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ค าน า 
   

 งานส านักวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นสายงานที่ให้การสนับสนุนวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาใช้บริการในเรื่องเกี่ยวกับทุนอุดหนุนในการวิจัย งานจริยธรรม 
และงานบริการวิชาการ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน 3 ภาระกิจ คือ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน
จริยธรรมการวิจัยในคน และงานบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในหน่วยงานมี
การแบ่งภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจของส านักวิจัยและบริการวิชาการได้บรรลุตามเป้าหมาย 
 ส านักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธาน ดังนี้   
 วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่การเป็นสถาบันวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไก การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ เพ่ือรับใช้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ    
 ปรัชญา : เสริมสร้างนักวิจัย เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
ที่มีคุณภาพ  
 ปณิธาน : “สนับสนุนการวิจัย น าความรู้ที่ได้สู่สังคม” 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติงานจะได้ทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการตลอดจนภาระหน้าที่ของแต่ละงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 อนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ิมเติม เพราะมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
เป็นต้นไป 
 
   

 
                                                              รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร  
                 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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สารบัญ 
  หน้า 
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สารบัญ  3 
บทที่ 1 บทน า : วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   6 
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 งานบริหารโครงการวิจัย  
 การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 34 
 การติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับการอนุมัติทุนฯ 40 
 การท าสัญญาทุนภายนอก 48 
 การเบิกทุนวิจัย 54 
 การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 56 
 การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานรวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 58 
 การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยฯ 60 
 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 62 
 การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 64 
 การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 66 
 การสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 68 
 การจัดการความรู้ 70 
 งานจริยธรรมการวิจัยในคน  
 การจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 72 
 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม  
 งานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 75 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 งำนสำรสนเทศงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร และกำรเผยแพร่ หน้า 

 งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ 83 
 งานบริหารจัดการเว็บไซต์  
บทที่ 5 แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุน (Form and Support document)  88 
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ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยพำยัพ 

 
 
ประกอบด้วยงานทั้งหมด 5 งาน  

1. งานวิจัย 
2. งานบริการวิชาการ 
3. งานสารสนเทศงานวิจัยและการบริการวิชาการและการเผยแพร่ 
4. งานจริยธรรมการวิจัยในคน 
5. งานจัดการส านักงาน 

 

• มุ่งมั่น  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  เผยแพร่  
น าไปใช้ประโยชน์  บูรณาการและบริการวิชาการสู่สังคมวิสัยทัศน์ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ

• วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อการพัฒนา

• แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างองค์กร 
หน่วยงาน ภายใน ภายนอก และชุมชน สังคม

• เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย บูรณาการการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม

พันธกิจ

• บริหารจัดการ ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัย
และบริการวิชาการ

• พัฒนาระบบและกลไก การส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยและ
บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและระดับประเทศ

• เผยแพร่ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการบูรณา
การ การเรียนการสอน การวิจัยและการน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
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บทที่ 1 
บทน า : วัตถปุระสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานที่มี
ความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  
วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
6. เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 
7. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
8. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 

  
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. ช่วยลดการตอบค าถาม 
2. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน 
3. ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการท างาน 
4. ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการท างาน 
5. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในการท างาน 
6. ท าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ 
7. ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ 
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บทที่ 2 
โครงสร้าง/หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 
โครงสร้างองค์กร 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

 
 
 
 

 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
 
 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 

คณะกรรมการส่งเสรมิการวิจยั คณะกรรมการส่งเสรมิการบริการวิชาการแก่สังคม 

หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน  (Activities Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

งานบริการวชิาการ 
-งานบริการวิชาการ ตามพื้นที่เปา้หมายระดับสถาบัน 
-งานจัดท าแผนบรกิารวิชาการระดับสถาบัน 
-งานติดตามและประเมินผลโครงการ 
- งานเครือข่ายการบริการวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) 
-งานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (กระทรวงการคลัง) 
-งานประสานเครือข่ายความร่วมมอืองค์กร/หน่วยงาน 
-งานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิ(อพ.สธ.) 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการส่งเสรมิการวิจยั คณะกรรมการส่งเสรมิการบริการวิชาการแก่สังคม 

งานวิจัย 

− งานตามแผนปฏิบัตกิาร 
− งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
− งานบริหารเครือข่ายการวิจยั 
− คลินิกวิจัย 
− งานทรัพย์สินทางปัญญา 
− งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและ

ชุมชน 
− งานประกันคุณภาพศึกษา 

 

 

งานสารสนเทศงานวิจยัและการบริการวิชาการ  
และการเผยแพร ่

1. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฐานข้อมูลงานวจิัย
และบริการวิชาการ 
2. งานบริหารจัดการเวบ็ไซต์ 
     2.1 เว็บไซต์ส านักวจิัยและบริการวชิาการ 
     2.2 เว็บไซต์ Symposium 
     2.3 เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านผ้าทอ ภาคเหนือตอนบน (SPOKE Textiles) 
     2.4 เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ.) 
3. งานติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน 
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานจริยธรรมการวิจัยในคน 

- งานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับมนุษย์ในกลุ่ม   

  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- งานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับมนุษย์ในกลุ่ม 

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 

 

 

เลขานุการส านักงาน 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน 

หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม 
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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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บุคลำกร 

หน่วยงำน สถำนะ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

วุฒิกำรศึกษำ 
รวม ร้อยละ 

เอก โท ตรี 
ต  ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

อาจารย์ รองศาสตราจารย์  1   1  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
อาจารย์  1   1  

เจ้าหน้าที ่  1 1 1  3  
อาสาสมัคร 
อาจารย์ 

รองศาสตราจารย์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
อาจารย์       

อาสาสมัคร 
เจ้าหน้าที ่

       

รวม       
รวม 1 3 1  5  
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Job Description ตามงาน 
(1) งานวิจัย 

 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีงานบริหาร
โครงการวิจัย 

เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2563 

ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

ขอบข่ำย   :  ประสานงานตั้งแต่เริ่มโครงการวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์ เริม่ตั้งแต่ประสานงานโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ  ท าการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้ทุนฯ   แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ด าเนินการท าสัญญารับทุนวิจัย ด าเนินการ
เบิกทุนวิจัยให้นักวิจัย (3 งวด)  การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2  จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยโดยวาจา  ประสานการประเมินรายงานการวิจยัฉบับรา่ง จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวจิัย ประสานงานการจดัท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และปิดโครงการวิจัย ก ากับและตดิตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนฯ 
ติดตามโครงการวิจัยคงค้างด าเนินงานไม่แล้วเสรจ็ตามแผนงานวิจัย ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั 
หน้ำที งำน  (ระบุเป็นข้อ)  
1. รับช้อเสนอโครงการวิจยัที่ยื่นขอรบัการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
2. ท าการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้ทุนฯ ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย   
3. ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ทรงคณุวุฒิที่หัวหน้าโครงการวิจยัเสนอรายนาม 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัไปยังส านักงานอธิการบดีเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
5. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหาวันและเวลาที่ประชุมร่วมกัน  
6. จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมผีู้บรหิารโครงการวิจัย ประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
7. ท าเรื่องตั้งเบิกค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังส านักบริหารการเงิน 
8. ติดตามและก ากับให้หัวหน้าโครงการวิจัยปรบัแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมภายใน 15 วันท าการหลังจาก
ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
9. ด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 ให้กับหัวหน้าโครงการวิจยั 
10. การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัย ครั้งท่ี 1 นับตั้งแต่วันท าสัญญาเป็นเวลา 90 วัน (3 เดือน) 
11. การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัย ครั้งท่ี 2 นับตั้งแต่วันท าสัญญาเป็นเวลา 180 วัน (6 เดือน) ตลอดจน
ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวจิัยและผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพ ในการจัดประชุมเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าโดยวาจา 
12. เมื่อหัวหน้าโครงการวจิัยรายงานความก้าวหน้าโดยวาจาและไดร้ับการรบัรองการรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 จากผู้แทน
คณะกรรมการส่งเสรมิการวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการตั้งเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 ให้กับหัวหน้าโครงการวิจัย 
พร้อมท้ังท ารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุนงวดที่ 1 รวมถึงตรวจสอบใบเสร็จต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอไว้ 
13. ประสานการประเมินรายงานการวิจัยฉบับรา่ง โดยตดิต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิที่หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอรายนามเป็นผู้ประเมินรายงาน
วิจัยฉบับร่าง จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก อย่างนอ้ย 1 ท่าน หากประสานงานเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการออกจดหมาย
เชิญอย่างเป็นทางการไปยังผู้ประเมินทั้ง 3 ท่านต่อไป 
14. ท าเรื่องตั้งเบิกค่าตอบแทนผู้ประเมินรายงานวิจัยฉบบัร่าง จ านวน 3 ท่าน ไปยังส านักบริหารการเงิน เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว ท าการ
เคลียร์การเบิกจ่ายด้วย 
15. เมื่อหัวหน้าโครงการวจิัยปรับแก้รายงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว น าสง่มายังส านักวิจัยฯ จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับจดัประชุมเพื่อน าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยหัวหน้าโครงการวจิัยเสนอรายนามผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้วิจารณผ์ลการวิจัย 
16. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจารณ์ผลการวิจยัเพือ่หาวันเวลาในการประชุมเสนอผลงานวิจัยร่วมกัน มีการท า
จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการไปยังผู้วิจารณ์ผลการวจิัย ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง จ านวน 1 เล่ม พร้อมแนบแบบประเมินการเสนอ
ผลงานวิจัย เมื่อจัดประชุมเสร็จแลว้ ท าหนังสือขอบคุณ พร้อมโอนคา่ตอบแทนเข้าบัญชี และแนบหนังสือรับรองก ากับภาษีให้ด้วย 
17. ท าเรื่องตั้งเบิกค่าตอบแทนผู้วจิารณผ์ลการวิจัยไปยังส านักบริหารการเงิน เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว ท าการเคลียร์การเบิกจา่ยด้วย 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีงานบริหาร
โครงการวิจัย 

เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2563 

ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

16. ก ากับและติดตามการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของนักวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนฯ  

17. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัย ท าการตรวจสอบรายงานวจิัยก่อนจะผลิตเป็นรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบ
ที่ก าหนด 
18. ประสานงานการจดัท ารายงานวิจัยฉบับสมบรูณแ์ละปดิโครงการวิจัย ท าเรื่องตั้งเบิกเงินทุนด าเนนิการตั้งเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 
ให้กับหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทั้งท ารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุนงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย รวมถึงตรวจสอบใบเสรจ็ต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอไว้ 
19. ติดตามโครงการวิจยัคงค้างด าเนินงานไม่แล้วเสร็จตามแผนงานวจิัย โดยจดัท ารายงานสรุปเสนอตอ่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และอธิการบดีต่อไป 
20. ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการวจิัยที่ไดร้ับทุนอุดหนุนการวจิัย โดยเมื่อท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการป้อนข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูล ทั้งนี้ต้องท าการปรับปรงุระบบฐานข้อมูลใหม้ีความทันสมยัอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องมีการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยให้
ครบถ้วนตามทีร่ะบบก าหนดจนกว่าจะเสร็จสิ้น จึงจะสามารถปดิโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลได้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  :  ไม่มี 
ผู้บังคับบัญชำ     :  ผู้อ านวยการ รองอธิการบดี และอธิการบด ี
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำน 

1. มีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจยั โดยเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คุณสมบัติ  (แสดงถึงคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนี้) 
1. ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตร/ีโท 
2. ประสบการณ์     :  ด้านการวิจยั สถิติเพื่อการวจิัย การวัดและประเมินผล 
การติดต่อประสานงานโครงการวจิัย    
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ   :  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานเอกสารต่างๆ 

ศักยภาพ 

1. ด้านความรู้  : ระเบียบวิธีวิจยั  

2.  ด้านทักษะ :  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รูป Microsoft Office ทักษะการตดิต่อ

ประสานงาน                                  

3.  ด้านพฤติกรรม  : มีความละเอยีดรอบคอบ มีความ

ทุ่มเทจริงจังในการปฏิบตัิงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

  ลำยเซ็นผู้ปฏิบัติงำน 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ีประจ า 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
วันท่ี ..................................... 

ลำยเซ็นผู้บังคับบัญชำ 
 
 
 (รองศาสตราจารยเ์อนก  ชิตเกษร) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
และบริการวิชาการ 

วันท่ี................................................ 
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(2) งานบริการวิชาการวิจัย 
 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  งานบริการวิชาการแก่สังคม เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2563 
ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

ขอบข่ำย   :   - งานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน 
                  - โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
หน้ำที งำน  (ระบุเป็นข้อ)  
งำนบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม ระดับสถำบนั 
1.จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลยัพายัพ 
2. ประสานงานในการลงพื้นทีส่ ารวจความต้องการชุมชน พื้นทีเ่ป้าหมายระดับมหาวิทยาลยั 
3.จัดท าแผนและประเมินแผนบริการวิชาการแกส่ังคม มหาวิทยาลัยพายัพ  
4.จัดท าโครงการและสรุปโครงการ ภายในแผนบริการวิชาการแก่สังคม  
5.ประสานงานพื้นที่ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิชา 
6.คณะวิชาเบกิงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการมายังส านักวิจัยและบรกิารวิชาการ พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลยั 
7.ลงพื้นที่ร่วมกับคณะวิชา ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลยั 
8.ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย ตามแผนบริการวิชาการฯและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ฯ รอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน 

9.ประเมนิผูร้ับบรกิาร พื้นทีเ่ป้าหมายระดับมหาวิทยาลยั 
10.ติดต่อประสานงานการรับบริการวิชาการแกส่ังคมทั่วไป 
 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื องมำจำกพระรำชด ำริ (อพ.สธ.) 
1.จัดเตรียมประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับมหาวิทยาลยั 
2.จัดเตรยีมประชุมและรายงานการประชุม คณะท างานจัดท าแผนแม่บทฯ 
3.จัดท ากรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพายัพ 
4.จัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
5.จัดท าโครงการและสรุปโครงการ 
 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  :   
ผู้บังคับบัญชำ     :  ผู้อ านวยการ รองอธิการบดี และอธิการบด ี
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำน 

มีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจยั โดยเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คุณสมบัติ  (แสดงถึงคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนี้) 
1. ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตร/ีโท 
2. ประสบการณ์     :  -   
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ   :  - 

ศักยภาพ 

1  ด้านความรู้     :  งานบริการวิชาการแก่สังคม  การ

พัฒนาชุมชน  การจัดท าโครงการและประเมินผล

โครงการ  การจดัท าแผนงานชุมชน  งานการประกัน

คุณภาพการศึกษา   ลำยเซ็นผู้ปฏิบัติงำน 
 
 

    

ลำยเซ็นผู้บังคับบัญชำ 
 
 

(รศ. เอนก   ชิตเกษร) 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  งานบริการวิชาการแก่สังคม เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2563 
ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

งานบริการวิชาการเพื่อสัคม 
วันท่ี ..................................... 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

วันท่ี..................................... 

