความข้อความขอเอกสารและ
ออกหนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอกที่
อนุมัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
- สัญญาทุนวิจัย 
- หนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือน าส่งเอกสารประกอบการท า
สัญญา 
- เอกสารประกอบการท าสัญญา 

10. ติดต่อนักวิจัยเพื่อมารับเอกสารและสัญญาทุน
วิจัยเพื่อไปด าเนินการต่อ 

- ผู้ประสานงานทุนภายนอก 
- นักวิจัย 

- สัญญาทุนวิจัย 
- หนังสือมอบอ านาจ 
- หนังสือน าส่งเอกสารประกอบการท า
สัญญา 
- เอกสารประกอบการท าสัญญา 

  



14 
 

ประชุม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ตามประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระหว่างบุคลากรในส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือบ่งชี้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานตามมาตรฐานต้นแบบ 
 

 