2  ด้านทักษะ      :  มีการประสานงานท่ีดี  สามารถ

ถ่ายทอดความรูด้้านการบริการวิชาการสู่การปฏิบตัิงาน

ได ้

3  ด้านพฤติกรรม :  มีน้ าใจ มีใจบริการ ยิ้มแย้มแจม่ใส 

อดทน ขยันหมั่นเพียร 
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 (3) งานสารสนเทศงานวิจัยและการบริการวิชาการและการเผยแพร่ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีประจ า เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2564 
ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

ขอบข่ำย   :  งานสารสนเทศงานวิจัยและการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ 
หน้ำที งำน  (ระบุเป็นข้อ)  
1.พัฒนาและดแูลเว็บไซต์ ทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงาน 
2.เว็บไซตส์ านักวิจยัและบริการวิชาการ https://research.payap.ac.th/home/ 
     2.1 พัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซต์ให้สวยงาม 
     2.2 ปรับปรุงข้อมูลให้อัพเดท 
     2.3 ขึ้นข่าวประชาสมัพันธแ์ละกจิกรรมของหนว่ยงาน 
3.แอดมิน ระบบฐานข้อมลูวิจัย http://rsdb.payap.ac.th/ 
     3.1 ดูแลระบบฐานข้อมูลวิจยั   
     3.2 แก้ไขปรบัข้อมลู ตามที่ผูบ้รหิารโครงการวิจัยให้แกไ้ข 
     3.3 ประสานงานกับผู้เขียนโปรแกรมเมื่อเกิดปญัหาการใช้งาน 
     3.4 เพิ่มเติม ลบข้อมลู ผู้ใช้งานระบบ 
4.เว็บไซต์Symposium https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/  
     4.1 พัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซต์ให้สวยงาม 
     4.2 ปรับปรุงข้อมูลให้อัพเดท 
     4.3 ขึ้นข่าวประชาสมัพันธ์และกจิกรรของหน่วยงาน 
5.เว็บไซตโ์ครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  (เก่า) https://rspg.payap.ac.th/info/  
อยู่ระหว่างปรบัปรุงใหม่ https://rspg.payap.ac.th/home/  
     5.1 พัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซต์ให้สวยงาม 
     5.2 ปรับปรุงข้อมูลให้อัพเดท 
     5.3 ขึ้นข่าวประชาสมัพันธ์และกจิกรรของหน่วยงาน 
6.ศูนย์เครือข่ายนวตักรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านผ้าทอ ภาคเหนือตอนบน (SPOKE Textiles) 
7.ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการที่หนว่ยงานรับผิดชอบ  
    7.1 ด าเนินการถ่ายภาพกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบและน าข้อมลูขึ้นเว็บไซต์ 
     
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  :   
ผู้บังคับบัญชำ     :  ผู้อ านวยการ รองอธิการบดี และอธิการบด ี
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำน 

มีการด าเนินงานตามขอบข่ายงานที่ระบุ เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คุณสมบัติ  (แสดงถึงคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนี้) 
1. ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตร/ีโท 
2. ประสบการณ์     :  -  
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ   :  - 

ศักยภาพ 

1. ด้านความรู้  : มีความเข้าใจเกีย่วกับการจัดท าเว็บไซด์ 

และ/หรือ การเขียนโปรแกรม 

2.  ด้านทักษะ :  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 

เขียนเว็บไซต์                                  

3.  ด้านพฤติกรรม  : มีความละเอยีดรอบคอบ มีความ

ทุ่มเทจริงจังในการปฏิบตัิงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

  ลำยเซ็นผู้ปฏิบัติงำน 
 
 

ลำยเซ็นผู้บังคับบัญชำ 
 
 
 

https://research.payap.ac.th/home/
http://rsdb.payap.ac.th/
https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/
https://rspg.payap.ac.th/info/
https://rspg.payap.ac.th/home/
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีประจ า เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2564 
ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

       

 

     เจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศฯ 

วันท่ี ..................................... 

     (รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร) 
     ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ 
            บริการวิชาการ 
วันท่ี..................................... 
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(4) งานจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีงานจริยธรรมการวิจยั
ในคน 

เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2563 

ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

ขอบข่ำย   :  การจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน บันทึกข้อมูลรายละเอยีดข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในคน  ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  พิจารณาโครงร่างการ
วิจัยจ าแนกตามประเภทการพิจารณา ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอโครงร่างการวิจัย การ
ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรบัรอง การจัดการการเบีย่งเบนของโครงการวิจัยหรือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยหลัง
ได้รับการรับรอง การปิดโครงการวิจัย การท าลายเอกสารโครงการวจิัย 
หน้ำที งำน  (ระบุเป็นข้อ)  
1.รับและตรวจสอบเอกสารที่เกีย่วข้องเบื้องต้น 
2.บันทึกรายละเอยีดข้อมลูโครงการวจิัยที่ยื่นรับการพิจารณาฯ ในสมดุรบัข้อเสนอโครงการวิจัยฯ และออกรหสัโครงการวิจยั 
3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นขอรับการพิจารณาฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจยั 3 รูปแบบ ได้แก ่
แบบยกเว้น  แบบเร่งรัด  และแบบเตม็ชุด  เพื่อเสนอประธานฯ 
4.แจ้งนักวิจัยช าระคา่ธรรมเนียมการพิจารณาฯ หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้นักวิจัยด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องและน าส่งใหม่ก่อนช าระ
ค่าธรรมเนียม 
5.นักวิจัยน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบเสร็จรับเงิน  
6.การจัดประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัในคนโครงการวิจยัที่ยื่นขอการรับรอง 
7.การจัดท ารายงานการประชุม 
7.แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย 
8.การออกหนังสือรับรอง 
9.การติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 
10.การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยหลังได้รับการรับรอง/การเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 
11.การแจ้งยุติโครงการวิจัย/การแจ้งปิดโครงการวิจัย 
12.การท าลายเอกสารโครงการวิจัย 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  :   
ผู้บังคับบัญชำ     :  ผู้อ านวยการ รองอธิการบดี และอธิการบด ี
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำน 

2. มีการด าเนินงานตามขอบข่ายงานที่ระบุ เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คุณสมบัติ  (แสดงถึงคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนี้) 
1. ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตร/ีโท 
2. ประสบการณ์     :  -   
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ   :  - 

ศักยภาพ 

1. ด้านความรู้  : มีความเข้าใจเกีย่วกับหลักจริยธรรม

การวิจัยในคน  การด าเนินโครงการวิจัย  ระเบียบวิธี

วิจัย 

2.  ด้านทักษะ :  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รูป Microsoft Office                                  

3.  ด้านพฤติกรรม  : มีความละเอยีดรอบคอบ มีความ

ทุ่มเทจริงจังในการปฏิบตัิงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

  ลำยเซ็นผู้ปฏิบัติงำน 
 
 
 

(                        ) 

ลำยเซ็นผู้บังคับบัญชำ 
 
 

(รศ. เอนก   ชิตเกษร) 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีงานจริยธรรมการวิจยั
ในคน 

เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2563 

ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 
ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

เจ้าหน้าท่ีงานจริยธรรมการวิจัยในคน 
วันท่ี ..................................... 

บริการวิชาการ 
วันท่ี..................................... 
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(5) งานจัดการส านักงาน 

 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 

ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีประจ าส านกัวิจัยและ

บริการวิชาการ (เลขานุการ) 

เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2564 

ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 

ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

ขอบข่าย   :  การด าเนินงานด้านเอกสาร การรับหนังสือ การออกหนังสือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอกสถาบัน 

อ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยที่ยื่นขอทุนวิจัยภายนอก  

หน้าท่ีงาน  (ระบุเป็นข้อ)  

1. รับ-ส่ง เอกสารต่างๆ ของส านักงาน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน 

2.  ลงทะเบียนเลขรับหนังสือเข้า-ออก ของส านักงาน และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

3.  จัดท าหนังสือออกทั้งภายใน และภายนอก และเอกสารอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา และผู้ประสานงาน 

4.  งานรับโทรศัพท์  ติดต่อประสานงานทาง E-mail  และติดต่อสอบถาม 

5.  ตรวจเช็คประกาศ ค าสั่ง และจดหมายต่างๆ ในระบบ DMS. ของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน และน าเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

6.  จัดท าตารางนัดหมายงานต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอก ของผู้บริหาร 

7.  สรุปข้อมูลการใช้งบประมาณในหมวดต่างๆ  ของส านักวิจัย แตล่ะปกีารศึกษา 

8.  ด าเนินการจดัส่งเอกสารต่างๆ เกีย่วกับการท าสญัญาทุน การตั้งเบกิ-จ่ายงบประมาณตา่งๆ ของทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน  และ

จากแหล่งทุนภายนอกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 9.  ด าเนินการจดบันทึก และจัดท ารายงานการประชุม ของส านักวิจัย  และงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

10. ประสานงานการจดัประชุม อบรมสมัมนาฯ ในส่วนกลาง ของส านักวิจัยอาทิเช่น จัดเตรียมห้อง จดัเตรียมอาหารว่าง  อาหาร 

      กลางวัน เครื่องดื่ม ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา   

11. การตั้งเบิกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในส านักงาน  หมดหรือช ารุด จนเสรจ็สิ้น กระบวนการ 
12. ประสานงานแจ้งการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ของส านักงานท่ีช ารุดเสียหาย 
13. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

14. ด าเนินการประสานงาน และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกีย่วกับการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยฯ จากแหล่งทุนภายนอก   
15. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัยฯ ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

16. ด าเนินการตรวจเช็คเอกสารและตั้งเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก แต่ละงวด   
17. กรอกข้อมูลของทุนภายนอก ที่ได้รับทุน ในระบบฐานข้อมูล   

18. ประสานงานการจดังานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ของมหาวิทยาลยั  
19. ประสานงานการเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯภายนอก : (ติดต่อจองที่พักฯ ตั้งเบิกงบประมาณในการ 

      เดินทาง) 

20. สนับสนุนและประสานงาน  ในการจัดท าเอกสารงานประกันคณุภาพของส านักวิจัย 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :  JD 

ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าท่ีประจ าส านกัวิจัยและ

บริการวิชาการ (เลขานุการ) 

เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2564 

ฝ่าย  : วิชาการและวิจัย 

ส านัก  : วิจัยและบริการวิชาการ  

แผ่นที่  :    

21. เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากส านักประกันคณุภาพฯ  และฝา่ยตรวจสอบต่าง ๆ จากมหาวิทยาลยั 
23. จัดส่งหนังสือ วารสาร ซีดี ผลงานวิจัยฯ และข่าวสารต่างๆ ไปยงัหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอก ในงานท่ีเกี่ยวข้องและได้รับ    
     มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

24. ประสานงานในภารกิจของผู้บงัคับบัญชา อาทิเช่น งานในคณะท างานของ อพ.สธ. หน่วยงาน สกว. และเครือข่ายภาคเหนือตอนบน  
      และอื่นๆ  

25. การท าลายเอกสารหมดอาย ุ
26. ปฏิบัติงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการส านกัวิจัยและบรกิารวิชาการ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา  :   

ผู้บังคับบัญชา     :  ผู้อ านวยการ รองอธิการบดี และอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของงาน 

มีการด าเนินงานตามขอบข่ายงานที่ระบุ เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คุณสมบัติ  (แสดงถึงคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนี้) 
1. ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตร ี
2. ประสบการณ์     :  -   
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ   :  - 

ศักยภาพ 

1. ด้านความรู้  : มีความเข้าใจเกีย่วกับระเบียบวิธีการ

ด าเนินการด้านเอกสารตา่งๆ 

2.  ด้านทักษะ :  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รูป Microsoft Office                                  

3.  ด้านพฤติกรรม  : มีความละเอยีดรอบคอบ มีความ

ทุ่มเทจริงจังในการปฏิบตัิงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจ

บริการ 

  ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

เจ้าหน้าท่ีงานส านักงานฯ 

วันท่ี ..................................... 

ลายเซ็นผู้บังคับบัญชา 

 

 

(รศ. เอนก   ชิตเกษร) 

วันท่ี..................................... 
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(6) ภำระหน้ำที ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

เอกสารก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) รหัส    :   JD 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ เริ่มใช้  :  1 มิ.ย. 2564 

ฝ่าย  :     ส านักวิจัยและบริการวิชาการ                    

  

แผ่นที่  :   1 

ขอบข่าย   : ก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ส านักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และวางแผน
การปฏิบัติการของส านักวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากร ติดตาม สนบัสนุน ส่งเสริมคณาจารย์และบุคคลากรให้ด าเนินงานวิจัย 

 

หน้าท่ีงาน  (ระบุเป็นข้อ) 
1. วางแผนกลยุทธ์ส านักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
2. วางแผนการปฏิบัติการของส านกัวิจัยและบริการวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากร 
3. ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมคณาจารย์และบุคคลากรใหด้ าเนินงานวิจัย 

4. ติดตามงานประกันคณุภาพการศึกษาของส านักวิจัยและบริการวชิาการ 
5. สร้างเครือข่ายงานวิจยักับองค์กรภายนอก 

6. ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและวิจัย  
 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  : อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักวิจยัและบรกิารวิชาการจ านวน 4 คน 
ผู้บังคับบัญชา       :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
                                                              
คุณสมบัติ  (แสดงถึงคุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนี้) 
1. ระดับการศึกษา                             :  ปริญญาโท 
2. ประสบการณ์ (ทั้งประเภทและเวลา)     :  ประสบการณ์ด้าน
การบริหารหน่วยงาน 
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ                              :  ประสบการณ์ด้าน
การวิจัยทั้งทุนภายในและภายนอก 

ศักยภาพ 

1.  ด้านความรู้       : ด้านการบรหิารงานวิจัย 
2.  ด้านทักษะ       : การวิจัยทั้งทุนภายในและภายนอก                                 
3.  ด้านพฤติกรรม  : มีน้ าใจ มีใจบริการ ยิ้มแย้มแจม่ใส 
อารมณด์ี ร่าเริง อดทน ขยันหมั่นเพียร  
 

 ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 

(รศ. เอนก ชิตเกษร)                                
......./........../........... 

ลายเซ็นผู้บังคับบัญชา 

 
 
 

(ผศ. ดร.นงนภสั พันธ์พลกฤต) 
............/............./............ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure) 

องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

• ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท าเอกสารเรื่องนี้ขึ้นมา  

• ตัวอย่างวัตถุประสงค์เรื่อง : คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่

ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
2. ขอบเขต (Scope) 

• ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่าครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด 

• ตัวอย่างขอบเขตเรื่อง : คู่มือการขอทุนอดุหนุนการวิจัย 
ระเบียบการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการตรวจสอบโครงการที่ยื่นขอทุนภายใน ตั้งแต่การเสนอโครงการ 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการติดตาม การจัดท ารายงานผลการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย  
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

• ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ โดยมักจะ
เรียงจากผู้อ านาจหรือต าแหน่งสูงสุดลงมา 

• ตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่อง : คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ผู้อ านวยการ: อนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตามและพิจารณาผลการตรวจสอบ ภายใน 
หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม:วางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมและประเมินแผนดังกล่าว 
ผู้บริหารโครงการ : ตรวสอบโครงการที่ยื่นเสนอให้ส านักวิจัย ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านักวิจัยฯ 

4. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) 

• ความหมาย : เป็นการอธิบายขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด 
โดยสามารถจัดท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความอธิบาย การใช้ตารางอธิบาย การใช้แผนภูมิ และ
การใช้ Flowchart 

• ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. เขียนรายละเอียดเอกสารที่ต้องการจัดท า แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
2. พิจารณาเหตุผลการขอจัดท า แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
3. ด าเนินการจัดท า 
4. แจกจ่ายส าเนาเอกสาร 
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5.แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) 

• ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ 

• ตัวอย่างแบบฟอร์มเรื่อง : เอกสารการยื่นขอทุนวิจัยภายใน 

- คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดีพิจารณา (แบบ วจ.1) 

          - คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   

            จ านวน 3 ท่าน โดยต้องเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 ท่าน (แบบ วจ.3)  

6.เอกสารบันทึก (Record) 

• ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐาน

ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุถึงผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการ

จัดเก็บ 

• ตัวอย่างเอกสารบันทึก เรื่อง : เอกสารโครงการขอทุนภายใน 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แบบ วจ.1 ผู้บริหารโครงการ ตู้เอกสาร
(โครงการวิจัย) 

2 ปี 
 

เรียงตามเลขที่
สัญญา 

 
 
ปัจจัยส าคัญในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. ลักษณะที่ดีของคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. คุณสมบัติและทักษะของผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ลักษณะท่ีดีของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1. กระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

2. เป็นประโยชน์ส าหรับการท างานและฝึกอบรม 

3. เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 

4. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 

5. มีความเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้าสมัย 

6. แสดงหน่วยงานที่จัดท า วันที่บังคับใช้ 

7. มีตัวอย่างประกอบ 
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คุณสมบัติและทักษะของผู้จัดท าเอกสารการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติ 

1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ 
2. เป็นคนช่างสังเกต 
3. เอาใจใส่ในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
4. รู้ทฤษฎีและความรู้พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ระบบงาน 
5. รู้หลักการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
6. รู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ทักษะ 
1. ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skills) 
2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
3. ทักษะออกแบบ (Design Skills) 
4. ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skills) 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
1. ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ  
2. ผู้จัดท าเอกสารการปฏิบัติงาน  
3. ผู้อนุมัต ิ/ผู้อ่าน 
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บทที่ 4   
ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (work Instruction)      

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน (Flowchart) 

 
 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
การตัดสินใจ 

 
แสดงทิศทางของงาน หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 
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1.งานจัดการส านักงาน/งานสารบรรณ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

 1.1 เรื่อง กระบวนการงานสารบรรณ 
กลุ่มงาน งานสารบรรณ 
ผู้รับผิดชอบ เลขานุการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของงานสารบรรณ ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการงานสารบรรณของหน่วยงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก การ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การออกเลขท่ีรับเอกสารทั้งภายในและภายนอก การออกเลขที่หนังสือ
ภายนอก การจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนการสืบค้นเอกสารในระบบ 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือรับเข้าจากภายในและภายนอก 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร /หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

1. รับหนังสือจากหนว่ยงานภายใน/ภายนอก 

เอกสารทั่วไป เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และ
อื่นๆ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ เจ้าหน้าที่ไปษณีย์ หนังสือ/บนัทกึขอ้ความ/
เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ 

2. ตรวจสอบเนือ้หาของหนังสอื เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิาร
วิชาการ 

หนังสือ/บนัทกึขอ้ความ/
เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ 

3. ประทับตราลงทะเบียนออกเลขที่รับหนงัสือ เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิาร
วิชาการ 

หนังสือ/บนัทกึขอ้ความ/
เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ 

4. เสนอผูอ้ านวยการพจิารณาหนังสือเพื่อสั่ง

การ/มอบหมาย/ให้ความเห็น 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

หนังสือ/บนัทกึขอ้ความ/
เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ 
และใบปะหน้าเพือ่ลง
ความเห็น 

5. ส่งมอบเอกสารให้ผู้เกี่ยวกขอ้งกรณีมกีาร

มอบหมาย/ให้ความเห็น 
หน่วยงานตน้เรือ่ง /ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย  ทุกหน่วยงาน หนังสือ/บนัทกึขอ้ความ/

เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ ใบ
น าส่งเอกสาร 

6. ติดตามเอกสารทีม่อบหมายและจัดเก็บเข้า

ระบบ 
เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ ทุกหน่วยงาน หนังสือ/บนัทกึขอ้ความ/

เอกสารทั่วไป/เอกสารลับ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการลงทะเบียนหนังสือรับเข้า 

ล าดับท่ี 
ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียดงาน 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

1.  
 
 

   

2.  
 
 
 

เลขานกุารรับหนังสอืจากหน่วยงานภายใน/
ภายนอก เอกสารทัว่ไป เอกสารลับ จาก
ไปรษณีย์ และอืน่ๆ 

- เลขานกุารส านักวิจัยและ

บริการวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 

หนังสือ / จดหมาย / บันทกึ
ข้อความภายใน / เอกสาร
ทั่วไป   

3.  
 
 
 

เลขานกุารตรวจสอบเนือ้หาของหนังสือ และ
คัดแยกเอกสาร 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือ / จดหมาย / บันทกึ
ข้อความภายใน / เอกสาร
ทั่วไป 

4.  
 

เลขานกุารประทับตราลงทะเบียนออกเลขทีร่ับ
หนังสือ โดยประทับตราทีมุ่มขวาของหนังสอื 
ระบุรายละเอียด 
เลขทีร่ับ................................ 
วันทีร่ับ.................................. 
เวลารับเข้า............................ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือ / จดหมาย / บันทกึ
ข้อความภายใน / เอกสาร
ทั่วไป   

5.  
 
 
 
 

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาหนังสอืเพือ่สั่งการ/
มอบหมาย/ให้ความเห็น 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือ / จดหมาย / บันทกึ
ข้อความภายใน / เอกสาร
ทั่วไป   

6.  
 

ส่งมอบเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องกรณีมกีารสั่งการ/
มอบหมาย/ให้ความเห็น โดยมีใบปะหน้าน าส่ง
หนังสือ/เอกสารลงนามที่ได้มกีารน าส่ง 
ติดตามเอกสารที่มอบหมายและจัดเก็บเข้า
ระบบ 

หน่วยงานตน้เรือ่ง/ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

หนังสือ/เอกสาร พรอ้มใบปะ
หน้าน าส่งหนังสือและเอกสาร
ลงนามที่ได้มีการน าส่ง 

7.  
 
 

 เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือ/เอกสาร /ใบปะหน้า
น าส่ง 

8.  
 

   

 
 
 
 

เริ่มต้น 

รับหนังสือ 

ตรวจสอบ คัดแยก 

ลงทะเบียนออกเลขรับ 

พิจารณา 

มอบเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง 

สิ้นสุด 

ติดตาม/จดัเก็บเอกสาร 
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ขั้นตอนการออกหนังสือส่งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. ออกหนังสือส่งภายใน
หน่วยงานเป็นบันทึกข้อความ/
ส่งออกภายนอกใช้เป็นกระดาษ
หัวจดหมายมหาวิทยาลัย 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

หนังสือส่งออก/
บันทึกข้อความ 

2. ตรวจสอบเนื้อหา การสะกดค า
ความเรียบร้อยในการพิมพ์  

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

เลขานุการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

หนังสือส่งออก/
บันทึกข้อความ 

3 . ลงเลขท่ีออก 
- หนังสือภายนอกใช้ มพย.เลขที่
หน่วยงาน/เลขล าดับหนังสือท่ี
ออก 
- บันทึกข้อความ ใช้เลขที่
หน่วยงาน/เลขล าดับหนังสือท่ี
ออก 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

เลขานุการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

หนังสือส่งออก/
บันทึกข้อความ 

4. ใส่แฟ้มเสนอผู้อ านวยการลง
นามหนังสือ/บันทึกข้อความ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

หนังสือส่งออก/
บันทึกข้อความ 

5. –หนังสือภายนอก บรรจุซอง 
ระบุชื่อท่ีอยู่ผู้รับ น าส่งไปรษณีย์ 
พร้อมใบสรุปการน าส่งหนังสือ
ออก 
- บันทึกข้อความ น าส่งหน่วยงาน
ภายในที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการส านักวิจัยฯ 
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 
หน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก 

-หนังสือส่งออก/
บันทึกข้อความ 
- ในสรุปการน าส่ง
หนังสือทาง
ไปรษณีย์ 

6. จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับ/สแกน
เก็บ 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 ส าเนาหนังสือ
ส่งออก/บันทึก
ข้อความ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการออกหนังสือส่งหน่วยงานภายในและภายนอก 

ล าดับท่ี 
ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียดงาน 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

1.  
 

รับมอบหมายการออกหนังสอื   

2.  
 
 
 

พิมพ์หนังสืออกตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย 
- หนังสือออกภายนอก ใช้กระดาษหัวจดหมาย 

มพย. 
- หนังสือออกภายใน ใชเ้ป็นกระดาษบันทกึ

ข้อความ 

- เลขานุการส านกัวจิัยและ
บริการวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 

หนังสือออกภายนอก/บนัทกึ
ข้อความ 

3.  
 
 

ตรวจสอบการพิมพ์ การสะกดค าถกูผิด 

รูปแบบ format หนังสือภายนอก และ 

หนังสือภายใน 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือออกภายนอก/บนัทกึ
ข้อความ 

4.  
 
 

- หนังสืออกภายใน ใช้เป็นบันทกึขอ้ความ ลง
เลขที่หนังสือออก 
-หนังสือออกภายนอก  
“ มพย.......(เลขที่หน่วยงาน)/......ล าดับ

หนังสือออก” “.......(เลขที่หนว่ยงาน)/......
ล าดับหนังสือออก” 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือออกภายนอก/บนัทกึ
ข้อความ 

5.  
 
 
 
 
 

น าใส่แฟ้มเพื่อให้ผู้อ านวยการลงนามในหนังสือ
ออก 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หนังสือออกภายนอก/บนัทกึ
ข้อความ 

6.  
 

ส่งออกหนังสอื 
- หนังสือภายนอก บรรจุซอง ระบุชื่อที่อยู่ 

หน่วยงานของผู้รับ ส่งไปรษณีย์ 
- หนังสือภายใน(บันทกึขอ้ความ) น าส่ง

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- เลขานกุารส านักวิจัยและ

บริการวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 

หนังสือออกภายนอก/บนัทกึ
ข้อความ 

7.  
 
 

ส าเนาหนังสือเก็บเข้าระบบ/แฟ้มเอกสาร เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ส าเนาหนังสือ 

8.  
 

   

 
 
 
 

เริ่มต้น 

ออกหนังสอื 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ของงานพิมพ ์

ลงเลขที่ออก 

พิจารณา 

น าส่ง 

สิ้นสุด 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
 1.2 เรื่อง การด าเนินการเบกิ/ขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงาน 

 
กลุ่มงาน งานสารบรรณ 
ผู้รับผิดชอบ เลขานุการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในระหว่างการด าเนินงานของส านักวิจัยและบริการวิชาการ
ไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ในกรณีท่ีสามารถเบิกได
จากหน่วยงานกลาง และการด าเนินการตามขั้นตอนในการขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือจากการเบิกจาก
หน่วยงานกลาง 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร /หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจเช็ค/รับแจ้ง วัสดุอุปกรณ์ในส านกังานที่

ขาดแคลน ตรวจสอบว่าเป็นวัสดุอุปกรณท์ี่
สามารถเบิกจากงานพัสดุหรอืจะต้องด าเนนิการ
ขอซ้ือ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ เจ้าหน้าที่ส านกัวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

 

2. กรอกรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตาม

แบบฟอร์มที่เหมาะสม 
- มีอยู่ในงานพัสดุใชแ้บบฟอรม์ใบเบิก-ส่งคนื

พัสด ุ
- ไม่มีในในงานพัสดุใชแ้บบฟอรม์ขอซ้ือสิ่งของ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ เจ้าหน้าที่ส านกัวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัดุ 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

3. เสนอผูอ้ านวยการพจิารณาอนมุัตกิารเบิก/

สั่งซ้ือ 
เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการ

วิชาการ 
แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัดุ 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

4. ผู้อ านวยการลงนามอนุมัตกิารเบิก/สั่งซื้อ 
  

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ งานพัสดุ ฝ่ายการเงนิ และและ
ฝ่ายจัดซื้อ 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัดุ 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

5.ส่งเอกสารไปหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
- เบิกพัสดุ ส่งไปที่งานพัสด ุ
- ขอซ้ือสิ่งของ ส่งไปทีแ่ผนกการเงนิ(ฝ่าย

งบประมาณ) 

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ งานพัสดุ และ แผนกการเงนิ 
(ฝ่ายงบประมาณ) 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัดุ 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

6. เก็บส าเนาแบบฟอรม์ไว้เป็นหลกัฐานการ

เบิก/สั่งซื้อ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิาร
วิชาการ 

ส าเนาแบบฟอร์มใบเบิก-
ส่งคืนพสัดุ / ใบขอซ้ือสิ่งของ 

7. รับวัสดุอุปกรณท์ี่เบิก/สั่งซื้อ เพื่อน ามาใช้

ภายในหน่วยงาน 

เลขานกุารส านกัวิจัยและบรกิารวชิาการ งานพัสดุ และ ฝ่ายจัดซือ้ ส าเนาแบบฟอร์มใบเบิก-
ส่งคืนพสัดุ / ใบขอซ้ือสิ่งของ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการเบิก/ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

ล าดับท่ี 
ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียดงาน 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

1.  
 

   

2.  
 
 
 

ตรวจเช็ค/รับแจ้ง วัสดุอุปกรณ์ในส านกังานที่
ขาดแคลน ตรวจสอบว่าเป็นวัสดุอุปกรณท์ี่
สามารถเบิกได้จากกลางหรือจะตอ้งด าเนินการ
ขอซ้ือ 

- เลขานกุารส านักวิจัยและ

บริการวิชาการ 
- เจ้าหน้าที่ส านกัวิจัยและ

บริการวิชาการ 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัุด 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

3.  
 
 

กรอกรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบฟอร์ม
ที่เหมาะสม 
- มีอยู่ในงานพัสดุใชแ้บบฟอรม์ใบเบิก-ส่งคนื

พัสด-ุ ไม่มีในในงานพัสดุใชแ้บบฟอรม์ขอซ้ือ
สิ่งของ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัุด 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

4.  
 
 

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัตกิารเบิก/
สั่งซ้ือ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัุด 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

5.  
 
 
 
 
                       อนุมัต ิ

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติการเบิก/สั่งซื้อ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัุด 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

6.  
 

ส่งเอกสารไปหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
- เบิกพัสดุ ส่งไปที่งานพัสด ุ
- ขอซ้ือสิ่งของ ส่งไปทีแ่ผนกการเงนิ(ฝ่ายงบ

ประมมาณ) 

- เลขานกุารส านักวิจัยและ

บริการวิชาการ 
- งานพัสดุ/แผนกการเงิน

(งบประมาณ) 

แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพสัุด 
/ ใบขอซ้ือสิ่งของ 

7.  
 
 

เก็บส าเนาแบบฟอร์มไว้เปน็หลักฐานการเบิก/
สั่งซ้ือ 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ส าเนาแบบฟอร์มใบเบิก-ส่ง
คืนพัสุด / ใบขอซ้ือสิ่งของ 

8.  รับวัสดุอุปกรณท์ี่เบิก/สั่งซื้อ เพือ่น ามาใช้
ภายในหน่วยงาน 

เลขานกุารส านกัวิจัยและ
บริการวิชาการ  

ส าเนาแบบฟอร์มใบเบิก-ส่ง
คืนพัสุด / ใบขอซ้ือสิ่งของ 

 
 

9. 

 
 

   

 
 
 
 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบรายการวัดดุอุปกรณ์ 

กรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์ม 

ย่ืนเสนอ 

พิจารณา 

น าส่ง 

รับวัสดุ/อุปกรณ ์

สิ้นสุด 

เก็บส าเนาแบบฟอร์ม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
1.3 เรื่อง การขออนุมัติโครงการแบบใช้งบประมาณ 

 
กลุ่มงาน งานจัดการส านักงาน 
ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของส านักวิจัยและบริการวิชาการ ในแต่ละปี

การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์  
ขอบเขต          การจัดท าโครงการและการท าเอกสารใบขอเบิกเงิน/ใบขอยืมเงินทดรองจ่ายตามนโยบาย และ
แนวปฏิบัติในการเบิกเงินของมหาวิทยาลัยพายัพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

1. เขียนโครงการ เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ ใบเสนอโครงการ 

2. ยื่นเสนอขอผู้มีอ านาจลงนาม

อนุมัติ โครงการ 

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ ใบเสนอโครงการ 

3. จัดท าเอกสารใบขอเบิกเงิน 

ใบยืมเงินทดรองจ่ายยื่นเสนอ
พร้อมใบเสนอโครงการ  

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ ใบเสนอโครงการ 
ใบขอเบิกเงิน 

ใบยืมเงินทดรองจ่าย 

4. ยื่นเสนอผู้บริหารต้นสังกัดลงนาม

อนุมัติ  

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้บริหารต้นสังกัด ใบเสนอโครงการ 
ใบขอเบิกเงิน 

ใบยืมเงินทดรองจ่าย 

5. ส่งเอกสารใบขอเบิกเงินที่ได้รับ

การอนุมัติ 

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ทุกหน่วยงาน 
 

ใบเสนอโครงการ 
ใบขอเบิกเงิน 

ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
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เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

การเขียนขั้นตอนแบบ Flowchart 
ล าดับ

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

1 
 

   

2  ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตาม
แผนปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

- ใบเสนอโครงการ 

 

3 
 

 ยื่นเสนอโครงการต่อหัวหน้างาน
ตามล าดับ เพื่อพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

- ใบเสนอโครงการ 

 

 
4 

 ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ หากไม่
อนุมัติให้ผู้รบัผิดชอบน ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 

เจ้าหน้าท่ีส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

ใบเสนอโครงการ 
 

 
5 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าเอกสารใบขอเบิกเงินและ
ใบยืมเงินทดรองจ่าย ยื่นเสนอ
พร้อมโครงการ 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

ใบเสนอโครงการ 
ใบขอเบิกเงิน 
ใบยืมเงินทดรองจ่าย 

 
6 

 ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ หากไม่
อนุมัติให้ผู้รบัผิดชอบน ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 

ผู้บริหารต้นสังกัด ใบเสนอโครงการ 
ใบขอเบิกเงิน 
ใบยืมเงินทดรองจ่าย 

 
 
7 

  
 
 

ส่งใบขอเบิกเงินโครงการทีไ่ดร้ับ
การอนุมัติที่ส านักบริหารการเงิน 

 
 

- เจ้าหน้าท่ี
ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- ส านักบริหาร
การเงิน 

ใบเสนอโครงการ 
ใบขอเบิกเงิน 
ใบยืมเงินทดรองจ่าย 

8   
 

 
 

 
 
 

เขียนโครงการ 

ยื่นเสนอโครงการ 

 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

 

พิจารณา 
 

 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

 

พิจารณา* 

ยื่นเสนอโครงการ และจัดท าเอกสาร
ใบขอเบิก/ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

 

 

ส่งใบขอเบิกเงิน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

*หมำยเหตุ หน่วยงำนฝ่ำยสนบัสนุนอนุมัติงบตำมวงเงิน ดังนี้  
ผู้อ านวยการ ไม่เกิน 10,000 บาท 
ผู้ช่วยรองอธกิารบดี ไม่เกิน 30,000 บาท  
ผู้ช่วยอธิการบด ีไม่เกิน 40,000 บาท 
รองอธิการบด ีไม่เกิน 50,000 บาท 
อธิการบดี 50,001 บาทขึ้นไป 
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2. งานวิจัย/บริหารโครงการวิจัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.1 เรื่อง การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 

วัตถุประสงค์  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ การ

อนุมัติโครงการวิจัย การท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและ
กระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยพายัพได้ ทราบถึงเอกสารและแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 

ขอบเขต 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ว่า
ด้วยค าว่า “นักวิจัย” หมายความว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่พนักงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Procedure) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
   ผู้เสนอโครงการวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Proposal) มายังส านักวิจัยและบริการวิชาการ  
ระยะด าเนินการ คือ ตลอดปีการศึกษา 
 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามแบบฟอร์ม จ านวน 1 
ชุด ประกอบด้วย 
1. แบบ วจ.1 
2. แบบ วจ.2 
3. แบบ วจ.3 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะวิชา/
วิทยาลัย 
    2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละ
คณะวิชา/วิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้
เป็นไปตามแผนงานและนโยบายดา้นการวิจัย 
    2.2 คณบดีแต่ละคณะวิชา/วิทยาลัย พิจารณา 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการงานวิจัยของ
แต่ละคณะวิชา/

วิทยาลัย และคณบด ี

นักวิจัย 1. คณะกรรมการบริหาร
จัดการงานวิจัยของแตล่ะ
คณะวิชา/วิทยาลัย และ
คณบดี ตามแบบ วจ.1 
2. เสนอรายนามผู้ทรงวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
จ านวน 3 ท่านโดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
อย่างน้อย 1 ท่านตามแบบ 
วจ.3 

3. การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3.1 การตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
เบื้องต้นตามรูปแบบท่ีก าหนด โดยให้ค าแนะน าเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสมบรูณ์และ
ประสานงานกับผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป 
  3.2 การเสนอรายนามผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
อธิการบด ี
  3.3 ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
 3.4 ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีเพื่อประชุมพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน 

ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- ส านักงานอธิการบด ี
- ส านักบริหารการเงิน 

1. แบบบันทึกการ
ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. บันทึกข้อความแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
4. บันทึกข้อความเชิญ
คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
นักวิจัยเพื่อประชุมร่วมกัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

4. การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย 
- คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
 

1. แบบฟอร์มพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. หนังสือขอบคุณ
คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. เอกสารประกอบการ
จ่ายเงินค่าตอบแทน 
4. แฟ้มลงทะเบียนการ
ประชุม 

5. การเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   การเสนอโครงการวิจยัฉบับสมบูรณ์ที่ปรบัแก้ตามมติ
ที่ประชุมจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย นักวิจัยเสนอโครงการวิจยั
ฉบับสมบรูณ์เพื่อเตรยีมท า
สัญญา ก าหนดระยะเวลา
ในการปรับแก้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันหลังจาก
วันท่ีประชุม 

6. การท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยพายัพและเบิกเงินทุนฯ งวดที่ 1 

ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย 1. ข้อเสนอโครงการวิจยั 2 
ฉบับ 
2. สัญญา 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน
ของหัวหน้าโครงการวิจัย 2 
ฉบับ 
4. ส าเนา Book bank ที่มี
เลขท่ีบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ 
5. ใบเบิกเงิน งวดที่ 1 

7. การแจ้งโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 ส านักบริหารการเงิน - ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

ส านักบริหารการเงินแจ้ง
มายังผู้บรหิารโครงการว่า
ได้ท าการโอนเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 
1 ให้กับนักวิจัยแล้ว 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียด 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

  
 

   

1.                                      ไม่อนุมัติ 

 
 

นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
มายังส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผู้บริหารโครงการ
จากส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

การจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยตาม
แบบฟอร์ม วจ.1 ,วจ.
2 , วจ.3 

2.  
 
                      
                              อนุมัต ิ

คณบดี และคณะกรรมการด้าน
งานวิจัยของแต่ละคณะวิชา/
วิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

นักวิจัย แบบฟอร์ม วจ.1 ,  
วจ.2 , วจ.3 

3.                                     ไม่อนุมัติ 

 
 
                       อนุมัต ิ

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ
ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย
และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริหารโครงการ
นักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 

4.  
 
 

ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมกับ
คณะกรรมการฯ และนักวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ 
นักวิจัยและคณะ
คณะกรรมการฯ 

แบบฟอร์มพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

5.  
 
 

นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามมติที่ประชุม
และส่งฉบับสมบรูณ ์

ผู้บริหารโครงการ ข้อเสนอโครงการวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ 2 ฉบับ 

6.  
 
 
 

ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยพายัพและเบิก
เงินทุนฯ งวดที่ 1 (50%) 

ผู้บริหารโครงการ 
หัวหน้า
โครงการวิจัย 

1. สัญญา  
2. ข้อเสนอ
โครงการวิจัย  
3. ส าเนาบัตร
ประชาชน 

7.   
 

ส านักบริหารการเงินโอนเงิน  
ทุนฯ งวดที่ 1 (50%) ให้นักวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ 
นักวิจัย 

หลักฐานการโอนเงิน 

  
 

   

 
 

เริ่มต้น 

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจยั 
(Proposal) 

พิจารณา 

ตรวจสอบ

ขอ้เ 

ประชุมเพื่อพิจารณา 
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

การเสนอโครงการวิจยั 
ฉบับสมบรูณ ์

การท าสัญญารบัทุนอุดหนุน  การ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพและ

เบิกเงินทุนฯ งวดที่ 1 

โอนเงินทุนฯ งวดที่ 1  

สิ้นสุด 



P a g e  | 38 

 

วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) 
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
 ผู้เสนอโครงการวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) มายังส านักวิจัยและบริการวิชาการ  
ระยะด าเนินการ คือ ตลอดปีการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2  การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จากคณะวิชา/วิทยาลัย 
คณบดีและ คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละคณะวิชา/วิทยาลั ยพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายด้านการวิจัย โดยเสนอรายนามผู้ทรงวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ท่านโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 1 ท่าน
ตามแบบ วจ.1 และแบบ วจ.3 

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มีการด าเนินการ 4 ขั้นย่อย คือ 
 3.1 ส านักวิจัยและบริการวิชาการท าการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นตาม
รูปแบบที่ก าหนดโดยให้ค าแนะน าเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์และ
ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป 

3.2 ผู้บริหารโครงการท าบันทึกข้อความเพ่ือท าการเสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยออกเป็น
ค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย 

3.3 ผู้บริหารโครงการท าบันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยังส านักบริหารการเงิน 

3.4 ผู้บริหารโครงการประสานงานกับนักวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือก าหนดวัน  
เวลาและสถานที่เพ่ือประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4  การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
 ส านักวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย
ผู้บริหารโครงการ นักวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 5  การเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proposal) 
นักวิจัยน าโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามมติที่ประชุมจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อเตรียมท าสัญญา ก าหนดระยะเวลาในการปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ (ไม่รวมวัน
เสาร์-อาทิตย์) หลังจากวันที่ประชุม 
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ขั้นตอนที่ 6  การท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพและเบิกเงินทุนฯ งวดที่ 1 
 ผู้บริหารโครงการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ านวน 2 ฉบับ โดย
สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน โดยสัญญาท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามโดยอธิการบดี ซึ่งใน
สัญญาคือผู้ให้ทุนฯ กับอีกฝ่าย ซึ่งในสัญญาคือผู้รับทุน ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย โดยมีพยาน จ านวน 2 คน 
คือ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยต าแหน่ง  
 เมื่อลงนามในสัญญาครบถ้วน ทั้ง 4 คนแล้ว จะด าเนินการเบิกเงินทุนฯ งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 50% 
จากงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติให้กับนักวิจัยเพ่ือให้ด าเนินโครงการวิจัยตามแผนงานที่เสนอไว้ในโครงการวิจัย
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7  การแจ้งโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 
 ส านักบริหารการเงินแจ้งมายังผู้บริหารโครงการว่าได้ท าการโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 ให้กับ
นักวิจัยแล้ว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.2 เรื่อง การติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับการอนุมัติทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ 

กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 

วัตถุประสงค์  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับการอนุมัติทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีการ

ก าหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยมีเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายเงินทุนในแต่ละงวด รวมถึงการประเมินรายงานการวิจัยฉบับร่าง การตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับนักวิจัยได้
ทราบขั้นตอนและกระบวนการ เพ่ือให้สามารถวางแผนการด าเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
ในข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 

ขอบเขต 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ว่า
ด้วยค าว่า “นักวิจัย” หมายความว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่พนักงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Procedure) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1  
    50% ของงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัติหลังจากท า
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยัพายัพ    
 

ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย 
- ส านักบริหารการเงิน 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 1 
2. บันทึกข้อความการอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. โครงการวิจัยฉบับสมบรูณ ์
4. ส าเนาสญัญาการรับทุนฯ 
5. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
6. ส าเนาบัตรประชาชน  
7. ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย คร้ังท่ี 1 
    2.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัย
ประยุกต ์
    2.2 งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยในช้ันเรียน 

นักวิจัย ผู้บริหารโครงการ 
 

กรณีข้อ 2.1 
1. รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 1 ภายใน 3 เดือน 
(90 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร (แบบ วจ.4) 
กรณีข้อ 2.2  
1. รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 1 ภายใน 2 เดือน 
(60 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร (แบบ วจ.4)  

3. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย คร้ังท่ี 2 
     3.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัย
ประยุกต ์
     3.2 งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยในช้ันเรียน 

นักวิจัย - ผู้บริหารโครงการ 
- ผู้แทนคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั 
มหาวิทยาลยัพายัพ 
จ านวน 3 คน 

กรณีข้อ 3.1 
1. รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 2 ภายใน 6 เดือน 
(180 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน าเสนอโดย
วาจา (แบบ วจ.5) 
กรณีข้อ 3.2 
1. รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 2 ภายใน 4 เดือน 
(120 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน าเสนอโดย
วาจา (แบบ วจ.5) 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

4. การเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 
    25% ของงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัติ เมื่อนักวิจัย
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ครั้งท่ี 2 และผู้แทน
คณะกรรมการส่งเสรมิการวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพ 
รับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2 

ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย 
- ส านักบริหารการเงิน 
 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 2 
2. บันทึกข้อความขอเบิก
เงินทุนฯ งวดที่ 2 
3. รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 2  
4. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายของงวด
ที่ 1 พร้อมลงนามรับรองว่า
จ่ายจริงทุกฉบับ 
5. รายงานสรุปคา่ใช้จ่าย 
งวดที่ 1 

5. การประเมินรายงานการวิจัยฉบับร่าง 
   การประเมินรายงานการวิจัยฉบับร่าง โดยนักวิจัย
เสนอรายนามคณะกรรมการประเมินรายงานการวจิัย
ฉบับร่าง จ านวน 3 คนโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 1 คนต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้บริหารโครงการ 
นักวิจัย 

คณะกรรมการประเมิน
รายงานการวิจยัฉบับ
ร่าง จ านวน 3 คน 

1. รายงานการวิจัยฉบับร่าง 
จ านวน 3 เล่ม 
2. แบบประเมินรายงานการ
วิจัยฉบับร่าง จ านวน 3 
ฉบับ 
3. แบบเสนอรายนาม
คณะกรรมการประเมิน
รายงานการวิจยัฉบับร่าง 
(แบบ วจ.6)  พร้อมแนบ
ประวัติการศึกษา ผลงาน
และความเชี่ยวชาญ 

6. การน าเสนอผลการวิจัย 
    นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบบัร่างท่ีปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินรายงานการ
วิจัยฉบับร่างแล้ว จ านวน 1 เลม่พร้อมเสนอรายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจยั จ านวน 
1 คนต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้บริหารโครงการ 
นักวิจัย 

- ผู้วิจารณผ์ลการวิจัย 
จ านวน 1 คน 
- ส านักบริหารการเงิน 

1. ใบเบิกเงินค่าตอบแทน
พร้อมใบเคลยีร์เงิน 
2. จดหมายเชิญและ
ขอบคุณผู้วิจารณผ์ลการวิจัย 
3. เอกสารประกอบการ
จ่ายเงินค่าตอบแทน 
4. แฟ้มลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วม
ฟังการน าเสนอผลงานวิจัย 
5. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

7. การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
    หลังจากนักวิจัยน าเสนอผลการวิจัยแล้ว ให้นักวิจัยท าการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้วจิารณผ์ลการวิจัย และต้อง
ส่งรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการจะก าหนดหมายเลขรายงานวิจัย
และแจ้งให้นักวิจัยทราบเมื่อน าเสนอผลการวจิัยเรียบร้อยแล้ว 

นักวิจัย ผู้บริหารโครงการ 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 2 เล่ม 
2. จัดท ารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ท้ังไฟล์ PDF และ 
Word ลงแฟรซไดส์ จ านวน 1 
อันพร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อ
นักวิจัยและเลขท่ีรายงานวิจัย 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
   นักวิจัยจะปิดโครงการวิจยัได้นัน้ ต้องท าการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ทั้งนี้ต้องด าเนินการขออนุญาตติีพมิพ์เผยแพร่ต่อผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ท้ังนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ มดีังนี ้
   8.1 ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยวารสารวิชาการนั้นต้องเป็นวารสารที่มีคณุภาพ
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวชิาการนั้นต้องมีการตีพมิพ์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer 
Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันหรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีการรับรองตามประกาศของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ 
  8.2 น าเสนอในการประชุมทางวชิาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติ โดยผลงานจะต้องไดร้ับการเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

นักวิจัย ผู้บริหารโครงการ 
 

กรณีข้อ 8.1  
1. หลักฐานการตีพมิพ์หรือการ
ได้รับการตอบรับวันท่ีจะ
ตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการ 
2. ส าเนาต้นฉบับ 
กรณีข้อ 8.2 
1. หลักฐานท่ีแสดงว่าได้ไป
น าเสนอผลงานวิจัยในวันที่
ประชุมวิชาการ 
2. ส าเนาบทความทีล่งเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

9. การเบิกเงินทุนวิจัย งวดสุดท้ายและปิดโครงการ 
    25% ของงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัติ เมื่อนักวิจัยส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว  

นักวิจัย ผู้บริหารโครงการ 1. ใบเบิกเงิน งวดสุดท้าย 
2. บันทึกข้อความขอเบิก
เงินทุนฯ งวดสุดท้ายและปดิ
โครงการ 
3. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายของงวด   
ที่ 2 และงวดสุดท้าย พร้อมลง
นามรับรองว่าจ่ายจริงทุกฉบับ 
4. รายงานสรุปคา่ใช้จ่าย งวด
ที่ 2 และงวดสุดท้าย 
5. ส าเนาหน้าปกรายงานวิจัย 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียด 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

  
 

   

1.                                       
 
 

50% ของงบประมาณทีไ่ด้รับ
อนุมัติหลังจากท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัพายัพ    

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 
- ส านักบริหาร
การเงิน 

1. โครงการวิจัย 
2. สัญญาการรับทุนฯ 
3. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

2.  
 
                      
                               

2.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัย
และพัฒนา งานวิจัยประยุกต ์
2.2 งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยใน
ช้ันเรียน 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 
 

แบบรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งท่ี 
1 (แบบ วจ.4) 

3.                                      
 
 
                        

3.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัย
และพัฒนา งานวิจัยประยุกต ์
3.2 งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยใน
ช้ันเรียน 
       โดยรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรและน าเสนอโดยวาจา 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 
- ผู้แทน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

แบบรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งท่ี 
2 (แบบ วจ.5) 

4.  
 
 

25% ของงบประมาณทีไ่ด้รับ
อนุมัติ เมื่อนักวิจัยรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้ง
ที่ 2 และผู้แทนคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั มพย รับรอง 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 
- ส านักบริหาร
การเงิน 
 

- ใบเสร็จค่าใช้จ่าย
ของงวดที่ 1 พร้อมลง
นามรับรองว่าจ่ายจริง
ทุกฉบับ 

5.  
 
 

นักวิจัยเสนอรายนาม
คณะกรรมการประเมินรายงาน
การวิจัยฉบับรา่ง 3 คนโดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อย่างน้อย 1 คน 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 
- คณะกรรมการ
ประเมินรายงานวิจัย
ฉบับร่าง 

1. รายงานการวิจัย
ฉบับร่าง 3 เล่ม 
2. แบบประเมิน
รายงานการวิจยัฉบับ
ร่าง 
3. แบบ วจ.6 

 
 
 
 

เริ่มต้น 

การเบิกเงินทุนวิจัย  
งวดที่ 1 

การเบิกเงินทุนวิจัย  
งวดที่ 2 

การประเมินรายงาน 
การวิจัยฉบับรา่ง 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ครั้งท่ี 2 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
(Work Procedure) 

รายละเอียด 
(Work Instruction) 

ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

  
 

   

6.   
 

นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับ
ร่าง จ านวน 1 เล่มพร้อมเสนอ
รายนามผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
เป็นผู้วิจารณผ์ลการวิจัย 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

1. รายงานการวิจัย
ฉบับร่าง  
2. แบบประเมินการ
เสนอผลการวิจยั 
3. แบบ วจ.7 

7.  
 

หลังจากนักวิจัยน าเสนอ
ผลการวิจัยแล้ว ให้ท าการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้
วิจารณผ์ลการวิจัย และ ขอ
หมายเลขรายงานวิจยั และ ส่ง
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์
ภายใน 15 วันท าการ (ไม่รวม
เสาร์-อาทิตย์) หลังน าเสนอ
ผลการวิจัย 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

1. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 2 เลม่ 
2. ไฟล์ PDF และ 
Word ลงแฟรซไดส์ 
จ านวน 1 อัน 

8. 
 
 

 นักวิจัยจะปิดโครงการวจิัยได้นั้น 
ต้องท าการตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ังนี้
ต้องด าเนินการขออนุญาติตีพิมพ์
เผยแพรต่่อผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

หลักฐานการตีพิมพ์
เผยแพร ่

9. 
 
 

 25% ของงบประมาณทีไ่ด้รับ
อนุมัติ เมื่อนักวิจัยส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์และเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการเรียบร้อยแล้ว 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

- ใบเสร็จค่าใช้จ่าย
ของงวดที่ 2 และงวด
สุดท้าย พร้อมลงนาม
รับรองว่าจ่ายจริงทุก
ฉบับ 

  
 

   

 
 
 
 
 

การน าเสนอผลการวิจัย 

ต่อ 

ส้ินสุด 

การส่งรายงานการวิจัย 
ฉบับสมบรูณ ์

 

การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 

การเบิกเงินทุนวิจัย  
งวดสุดท้ายและปิดโครงการ 
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วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) 
ขั้นตอนที่ 1 การเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 
 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ท าเรื่องเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 50% ของงบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติหลังจากท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ    

ขั้นตอนที่ 2  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 
 การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จะแบ่งตามประเภทของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  

1. งานวิจัยพื้นฐาน/งานวิจัยและพัฒนา/งานวิจัยประยุกต์  
   รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับแต่วันท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยในชั้นเรียน  

              รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ภายใน 2 เดือน (60 วัน) นับแต่วันท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ขั้นตอนที่ 3  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 
           การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จะแบ่งตามประเภทของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

1. งานวิจัยพื้นฐาน/งานวิจัยและพัฒนา/งานวิจัยประยุกต์  
    รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ภายใน 6 เดือน (180 วัน) นับแต่วันท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

และน าเสนอโดยวาจา (Oral Presentation) 
2. งานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยในชั้นเรียน  

              รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ภายใน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันท าสัญญาเป็นลายลักษณ์และ
น าเสนอโดยวาจา (Oral Presentation) 

ขั้นตอนที่ 4  การเบกิเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 
            เมื่อนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 และผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ รับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 แล้ว ส านักวิจัยและบริการวิชาการท า
เรื่องเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 25% ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ

ขั้นตอนที่ 5  การประเมินรายงานการวิจัยฉบับร่าง 
การประเมินรายงานการวิจัยฉบับร่าง โดยนักวิจัยเสนอรายนามคณะกรรมการประเมินรายงานการวิจัย

ฉบับร่าง จ านวน 3 คนโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอย่างน้อย 1 คนต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 6  การน าเสนอผลการวิจัย  
           นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับร่างที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินรายงานการ
วิจัยฉบับร่างแล้ว จ านวน 1 เล่มพร้อมเสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจัย จ านวน 1 
คนต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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ขั้นตอนที่ 7  การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
           หลังจากนักวิจัยน าเสนอผลการวิจัยแล้ว ให้นักวิจัยท าการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้วิจารณ์
ผลการวิจัย และต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน 15 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) ทั้งนี้ 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการจะก าหนดหมายเลขรายงานวิจัยและแจ้งให้นักวิจัยทราบเมื่อน าเสนอผลการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนที่ 8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
          นักวิจัยจะปิดโครงการวิจัยได้นั้น ต้องท าการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ต้องด าเนินการขออนุญาติตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ  ทั้งนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ มี 2 แบบ ดังนี้ 

8.1 ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยวารสารวิชาการนั้นต้องเป็นวารสารที่
มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้อง
มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
บทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันหรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
การรับรองตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ 

8.2 น าเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ใน
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจอยู่ ในรูปแบบหนังสือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ 9 การเบิกเงินทุนวิจัย งวดสุดท้ายและปิดโครงการ 
            เมื่อนักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ ท าเรื่องเบิกเงินทุนวิจัย งวดสุดท้ายและปิดโครงการ เป็นจ านวนเงิน 25% ของงบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.3 เรื่อง การท าสัญญาทุนภายนอก 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ ผ ู้บริหารโครงการ (คุณหทัยทิพย์ ตาแส่ง) 
วัตถุประสงค ์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประสานข้อมูลและผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้ทราบขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินงาน
ในขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 
ขอบเขต  
 การจัดท าหนังสืออนุมัติการท าวิจัย / หนังสือมอบอ านาจการท าสัญญา การรับทุนวิจัย / อัตรา
ค่าตอบแทนส าหรับค่าบริหารโครงการวิจัยและค่าสาธารณูปโภคแก่มหาวทิยาลัย ตามแนวปฏิบัติการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร /หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. นักวิจัยส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานภายนอก
ให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการทราบ 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

นักวิจัย หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 

2. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารที่ใช้
ประกอบการท าสัญญา ไดแ้ก่บันทึก
ข้อความลงนามการท าสัญญาทุนและ
หนังสือการท าสญัญาทุนวิจยั 
 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- นักวิจัย 
- ส านักงานอธิการบด ี
- ส านักงานฝ่ายวิชาการฯ 
- ส านักนิติการ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
-เอกสารของนักวิจัย 

3. ยืนเอกสารเสนอผู้อ านวยการลง
นามในบันทึกข้อความถึงรักษาการ
อธิการบดี ผ่านผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย และผู้อ านวยการ
ส านักนิติการ 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
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- เอกสารของนักวิจัย 

4. ยื่นเอกสารเสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อพิจารณา
เอกสารการท าสญัญาทุนวิจัย 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ส านักงายฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

5. ส่งเอกสารไปยังส านักนติิการเพื่อ
ท าหนังสือมอบอ านาจ 

ส านักนิติการ ส านักนิติการ - หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

6. ส่งเอกสารเสนอรักษาอธิการบดี
พิจารณาลงนาม ได้แก ่
- บันทึกข้อความขอเอกสาร
ประกอบการท าสัญญา 
- หนังสือการท าสัญญาทุนภายนอก 
- หนังสือมอบอ านาจ 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ส านักงานอธิการบด ี - หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

7. แจ้งนักวิจัยเพื่อมารับเอกสาร เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

นักวิจัย - หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 
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8. ส าเนาเอกสารคู่ฉบับเก็บเข้าแฟม้ เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

9. นักวิจัยส่งเอกสารสัญญาการรบัทุน เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

นักวิจัย - หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 
- เอกสารของ
มหาวิทยาลยั 

10. กรอกข้อมูลลงในระบบฐานช้อมูล เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

เลขานุการส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 
- เอกสารของ
มหาวิทยาลยั 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการท าสัญญาทุนวิจัยภายนอก 

ล าดับที ่
ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียดงาน 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

1.  
 
 

   

2.  
 
 
 

1. นักวิจัยส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกให้ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการทราบ 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 

3.  
 
 
 

กรณีท าสัญญา 
ในนามมหาวิทยาลัย 

2. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารที่ใช้
ประกอบการท าสัญญา  
2.1 กรณีท าสัญญาในนาม
มหาวิทยาลยั 
- บันทึกข้อความขอเอกสารของทาง
มหาวิทยาลยั  
- หนังสือการท าสัญญาทุน 
2.2 กรณีท าสัญญาในนามตนเอง ให้
ด าเนินตามขั้นตอนและเง่ือนไขท่ี
แหล่งทุนนั้นก าหนด 

- ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนกัวิจัย 

4.  
 
 

4. เสนอผู้อ านวยการพิจารณา ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

5.  
 
 
 
 
 
                          อนุมัติ 

5. ผู้อ านวยการลงนามในบันทึก
ข้อความ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 

เริ่มต้น 

รับเอกสารจากนักวิจัย 

เตรียมเอกสาร 

ยืนเอกสารเสนอผู้อ านวยการ 

พิจารณา 
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- เอกสารของนักวิจัย 
 

6.  
 
 
 

ยื่นเอกสารส่งเสนอผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อพิจารณา
เอกสารการท าสญัญาทุนวิจัย
ภายนอก 

ส านักงานฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

7.  
 
 
                         
 
 
 
                       อนุมัติ 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและวจิัย
ลงนามอนุมัตติามขั้นตอน 

ส านักงานฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

8.  
 
 
 

ส่งเอกสารไปยังส านักนิติการเพื่อ
ออกหนังสือมอบอ านาจ 

- ส านักนิติการ 
- นักวิจัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

9.  
 
 

ส่งเอกสารเสนอรักษาอธิการบดี
พิจารณาลงนาม ได้แก ่
- บันทึกข้อความขอเอกสาร
ประกอบการท าสัญญา 
- หนังสือการท าสัญญาทุนภายนอก 
- หนังสือมอบอ านาจ 

- ผู้บริหารโครงการ 
- ส านักงานอธิการบด ี

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 

10.  
 
                      

รักษาการอธิการบดีลงนามอนมุัติ
การท าสัญญาทุนวิจัย 

ส านักงานอธิการบด ี - หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 

ยืนเอกสารเสนอผู้บริหารต้นสังกัด 

พิจารณา 

ส่งส านักนิตกิาร 

เสนอรกัษาการอธกิารบดี 

พิจารณา 



P a g e  | 53 

 
                               อนุมัติ 
                       

- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 
- เอกสารของ
มหาวิทยาลยั 

11.  
 
 
 

รับเอกสารและแจ้งนักวิจัยเพื่อมารับ
เอกสารไปด าเนินการท าสัญญา 

- ผู้บริหารโครงการ 
- ส านักงานอธิการบด ี
- ผู้วิจัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการให้ทุน 
- ข้อเสนอโครงการวิจยั 
- หนังสือการท าสัญญา
ทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความขอลง
นามท าสัญญา 
- เอกสารของนักวิจัย 
- เอกสารของ
มหาวิทยาลยั 

12.  
 
 
 

ส าเนาเอกสารคู่ฉบับเก็บเข้าแฟ้ม 
 

- ผู้บริหารโครงการ ส าเนาเอกสารทั้งหมด 

13.  
 
 
 

นักวิจัยส่งเอกสารสญัญาการรับทุน - ผู้บริหารโครงการ 
- นักวิจัย 

สัญญาทุนวิจัย 

14. 
 

 
 
 
 

กรอกข้อมูลลงในระบบฐานช้อมูล  สัญญาทุนวิจัย 

15.  
 

   

 

 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

สัญญาทุนวจิัยเก็บเข้าแฟม้ 

ส าเนาเอกสารคูฉ่บับ 

กรอกข้อมลูลงระบบฐานขอ้มูล 

รับเอกสาร 



P a g e  | 54 

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.4 เรื่อง การเบิกทุนวิจัย 
(กรณีเป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับหน่วยงานภายนอก) 

กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง) 
วัตถุประสงค ์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเก่ียวกับการประสานงานการเบิกทุนวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยาพยัพรกับหน่วยงานภายนอก ได้ทราบขั้นตอนและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 
ขอบเขต การท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกทุนวิจัย / การเขียนใบเบิกเงิน ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ
เบิกเงินของมหาวิทยาลัยพัยพ  
  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. รับเอกสารการขอเบิกทุนวิจัย ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย หนังสือแจ้ง

ก าหนดการเบิกทุนวิจัย 

2. ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกทุน
วิจัย และ เอกสารใบขอเบิกเงิน 
 

ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ - หนังสือแจ้ง
ก าหนดการเบิกทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความ 
- ใบขอเบิกเงิน 

3. ยื่นเสนอหัวหน้างานและผู้บริหาร
ต้นสังกัด ผูม้ีอ านาจลงนามตามล าดับ
เพื่อพิจารณาอนุมัติในแตล่ะขั้นตอน
ของการเบิกทุนวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ - ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

- หนังสือแจ้ง
ก าหนดการเบิกทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความ 
- ใบขอเบิกเงิน 

4. ยื่นเสนอผู้บริหารสูงสดุเพื่อลงนาม
อนุมัติการเบิกทุนวิจยั 

ผู้บริหารโครงการ - รักษาการอธิการบด ี - หนังสือแจ้ง
ก าหนดการเบิกทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความ 
- ใบขอเบิกเงิน 

5. ส่งบันทึกข้อความ/ใบเบิกเงิน ที่
ได้รับอนมุัติไปยังส านักบริหารการเงิน 

ผู้บริหารโครงการ ส านักบริหารการเงิน  - หนังสือแจ้ง
ก าหนดการเบิกทุนวิจัย 
- บันทึกข้อความ 
- ใบขอเบิกเงิน 

6. เก็บส าเนาคู่ฉบับ ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 
7. บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการเบิกทุนวิจัยภายนอกกรณีมหาวิทยาลัยพายัพร่วมทุนภายนอก 

ล าดับท่ี 
ผังกระบวนการ 

(Work Procedure) 
รายละเอียดงาน 

(Work Instruction) 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

1.  
 

   

2.  
 
 
 

ผู้บริหารโครงการจัดท าเอกสารบันทึกข้อความ
การขออนุมตัิการเบิกทุนวิจัยและเขียนใบขอ
เบิกเงนิ 

ผู้บริหารโครงการ - หนังสือแจ้งก าหนดการเบิก

ทุนวจิัย 
- บันทึกขอ้ความ 
- ใบขอเบิกเงนิ 

3.  
 
 
 

ผู้บริหารโครงการย่ืนเอกสารเสนอหัวหน้างาน
และผู้บริหารต้นสังกัดพิจารณาตามล าดับ 

- ผู้อ านวยการ 
 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย

วิชาการและวิจัย 

- หนังสือแจ้งก าหนดการเบิก

ทุนวจิัย 
- บันทึกขอ้ความ 
- ใบขอเบิกเงนิ 

4.  
 
 
 
                              อนุมัต ิ

หัวหน้างานและผู้บริหารต้นสังกัดพจิารณาลง
นามอนุมัตติามขัน้ตอนในการเบิกทุนวิจัย 

- ผู้อ านวยการส านกัวจิัยและ

บริการวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

- หนังสือแจ้งก าหนดการเบิก

ทุนวจิัย 
- บันทึกขอ้ความ 
- ใบขอเบิกเงนิ 

5.  
 
 
 

ผู้บริหารโครงการย่ืนเสนอผู้บริหารสูงสุดเพือ่
พิจารณาอนุมตัิการเบิกทนุวิจัย 

รักษาการอธกิารบดี - หนังสือแจ้งก าหนดการเบิก

ทุนวจิัย 
- บันทึกขอ้ความ 
- ใบขอเบิกเงนิ 

6.  
 
 
                              อนุมัต ิ

ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาอนมุัติการเบิกทนุวิจยั รักษาการอธกิารบดี - หนังสือแจ้งก าหนดการเบิก

ทุนวจิัย 
- บันทึกขอ้ความ 
- ใบขอเบิกเงนิ 

7.  
 
              

ส่งเอกสารการเบิกทุนวิจัยไปยังส านักบริหาร
การเงิน 

ส านักบริหารการเงนิ - หนังสือแจ้งก าหนดการเบิก

ทุนวจิัย 
- บันทึกขอ้ความ 
- ใบขอเบิกเงนิ 

8.  
 
 
 

ท าส าเนาคู่ฉบับเพือ่เป็นเก็บหลักฐาน ผู้บริหารโครงการ ส าเนาเอกสารการเบิกทุนวจิัย 

9. 
 

 
 
 

กรอกข้อมลูลงในระบบฐานชอ้มูล ผู้บริหารโครงการ ส าเนาเอกสารการเบิกทุนวจิัย 

10.     

เริ่มต้น 

จัดท าเอกสารเบิกทุนวจิัย 

ย่ืนเสนอเอกสารการเบิกทนุ 

พิจารณา 

เสนอผู้บริหารสูงสดุ 

พิจารณา 

สิ้นสุด 

         เก็บส าเนาคู่ฉบับ 

กรอกข้อมลูลงระบบฐานขอ้มูล 

ส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
2.5 เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  

การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นกลไกมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการ
สนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ขอบเขต ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ว่า
ด้วยค าว่า “นักวิจัย” หมายความว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่พนักงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. เสนอบทความงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย บทความงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

2. พิจารณาบทความงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ ท่ีนักวิจัยน าเสนอ 
 

สาขาวิชาคณะวิชา หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี - บันทึกข้อความ 
  

3. พิจารณาบทความงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ ท่ีนักวิจัยน าเสนอเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ผู้บริหารโครงการ ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ 
  

- บันทึกข้อความ 
 

4. รายงานผลการเผยแพร่ ต่อ
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย - บันทึกข้อความ 
 

5 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 

 
 
 
 
 
 



P a g e  | 57 

 

 
Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานร้างสรรค์ 

ที่นักวิจัยน าเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

 หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี
- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ที่นักวิจัยน าเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

-  

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

 นักวิจัย 
- รายงานผลการเผยแพร่ ต่อส านกัวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 นักวิจัย 

- เสนอบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.6 เรื่อง การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  
 การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นกลไกเพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพทั้งที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการท าวิจัย  การสร้าง
ฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
นโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. ด าเนินโครงการและประชาสัมพันธ์
ไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย/ หัวหน้า
สาขาวิชา/คณบด ี

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. พิจารณาผลงานของคณาจารยด์้าน
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ดีเด่น 
น าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานฯ 

ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี - บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
  

3. พิจารณาผลงานของคณาจารยด์้าน
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ดเีด่น 

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

4. ประกาศยกย่องและประกาศเกยีรติ
คุณผูม้ีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
 

5 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ด าเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

-  

 หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี
- พิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ดีเด่น น าเสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคณุผู้

มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
-  พิจารณาผลงานของคณาจารย์ดา้นงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ดเีด่น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.7 เรื่อง การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  
 การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นกลไกเพ่ือ
สังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกีย่วข้อง 

1. ด าเนินโครงการและประชาสัมพันธ์
ไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย/ หัวหน้า
สาขาวิชา/คณบด ี

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. ติดตามและรวบรวมงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ 

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย

และบริการวิชาการ 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
  

3. พิจารณาคดัสรรและรวมรวม
ผลงานวิจัยท่ีจะเผยแพร่เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได ้

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

4. จัดท าการสรุปสังเคราะห์งานวิจัยท่ี
จะน าไปเผยแพร่ และตรวจสอบขอ้มูล 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ  

- เอกสารการสรุป
สังเคราะห์งานวิจัยฯ 
 

5.รวบรวมผลงานการสังเคราะห์
งานวิจัยตามที่คณะฯ ส่งมา และเก็บ
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ  

- เอกสารการสรุป
สังเคราะห์งานวิจัยฯ 
-ผลงาน 
 

6.เสนอข่าว/ประชาสมัพันธ์บทความ
ผลงานวิจัย และพิจารณาแหล่ง
เผยแพร่ (สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อ
สิ่งพิมพ์/สื่อวิทยุ) 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ  

-บทความผลงานวิจัย 
และพิจารณาแหล่ง
เผยแพร ่

7 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ -ผู้บริหารโครงการ-
ผู้อ านวยการส านักวิจัย

และบริการวิชาการ 

-บทความผลงานวิจัย 
และพิจารณาแหล่ง
เผยแพร ่
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Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หัวหน้าสาขาวิชา 

- ติดตามและรวบรวมงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 คณะกรรมการส่งเสริมวจิัย ระดับคณะวิชา/วิทยาลยั 

- พิจารณาคัดสรรและรวมรวมผลงานวิจัยที่จะ
เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  

นักวิจัย 
- จัดท าการสรุปสังเคราะห์งานวิจยัที่จะน าไป    
 เผยแพร่ และตรวจสอบข้อมลู 

ส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 

- เสนอข่าว/ประชาสัมพันธ์
บทความผลงานวิจัย และ
พิจารณาแหล่งเผยแพร ่
(สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สือ่
สิ่งพิมพ์/สื่อวิทยุ) 

  

 

 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- รวบรวมผลงานการสังเคราะห์

งานวิจัยตามทีค่ณะฯ ส่งมา และเก็บ
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.8 เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 
 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 

1. พิจารณาเครือข่ายที่จะเข้าร่วม 
หรือพิจารณาหนังสือเชิญเข้าร่วม 

ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการส่งเสรมิ
งานวิจัย/ส านักวิจยัและ

บริการวิชาการ 
/คณะวิชา/สาขาวิชา/

นักวิจัย 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. ร่างเอกสารความร่วมมือ ส่งใหน้ิติ
กรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร  

3. ส่งร่างเอกสารให้องค์กรภายนอก 
 ร่วมตรวจสอบ 

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

4. ท าสัญญาข้อตกลง ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการส่งเสรมิ
งานวิจัย/ส านักวิจยัและ
บริการวิชาการ 
/คณะวิชา/สาขาวิชา/
นักวิจัย 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

5.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความร่วมมือ ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการส่งเสรมิ
งานวิจัย/ส านักวิจยัและ
บริการวิชาการ 
/คณะวิชา/สาขาวิชา/
นักวิจัย 

-บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

6 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั/ส านักวิจยัและบริการวิชาการ 
/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 

- พิจารณาเครือข่ายที่จะเข้าร่วม หรือพิจารณาหนังสือเชิญเข้าร่วม 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความร่วมมือ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 ส่งร่างเอกสารให้องค์กรภายนอก 
 ร่วมตรวจสอบ 

 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
ร่างเอกสารความร่วมมือ ส่งให้นิตกิรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั/ส านักวิจยัและบริการวิชาการ 
/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 

- ท าสัญญาข้อตกลง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.9 เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  
 การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย  
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. วางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ในการขอจดลิขสิทธ์ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการส่งเสรมิ
งานวิจัย 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. รวบรวมผลงานท่ีแล้วเสร็จเพื่อ
พิจารณาขอจดลิขสิทธ์ สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ ์
หรือนวัตกรรม 

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
  

3. พิจารณาผลงานของคณาจารยด์้าน
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค ์

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

4. ประกาศยกย่องและประกาศเกยีรติ
คุณผูม้ีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น ท่ีได้ด าเนินการจดลิขสิทธ์ิ 

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
 

5 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 

- วางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจด
ลิขสิทธ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

-  

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- รวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จเพื่อพิจารณาขอจดลิขสิทธ์ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคณุ
ผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

-  พิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.10 เรื่อง การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  

การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบที่ก ากับกลไก
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาสังคมเพ่ือให้
เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1.ก าหนดกรอบการให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย หรืองานสรา้งสรรค์บนพื้นฐาน  
ภูมิปัญญาหรือสภาพปญัญาสังคม 

ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการส่งเสรมิ
งานวิจัย 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. ประกาศรับโครงการทีเ่ป็นไปตาม
กรอบท่ีก าหนดฯ 

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร  

3. พิจารณาโครงการที่เสนอขอทุน ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

4. ท าสัญญารับทุน ผู้บริหารโครงการ - นักวิจัย  
- คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

5.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินงาน
วิจัยของนักวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

6.ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

7.เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้บริหารโครงการ - ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

8 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 

 



P a g e  | 67 

 

 
Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 
- ก าหนดกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน  ภูมิปัญญาหรือ

สภาพปัญญาสังคม 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย 
- เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

 ส านักวจิัยและบริการวิชาการ 
 พิจารณาโครงการที่เสนอขอทุน  

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
ประกาศรับโครงการที่เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดฯ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 นักวิจัย 
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

 

 นักวิจัย 
- ท าสัญญารับทุน 

 
 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย 

 



P a g e  | 68 

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.11 เรื่อง การสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  

การสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ช่วยเหลือชุมชน 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. ด าเนินโครงการและประชาสัมพันธ์
ไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย/ หัวหน้า
สาขาวิชา/คณบด ี

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. รายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานต่อสาขาวิชา/คณะวิชา 
ส านักวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี - บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
  

3. ขออนุญาตแหล่งทุนในการน า
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน ์

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
 

4. เผยแพรไ่ปยังกลุ่มเป้าหมายเพือ่
รองรับการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 

ผู้บริหารโครงการ - คณะกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักวิจัย
และบริการวิชาการ  

- บันทึกข้อความ 
 

5 .บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ส าเนาคู่ฉบับ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานวิจัย 

ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก 

 นักวิจัย 
รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงาน

ต่อส านักวิจัย 

 นักวิจัย 
ขออนุญาตน าผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

 ส านักวิจัยฯ 
พิจารณา 

 

อนุมัติ  
โดยแก้ไข 

 นักวิจัย 
เผยแพรไ่ปยังกลุม่เป้าหมายเพื่อ

รองรับการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 

อนุมัติ ไม่แกไ้ข 

 คณะวิชา/ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
รับทราบผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 นักวิจัย 
กรณีด าเนินการวิจยัตาม TOR ของ

แหล่งทุน/องค์กร 

 นักวิจัย 
กรณียื่นเสนอขอทุนเอง 

 นักวิจัย 
รายงานผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานต่อสาขาวิชา/คณะวิชา 
ส านักวิจัย 

 นักวิจัย 
ขออนุญาตแหล่งทุนใน
การน าผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

2.12 เรื่อง การจัดการความรู้ 
กลุ่มงาน งานบริหารโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ (อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง และ ดร.กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร) 
วัตถุประสงค์  

การจัดการความรู้ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุนการน าความรู้จากงานวิจัย กระบวนการ
งานวิจัย และการใช้สถิติในการวิจัย เพ่ือให้เกิดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
1. ส ารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัย ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม 
1. องค์ความรู้การเขียนโครงร่างการ
วิจัย   
2. องค์ความรู้การใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล    

ผู้บริหารโครงการ - ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
และคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ประสานงานในการเชิญนักวิชาการที่มี
ผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Tacit Knowledge) เกี่ยวกับการ
เขียนโครงการวิจัยและการใช้สถติใิน
การวิเคราะห์ข้อมลู    

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
  

3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

5.การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรูเ้ข้า
สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

6.การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู ้ ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 

7 .การเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้
ไปใช้ปฏิบัติจริง 

ผู้บริหารโครงการ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- บันทึกข้อความ 
- เอกสาร 
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Flow Chart แสดงข้ันตอน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 
ส ารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเตมิ 

1. องค์ความรู้การเขียนโครงร่างการวิจัย   
2. องค์ความรู้การใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมลู    

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ/นักวิจัย 
- การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- การสร้างและแสวงหาความรู้ ประสานงานในการเชิญนักวิชาการทีม่ี
ผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับการเขียน

โครงการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู    

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรูเ้ข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการและคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 
- การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ /นักวิจัย 
- การเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัตจิริง 
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3.งานจริยธรรมการวิจัยในคน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

เรื่อง  การจัดการโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
 
กลุ่มงาน งานจริยธรรมการวิจัยในคน 
ผู้รับผิดชอบ บุคลากรส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
ขอบเขต 
  ท าการบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคน  ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  พิจารณาโครงร่างการวิจัยจ าแนก
ตามประเภทการพิจารณา ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอ
โครงร่างการวิจัย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.รับและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้น 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานรับเอกสาร 

นักวิจัย 1.บันทึกน าส่งประธานคณะกรรมการ ฯ 
2.แบบค าขอการรับรองเชิงจรยิธรรมการท า
วิจัยในคน 
3.เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมการวิจัย 
4.เอกสารแสดงความสมัครใจเข้ารว่ม
โครงการวิจัย 
5.ข้อเสนอโครงการวจิัย 
6.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
7.ประวัตผิู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม(ถ้ามี) 
8.หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดของผู้วิจัยร่วม
กรณผีู้วิจัยร่วมอยู่ต่างหน่วยงาน 
9.เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้าน
จริยธรรมการวจิัยในคน 

2.บันทึกรายละเอียดข้อมลูโครงการวิจัยที่
ยื่นรับการพิจารณาฯ ในสมดุรับขอ้เสนอ
โครงการวิจัยฯ และออกรหัสโครงการวิจัย 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานรับเอกสาร 

นักวิจัย 

3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารที่ยื่นขอรบัการพิจารณาฯ พร้อมท้ัง
ตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย 
3 รูปแบบ ได้แก่ แบบยกเว้น  แบบเร่งรัด  
และแบบเต็มชุด  เพื่อเสนอประธานฯ 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานตรวจเอกสาร 

ประธาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในคน 
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

4.แจ้งนักวิจัยช าระค่าธรรมเนยีมการ
พิจารณาฯ หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้นักวิจัยด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องและ
น าส่งใหม่ก่อนช าระค่าธรรมเนียม 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานตรวจสอบแยก
ประเภทโครงการ 

1.นักวิจัย 
2.เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

แบบฟอร์มแจ้งการช าระค่าธรรมเนียม  
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.นักวิจัยน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ใบเสร็จรับเงิน  

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานรับเอกสาร 

นักวิจัย 1.เอกสารในขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นที่ 2ที่
แก้ไขถูกต้อง  
2.ใบเสร็จรับเงิน 

6.การจัดประชุมพิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัยในคนโครงการวิจัยที่ยื่นขอการ
รับรอง 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานการจัดประชุม
พิจารณารับรอง
จริยธรรมการวจิัย
ในคน 

คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในคน 
มพย. 

1.บันทึกข้อความเชิญประชุมพิจารณาฯ 
2.บันทึกข้อความมอบหมายการพิจารณาฯ 
3 . ข้ อ ต ก ล ง ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ลั บ ข อ ง
โครงการวิจัยส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ 
4 . ข้ อ ต ก ล ง ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ลั บ ข อ ง
โครงการวิจัยส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
5.เอกสารในขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นที่ 2 
6.แบบประเมินโครงการวิจัยที่ เข้ าข่ าย
พิจารณาแบบยกเว้นส าหรับกรรมการผู้
ทบทวน 
7.แบบประเมินโครงการวิจัยที่ เข้ าข่ าย
พิจารณาแบบเร่ งรัดส าหรับกรรมการผู้
ทบทวน 
8.แบบประเมินโครงร่างการวิจัยส าหรับ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรับกรรมการผู้ทบทวน 

7.แจ้งผลการพิจารณา บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานแจ้งผลการ
พิจารณา 

1.ประธาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในคน 
มหาวิทยาลยั
พายัพ 
2. นักวิจัย 

บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา 
 

8.ออกหนังสือรับรอง บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 
งานออกหนังสือ
รับรองจริยธรรมฯ 

1.ประธาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในคน 
มหาวิทยาลยั
พายัพ 
2. นักวิจัย 

1.เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณา
จริยธรรมโครงการวิจัย 
2.เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจัย 
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กำรเขียนขัน้ตอนแบบ Flowchart 

ล ำดับ
ที  

ผังกระบวนกำร 
(Work Procedure) 

รำยละเอียดงำน 
(Work Instruction) 

ผู้เกี ยวข้อง เอกสำรอ้ำงอิง 

1 
 
 

  1.บันทึกน าส่งประธาน
คณะกรรมการ ฯ 
2.แบบค าขอการรับรองเชิง
จริยธรรมการท าวิจยัในคน 
3.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจยั 
4.เอกสารแสดงความสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการวิจยั 
5.ข้อเสนอโครงการวิจัย 
6.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
7.ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้วิจยั
ร่วม(ถ้ามี) 
8.หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด
ของผู้วิจัยรว่มกรณีผู้วิจยัร่วมอยู่
ต่างหน่วยงาน 
9.เอกสารรับรองการผ่านการ
ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

2 
 
 

นักวิจยัจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วข้องกับการขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในคน 

บุคลากรงาน
จริยธรรมการวิจยั
ในคน 

3 

 
 

นักวิจยัยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเจา้หน้าที่
บันทึกรายละเอยีดข้อมูลโครงการวิจยัทีย่ื่นรับ
การพิจารณาฯ ในสมุดรับข้อเสนอโครงการวิจยัฯ 
และออกรหัสโครงการวิจยัที่เข้ารับการพิจารณา 

นักวิจยั 

4 

 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารที่ยื่นขอรับการพจิารณาฯ หากไม่
ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งนักวิจยักลับไปแก้ไข
เอกสารและน าส่งมาใหม ่

นักวิจยั 

5 

 
 

ตรวจสอบเกณฑ์การพจิารณาโครงการวจิัย 3 
รูปแบบ ได้แก ่แบบยกเว้น  แบบเร่งรัด  และ
แบบเต็มชุด  น าเสนอประธานฯ 

ประธาน
คณะกรรมการ ฯ 

6 
 
 

แจ้งนักวิจยัช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาฯ  1.นักวิจัย 
2.เจ้าหน้าที่การเงิน 

แบบฟอร์มแจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

7 

 
 
 

นักวิจยัน าส่งเอกสารที่เกีย่วขอ้งและ
ใบเสร็จรับเงินช าระค่าธรรมเนียม 

บุคลากรงาน
จริยธรรมการวิจยั
ในคน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่น
ขอรับการรับรองพิจารณา
จริยธรรมการวิจยัในคน และ
ใบเสร็จรับเงิน  

8 

 
 
 

การจัดประชุมพจิารณารับรองจริยธรรมการวิจยั
ในคนโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรอง 

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั
ในคน มพย. 

1.เอกสารล าดับที่ 1  
2.เอกสารข้อตกลงการรักษา
ความลับส าหรับคณะกรรมการฯ 
และเจ้าหนา้ที ่
3.แบบประเมินโครงการวิจยั 

9  
 

เจ้าหน้าที่ท าบันทึกขอ้ความแจ้งผลการพิจารณา
แก่นักวิจัย 

นักวิจยั บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา 

10 

 นักวิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งตามข้อแนะน าของคณะกรรมการฯ 
และน าส่งงานจริยธรรมฯ 

นักวิจยั เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการฯ 

11 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่
นักวิจยัได้แก้ไขตามข้อแนะน าของคณะ
กรรมการฯ 

นักวิจยั 1.เอกสารรับรองการยกเว้นการ
พิจารณาจริยธรรมโครงการวิจยั 
2.เอกสารรับรองการพิจารณา
จริยธรรมโครงการวิจยั 

12     

 
 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 

ส่งเอกสำรที 
เกี ยวข้อง 
พร้อม

ใบเสร็จรับเงิน 

แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

ปรับปรุงแก้ไขเอกสำร 

ออกหนังสือรับรอง 

สิ้นสุด 

ประชุมพิจำรณำ 

ตรวจสอบเกณฑ์กำร
พิจำรณำ 

ยื นเอกสำรที 
เกี ยวข้อง 

ตรวจเอกสำร 

เริ มต้น 

เตรียมเอกสำร 
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4.งานบริการวิชาการแกส่ังคม 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Procedure) 

เรื อง  งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ระดับมหำวิทยำลัย 
 
กลุ่มงำน งานบริการวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานบริการวิชาการเพ่ือสังคม 
 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ของงานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
 
ขอบเขต 1. ส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อก าหนดชุมชนหรือ 

 องค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิชา 
หรือหน่วยงาน เพ่ือประกอบการก าหนดการให้บริการวิชาการ 

  2. จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 3. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนา   

ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานของ
แผนบริการวิชาการแก่สังคม และ
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ ระดับคณะวิชา 

1.1 ระดับคณะวิชา 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม และแผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 
ระดับคณะวิชา 

     1.2 ระดับสถาบัน 1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ 

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัยพายัพ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

 
2.ก าหนดพื้นที่เป้าหมายการด าเนิน
โครงการ/กิจรรมการตามรอบปี
การศึกษา 
3.ส ารวจความต้องการชุมชน 
     3.1 พื้นที่เป้าหมายระดับคณะ
วิชา/พื้นท่ีทั่วไป 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 

1.คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
2.หน่วยงาน ชุมชน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต้องการรับ
บริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยพายัพ 
บก.มพย.01 

3.2 พื้นที่เป้าหมายระดับ
สถาบัน 
 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.หน่วยงาน ชุมชน 
อปท. พ้ืนที่เป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต้องการรับ
บริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยพายัพ 
บก.มพย.01 

4.จัดท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคม  
     4.1 ระดับคณะวิชา 
 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

แบบฟอร์มแผนบริการ
วิชาการและแผนการ
ใช้ประโยชน์ฯ 
บก.มพย.02       

     4.2 ระดับมหาวิทยาลัย 1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.ผู้อ านวยการ 
3.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

แบบฟอร์มแผนบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัย
พายัพ 

5.จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนบริการวิชาการ เพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
     5.1 ระดับคณะวิชา 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

แบบฟอร์มการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
 

     5.2 ระดับมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.ผู้อ านวยการ 
2.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

แบบฟอร์มการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 

6.น าเสนอแผนบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ
ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับคณะวิชา 

1.ผู้อ านวยการ 
 

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัย
พายัพ ประจ าปี
การศึกษา 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

2.งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

7.การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ 

7.1 โครงการ ระดับคณะวิชา 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมระดับ
คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

ภาพประกอบกิจกรรม 

7.2 โครงการกลาง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมระดับมหาวิทยาลัย 
2.งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 

8.จัดท ารายงานสรุปโครงการ/
กิจกรรมและประเมินผล 
     8.1 โครงการ ระดับคณะวิชา 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

สรุปการประเมินการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 

     8.2 โครงการกลาง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.ผู้อ านวยการส านักวิจัย
ฯ 
3.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สรุปการประเมินการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 

9.จัดท าสรุปโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ(ภาพรวม) ส่งไปยัง
พ้ืนที่ 
     9.1 โครงการกลาง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.ผู้อ านวยการส านักวิจัย
ฯ 
3.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สรุปโครงการ/กิจกรรม 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

10ประเมินแผนบริการวิชาการแก่
สังคม 
     10.1 ระดับคณะวิชา 
 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

แบบฟอร์มประเมิน
แผนบริการวิชาการ
และแผนการใช้
ประโยชน์ฯ  ระดับ
คณะ บก.มพย.02-1       

     11.2 ระดับมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.ผู้อ านวยการส านักวิจัย
ฯ 
2.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รายงานการประเมิน
การด าเนินงานของ
แผนบริการวิชาการแก่
สังคม  มหาวิทยาลัย
พายัพ ประจ าปี
การศึกษา 

11.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
บริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย 
ตามแผนบริการวิชาการฯและ
แผนการน าไปใช้ประโยชน์ฯ รอบ 
4 , 8 และ 12 เดือน 

1.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะวิชา 
2.งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
2.ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยฯ 

แบบฟอร์มติดตาม
ความก้าวหน้า
โครงการบริการ
วิชาการของคณะ/
วิทยาลัย บก.มพย.03     

12.รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนบริการวิชาการให้กับชุมชน
พ้ืนที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย  
รอบ 12 เดือน  โครงการกลาง 
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

1.คณะกรรมการส่งเสริม
การบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
2.งานบริการวิชาการ 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

1.ผู้อ านวยการส านักวิจัย
ฯ 

รายงานการประเมิน
การด าเนินงานของ
แผนบริการวิชาการแก่
สังคม  มหาวิทยาลัย
พายัพ ประจ าปี
การศึกษา 
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กำรเขียนขั้นตอนแบบ Flowchart 
 

 
ล ำดับ

ที  
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 

เกี ยวข้อง 
 
1 

 
เริ่มต้น 

 

   

 
2 

 
ทบทวนผลการด าเนินงานของแผน 

บริการวิชาการแกส่ังคมฯ  
ระดับคณะวิชา 

 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ
วิชา ทบทวนผลการ
ด าเนินงานของแผนบริการ
วิชาการในรอบปีท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบรหิารคณะ 

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม และแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ ประจ าปี
การศึกษา ระดับคณะ
วิชา 
 

3 ทบทวนผลการด าเนินงานของแผน 
บริการวิชาการแกส่ังคมฯ  

ระดับมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพ ทบทวน
ผลการด าเนินงานของแผน
บริการวิชาการในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
 

1.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพ 
2.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลยัพายัพ 

 
4 

 
ก าหนดพื้นที่เป้าหมายและส ารวจความ

ต้องการชุมชนระดับคณะวิชา/ 
พื้นที่ท่ัวไป 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 
วางแผนก าหนดพื้นท่ี 

1.คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
2.หน่วยงาน ชุมชน องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการ  มหาวิทยาลยั
พายัพ 
บก.มพย.01 

5  
ก าหนดพื้นที่เป้าหมายและส ารวจความ 

ต้องการชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพ ประชุม
พิจารณาก าหนดพื้นท่ี
เป้าหมาย  

1.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพระดับ
มหาวิทยาลยั 
2.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
3.หน่วยงาน ชุมชน อปท. 
พื้นที่เป้าหมายระดับ
มหาวิทยาลยั 
 

แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
วิชาการ  มหาวิทยาลยั
พายัพ 
บก.มพย.01 
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ล ำดับ

ที  
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 

เกี ยวข้อง 
6 จัดท าแผนบริการวิชาการแกส่ังคม 

ระดับคณะวิชา 
 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 
จัดท าแผนบริการวิชาการ 

1.คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
2.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
3.ส านักแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

แบบฟอร์มแผนบรกิาร
วิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ฯ บก.มพย.02 
       

7  
จัดท าแผนบริการวิชาการแกส่ังคม 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ  จัดท าแผนบริการ
วิชาการฯ ระดับ
มหาวิทยาลยั 

1.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพระดับ
มหาวิทยาลยั 
2.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
3.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.ส านักแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

แบบฟอร์มแผนบรกิาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
พายัพ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

8 เขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
บริการวิชาการ ระดับคณะวิชา 

ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ
ตามแผนบริการวิชาการ 

1.ผู้รับผดิชอบจัดท า
โครงการ 
2.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 
 

แบบฟอร์มการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
 

9  
ยื่นเสนอโครงการ 

ยื่นเสนอโครงการต่อ
ผู้บริหารตามล าดับ  
เพื่อพิจารณา 
 

ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ แบบเสนอโครงการ 

10              ไม่อนุมัต ิ
พิจารณา 

 
                          อนุมัติ 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
หากไม่อนุมตัิให้น ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 
 

ผู้บริหารคณะวิชา แบบเสนอโครงการ 

11  
ยื่นเสนอโครง และจดัท าเอกสาร 

ใบขอเบิก/ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
เอกสารใบขอเบิกเงินและใบ
ยืมเงินทดรองจ่าย ยื่นเสนอ
พร้อมโครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ -แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

12 
 
 

               
                   พิจารณา       ไม่อนุมัต ิ

+ 
                          อนุมัติ 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
หากไม่อนุมตัิให้น ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 

ผู้บริหารคณะวิชา -แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรอง
จ่าย 
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ล ำดับ

ที  
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 

เกี ยวข้อง 
 
13 

 
ส่งใบขอเบิกเงิน/โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ส่งใบขอเบิกเงินโครงการที่
ได้รับการอนุมัติทีส่ านัก
บริหารการเงิน 
 

1.คณะวิชา 
2.ส านักบริหารการเงิน 

-แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรอง
จ่าย 

14  
ด าเนินกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ทีมงานด าเนินกิจกรรม 

1.อาจารย์ภายในคณะ 
2.คณะกรรมการประจ า
คณะ 
 

 

 
15 

 
น าเสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยพายัพ รว่มกับชุมชนพื้นที่
เป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลยั 

 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการน าเสนอแผน/
โครงการร่วมกับชุมชนพื้นที่
เป้าหมาย 
 

 
1.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพระดับ
มหาวิทยาลยั 
2.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

 
-แผนบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัย
พายัพ ประจ าปี
การศึกษา 
-(ร่าง)แบบเสนอโครงการ 

16  
เขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริการ

วิชาการ ระดับมหาวิทยาลยั 

ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการจัดท าโครงการตาม
แผนบริการวิชาการ 

ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

แบบเสนอโครงการ 

17  
ยื่นเสนอโครงการ 

 
ยื่นเสนอโครงการต่อ
ผู้บริหารตามล าดับ  
เพื่อพิจารณา 

 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

 
แบบเสนอโครงการ 

18  
                   พิจารณา       ไม่อนุมัต ิ
 
                           อนุมัติ 

 
ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
หากไม่อนุมตัิให้น ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 

 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 
-แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

19  
ยื่นเสนอโครง และจดัท าเอกสารใบขอ

เบิก/ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
เอกสารใบขอเบิกเงินและใบ
ยืมเงินทดรองจ่าย ยื่นเสนอ
พร้อมโครงการ 

 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

 
-แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

20  
                    พิจารณา      ไม่อนุมัต ิ
 
 
                          อนุมัติ 

 
ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
หากไม่อนุมตัิให้น ากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไข 
 
 

 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 
-แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 

21 ส่งใบขอเบิกเงิน/โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ ส่งใบขอเบิกเงินโครงการที่
ได้รับการอนุมัติทีส่ านัก
บริหารการเงิน 

1.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.ส านักบริหารการเงิน 

-แบบเสนอโครงการ 
-ใบขอเบิกเงิน 
-ใบขอยืมเงินทดรองจ่าย 
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ล ำดับ

ที  
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 

เกี ยวข้อง 
  

22 ด าเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ทีมงานด าเนินกิจกรรม 

1.คณะวิชา 
2.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพระดับ
มหาวิทยาลยั 
3.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

 

 
23 

 
จัดท ารายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

และประเมินผล ระดบัคณะวิชา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
รายงานสรุปโครงการ 

 
1.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ
วิชา 
2..คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
 

 
สรุปการประเมินการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 

24 จัดท ารายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม
และประเมินผล โครงการกลาง ระดับ

มหาวิทยาลยั 

ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการจัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

1.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพระดับ
มหาวิทยาลยั 
2.ผู้อ านวยการส านักวิจัยฯ 
3.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สรุปการประเมินการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 

25 ประเมินแผนบริการวิชาการแกส่ังคมฯ 
ระดับคณะวิชา 

 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 
ประเมินแผนบริการวิชาการ
ระดับคณะวิชา 
 

1.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 
2.คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

แบบฟอร์มประเมินแผน
บริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์ฯ  
ระดับคณะ บก.มพย.02-
1       

26 ประเมินแผนบริการวิชาการแกส่ังคมฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ ประเมินแผน
บริการวิชาการแกส่ังคม 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รายงานการประเมินการ
ด าเนินงานของแผน
บริการวิชาการแก่สังคม  
มหาวิทยาลัยพายัพ 
ประจ าปกีารศึกษา 
 

27     ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการ  
วิชาการของคณะ/วิทยาลัย ตามแผนบรกิาร    
วิชาการฯและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ฯ  

รอบ 4 , 8 และ 12 เดือน 

ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการส่งแบบติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
บริการวิชาการตามแผน
บริการวิชาการ ระดับคณะ
วิชา 

1.คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ
คณะ 
2.คณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

แบบฟอร์มติดตาม
ความก้าวหนา้โครงการ
บริการวิชาการของ
คณะ/วิทยาลัย บก.มพย.
03     
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ล ำดับ

ที  
กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 

เกี ยวข้อง 
3.ผู้อ านวยการส านักวิจัยฯ 

 
28 

 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนบรกิาร
วิชาการให้กับชุมชนพื้นที่เปา้หมายระดบั

มหาวิทยาลัย 
รอบ 12 เดือน  โครงการกลาง  

ระดับมหาวิทยาลยั 
 

 
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการสรุปรายงานผล 
ไปยังชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
1.คณะกรรมการส่งเสรมิการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
มหาวิทยาลยัพายัพระดับ
มหาวิทยาลยั 
2.ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
รายงานการประเมินการ
ด าเนินงานของแผน
บริการวิชาการแก่สังคม  
มหาวิทยาลัยพายัพ 
ประจ าปกีารศึกษา 

29 สิ้นสุด    
 

 
5.งานสารสนเทศงานวิจัยและการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Procedure) 

เรื อง  งำนสำรสนเทศงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร และกำรเผยแพร่ 
 
กลุ่มงำน งานสารสนเทศงานวิจัยและการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ 
 
ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การด าเนินงานสารสนเทศงานวิจัยและการบริการวิชาการ และการเผยแพร่  

มีข้อมูลที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล 
 
ขอบเขต 1. พัฒนาและดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ 
  1.1 เว็บไซต์ส านักวิจัยและบริการวิชาการhttps://research.payap.ac.th/home/  

1.2 แอดมิน ระบบฐานข้อมูลวิจัย http://rsdb.payap.ac.th/  
1.3 เว็บไซต์Symposium https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/  
1.4 เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ (อพ.สธ.)   
(เก่า) https://rspg.payap.ac.th/info/  
อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ https://rspg.payap.ac.th/home/  
1.5 ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านผ้าทอ ภาคเหนือตอนบน  
(SPOKE Textiles) 
2.ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
2.1 ด าเนินการถ่ายภาพกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบและน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที เกี ยวข้อง 

1.พัฒนาและดูแลปรับปรุง
เว็บไซต์ 

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยฯ 1.บุคลากรส านักวิจัยฯ 
2.ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.ส านักการตลาดและ
สื่อสารองค์กร 
4.หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
5.หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.เว็บไซต์ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
https://research.payap.ac.
th/home/   
2.เว็บไซต์Symposium 
https://symposiumpyu.pa
yap.ac.th/home/   
3.เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  
(เก่า) 
https://rspg.payap.ac.th/in
fo/  
อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ 
https://rspg.payap.ac.th/h
ome/   
4.ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านผ้าทอ 
ภาคเหนือตอนบน (SPOKE 
Textiles) 

1.1ปรับปรุงข้อมูลให้อัพเดท 
1.2ขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรของหน่วยงาน 

2.แอดมินระบบฐานข้อมูลวิจัย 
2.1 ดูแลระบบฐานข้อมูลวิจัย   
      

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยฯ 1.บุคลากรส านักวิจัยฯ 
2.ผู้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย 
3.ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.คณะวิชา 

http://rsdb.payap.ac.th/  

2.2 แก้ไขปรับข้อมูล ตามที่
ผู้บริหารโครงการวิจัยให้แก้ไข 

2.3 ประสานงานกับผู้เขียน
โปรแกรมเม่ือเกิดปัญหาการใช้
งาน 
2.4 เพิ่มเติม ลบข้อมูล 
ผู้ใช้งานระบบ 

3.ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการที่
หน่วยงานรับผิดชอบ  
3.1 ด าเนินการถ่ายภาพ
กิจกรรมโครงการที่หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยฯ 1.บุคลากรส านักวิจัยฯ โครงการ/กิจกรรมของ
ส านักวิจัยฯ 

https://research.payap.ac.th/home/
https://research.payap.ac.th/home/
https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/
https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/
https://rspg.payap.ac.th/info/
https://rspg.payap.ac.th/info/
https://rspg.payap.ac.th/home/
https://rspg.payap.ac.th/home/
http://rsdb.payap.ac.th/
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที เกี ยวข้อง 
รับผิดชอบและน าข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ 

 
กำรเขียนขั้นตอนแบบ Flowchart 

 
1.พัฒนำและดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ 
 

ล ำดับ
ที  

กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

 
1 

 
เริ่มต้น 

 

   

 
2 

 
พัฒนาและดูแลปรับปรุงเว็บไซต ์

 
 
 

พัฒนาและดูแลปรับปรุง
เว็บไซต์ใหส้วยงาม 

1.บุคลากรส านักวิจัยฯ 
2.ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.ส านักการตลาดและ
สื่อสารองค์กร 
4.หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
5.หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1.เว็บไซต์ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
https://research.paya
p.ac.th/home/   
2.เว็บไซต์Symposium 
https://symposiumpy
u.payap.ac.th/home/   
3.เว็บไซต์โครงการ
อนุรักษ์พันธุก์รรมพืชฯ 
(อพ.สธ.)  (เกา่) 
https://rspg.payap.ac.
th/info/  
อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ 
https://rspg.payap.ac.
th/home/   
4.ศูนย์เครือข่าย
นวัตกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านผ้าทอ 
ภาคเหนือตอนบน 
(SPOKE Textiles) 

3   
ปรับปรุงข้อมูลให้อัพเดท 

 

ตรวจสอบข้อมลูให้มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 

4  
ขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรของ

หน่วยงาน 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ของส านักเผยแพรบ่น
เว็บไซต ์
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2. แอดมินระบบฐานข้อมูลวิจัย 
 

ล ำดับ
ที  

กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

 
1 

 
เริ่มต้น 

 

   

 
2 

 
ดูแลระบบฐานข้อมลูวิจัย   

 
 

ตรวจสอบข้อมลู backup 
ข้อมูล 

1.บุคลากรส านักวิจัยฯ 
2.ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมลู
วิจัย 
3.ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.คณะวิชา 

http://rsdb.payap.ac.t
h/  

3  แก้ไขปรบัข้อมลู ตามที่ผู้บริหาร
โครงการวิจยัให้แกไ้ข 

 

ด าเนินการแกไ้ข เพิ่มเติม 
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

4  
ประสานงานกับผู้เขียนโปรแกรมเมื่อเกิด

ปัญหาการใช้งาน 

ด าเนินการประสานผูเ้ขียน
โปรแกรมเมื่อเกดิปัญหาการ
ใช้งาน 
 

5  
เพิ่มเตมิ ลบข้อมลู ผู้ใช้งานระบบ 

 

เพิ่มเตมิ ลบข้อมลู ท่ีไม่
เกี่ยวข้องออกจากระบบ
ฐานขัอมูลวิจัย 

6  
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ตรวจสอบข้อมลูหลังเสร็จ
สิ้นการท างาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rsdb.payap.ac.th/
http://rsdb.payap.ac.th/
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3. ถ่ำยภำพกิจกรรมโครงกำรที หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ล ำดับ
ที  

กิจกรรม รำยละเอียด ผู้เกี ยวข้อง เอกสำร/หลักฐำนที 
เกี ยวข้อง 

 
1 

 
เริ่มต้น 

 

   

 
2 

 
ด าเนินการถ่ายภาพกิจกรรม

โครงการที่หน่วยงานรับผดิชอบ 
 

ถ่ายรูปภาพกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องของส านักฯ 

1.บุคลากรส านักวิจัยฯ โครงการ/กิจกรรม
ของส านักวิจัยฯ 

3  
น าข้อมูลภาพกิจกรรมขึ้นเว็บไซต ์

น าภาพกิจกรรมและเนื้อหา
ขึ้นเว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง 
 

4  
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ตรวจสอบข้อมลูหลังเสร็จ
สิ้นการท างาน 
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บทที่ 5 
แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุน (Form and Support document) 

แบบ วจ.1/RO 1 

แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย/Research Funding Request Form 
ประจ าปีการศึกษา/Academic Year  ......................... 

 

1. ช่ือโครงการ/Name of the Research Project 
ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................. 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 
2. ช่ือหัวหน้าโครงการและผูร้่วมวจิัย (ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any)  
..................................................................................... 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)/Project Advisor (if any)  

.................................................................................................................................................................. 
4. ประเภทการวิจัย/Type of Research 
     การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/์Applied Research  
     การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
     การวิจัยในช้ันเรียน/Classroom Research 
5. งบประมาณ/Research Budget ......................................................................................................... 
6. ระยะเวลาที่ใช้ท าวิจัย/Project Timeframe ....................... เดือน/months  
7. ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

7.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 
......................................................................................................................................................... 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................)  
                 ........../.............../...................... 

7.2   คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบงานวิจัยของคณะ/Research  Committee 
......................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................)  
      ........../.............../...................... 

7.3   คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department Office 
......................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................)  
                                  ........../.............../...................... 
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                                แบบ วจ.2/RO 2 

ข้อเสนอโครงการวิจัย/Research Proposal 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยพายัพ 

Submitted to Payap University 
ประจ าปีการศึกษา/Academic Year ............................... 

 
ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               

ชื่อโครงการ/Name of Research Project 
ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 
ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงกำรวิจัยใหม่/New Project         
   โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 
 การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/์Applied Research  
 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
 การวิจัยในช้ันเรียน /Classroom Research 

สาขาวิชาการที่ท าการวิจัยตามแบบ วช. ก าหนด /Field of 
Study ............................................................................................... 
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) (ประกอบด้วยรายละเอยีด
เกี่ยวกับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  สถานท่ีท างาน โทรศัพท์  e-mailรวมทั้งระบุสดัส่วนการท าวิจยัของแต่ละคน (%)/
This section includes researchers’ names–last names, academic ranks, department and faculty/college, 
phone numbers, and division of responsibilities for each team member (%)) 
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
ส่วน  ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำโครงกำรวิจัย (Elements of the Research Project) 
1. ค าส าคญั/Keywords............................................................................................................................. 
2. ความส าคญัและที่มาของปัญหาทีท่ าการวิจัย/Background and Rationale   
      ............................................................................................................................................................. 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of the Research 

Project ............................................................................................................................................................... 
4. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)/Hypotheses of the Research Project (if any) 

............................................................................................................................................................... 
5. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง/Concepts, Theories, and Related 

Literature ......................................................................................................................................................... 
6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ/Expected Benefits from Research 

Project ............................................................................................................................................................... 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ/Definition of Terms 

............................................................................................................................................................... 
8. กรอบแนวความคิดของการวิจยั/Conceptual Framework 

............................................................................................................................................................... 
9. ระเบียบวิธีวิจยั/Research Methodology  

............................................................................................................................................................... 
10. ขอบเขตของการวิจัย/Scope of 

Research ............................................................................................................................................................... 
11. สถานท่ีท าการทดลองและ/หรือเกบ็ข้อมูล/Research Location and/or Location of Data 

Collection       ............................................................................................................................................................... 
12. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and Anticipated Project 

Schedule .......................................................................................................... 
13. งบประมาณ/Research Budget ........................................................................................................... 
14. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด (Indicators) .................................................................. 
15. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวช้ีวัด (Indicators) .............................................................. 
16. ผลกระทบ (Impact) และตัวช้ีวัด (Indicators) .................................................................................... 
17. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 

ส่วน  ค : ประวัติผู้ด ำเนินกำรวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher) 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

Name in Thai: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 
    ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
      Name in English: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน/Current Position 
3. รหัสบุคลากร 
4. สถานท่ีอยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  สาขาวิชา โทรศัพท์ภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, phone number, 

fax, and e-mail 
5. ประวัติการศึกษา/Educational Background 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ/Specialization 

(different from the degree of education) 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ให้ระบุสถานภาพในการท า

การวิจัยว่าเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย)  
Experience in research administration both inside the country and outside the country 
(Indicate your status in each research project, i.e., you were the head of the project or the 
co-researcher of the project.) 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research Project  
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7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 
เรื่อง)/Completed Research Project: Name of project, year of publication, publication, source 
of funding (can be more than one project) 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วง
แล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
Ongoing Research Project: Name of project, source of funding, and the status of the research, 
indicating the percentage of project completed 

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
                                                                         วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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                 แบบ วจ.2/RO 2 (งานสร้างสรรค์ทางดนตรี) 

ข้อเสนอโครงการวิจัยงานสร้างสรรค์ทางดนตรี 
/Research Proposal 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยพายัพ 
Submitted to Payap University 

ประจ าปีการศึกษา/Academic Year ............................... 
ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               

ชื่อโครงการ/Name of Research Project 
ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 
ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงกำรวิจัยใหม่/New Project         
   โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 
 การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/์Applied Research  
 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
 การวิจัยในช้ันเรียน /Classroom Research 

สาขาวิชาการที่ท าการวิจัยตามแบบ วช. ก าหนด /Field of Study ........................................................... 
กลุ่ม/Group of Study   
 ทฤษฎีดนตร/ีMusic Theory    ประวัติศาสตร์ดนตรี/Music History 
 วรรณกรรมดนตรี/Music Literature    ดนตรีวิจัยหรือดนตรีวิทยา/Musicology 
 ดนตรีวิจัยชาติพันธ์ุ/ethnomusicology   ดนตรีศึกษา/Music Education 
 การแสดงดนตรี/Music Performance   การอ านวยเพลง/Conducting 
 การประพันธ์เพลง/Music conposition   อื่น ๆ ระบุ.................................................... 
 

หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) (ประกอบด้วยรายละเอยีด
เกี่ยวกับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  สถานท่ีท างาน โทรศัพท์  e-mailรวมทั้งระบุสดัส่วนการท าวิจยัของแต่ละคน (%)/
This section includes researchers’ names–last names, academic ranks, department and faculty/college, 
phone numbers, and division of responsibilities for each team member (%)) 
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
ส่วน  ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำโครงกำรวิจัย (Elements of the Research Project) 
1.  ค าส าคัญ/Keywords............................................................................................................................. 
2. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าการวิจัย/Background and Rationale   

หรือ แรงบันดาลใจ/Inspiration   แนวคิด/Concept  ปรัชญา/Aesthetics Philosopy 
      ............................................................................................................................................................. 
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of the Research Project     
      ............................................................................................................................................................. 
4. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง/Concepts, Theories, and Related Literature 

บทเพลงอ้างอิง/Review Literature  (ถ้ามี/if any) 
......................................................................................................................................................... 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/Expected Benefits from Research Project     
     ........................................................................................................................................................ 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ/Definition of Terms (ถ้ามี/if any) 

............................................................................................................................................................... 
7. กรอบแนวความคิดของการวิจยั/Conceptual Framework (ถ้ามี/if any) 

............................................................................................................................................................ 
8. ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology กระบวนการด าเนินงาน/Implementation Process 

....................................................................................................................................................... 
9. สถานท่ีท าการแสดง จ านวนครัง้ที่แสดง/Information and Number of Performances 

............................................................................................................................................................... 
10. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and  
      Anticipated Project Schedule ...................................................................................................... 
11. งบประมาณ/Research Budget ........................................................................................................... 
12. เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตัวช้ีวัด (Indicators) .................................................................. 
13. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวช้ีวัด (Indicators) .............................................................. 
14. ผลกระทบ (Impact) และตัวช้ีวัด (Indicators) .................................................................................... 
15. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 

ส่วน  ค : ประวัติผู้ด าเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
Name in Thai: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

    ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
        Name in English: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน/Current Position 
3. รหัสบุคลากร 
4. สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  สาขาวิชา โทรศัพท์ภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, phone number, fax, and e-

mail 
5. ประวัติการศึกษา/Educational Background 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ/Specialization (different from 

the degree of education) 
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ให้ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า

เป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู ้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย) /Experience in research administration both 
inside the country and outside the country (Indicate your status in each research project, i.e., you 
were the head of the project or the co-researcher of the project.) 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research Project  
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) /Completed 

Research Project: Name of project, year of publication, publication, source of funding (can be more 
than one project) 

7.3 งานวิจยัที่ก าลังท า : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ
เท่ า ใด/Ongoing Research Project: Name of project, source of funding, and the status of the research, 
indicating the percentage of project completed 

 
  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
                                                                        วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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แบบ วจ.3/RO 3 

แบบเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจำรณำโครงกำรวิจัย 
/Recommendation of Specialists  

Contact information of specialists for research proposal evaluation 

1. ช่ือโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 

2. ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 

3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวตัิผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคณุวุฒิ) /Specialists’ 
contact information listed as follows (CV): 
3.1 ช่ือ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 

สาขาความช่ียวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................ 
E-mail........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number................................................................................................................ 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

3.2 ช่ือ-สกุล/Name – Last Name.................................................................................................. 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................. 
E-mail ........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number ............................................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

3.3 ช่ือ-สกุล/Name – Last Name ................................................................................................. 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization....................................................................................... 
ที่อยู่/Address ............................................................................................................................ 
E-mail ........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number ................................................................................................................ 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 
      

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
                  วันท่ี/Date......เดือน/Month...............พ.ศ./Year......... 
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4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
                                      ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.4/RO 4 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย คร้ังท่ี 1 
Research Project Progress Report #1 

                                                       สัญญาเลขท่ี/Contract #........................... 
ช่ือโครงการ/Name of Research Project  

ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................ 
ภาษาอังกฤษ/English .............................................................................................................. 

บทสรุปความกา้วหน้าของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  
รายงานในช่วงตั้งแต่วันท่ี/Reporting for the period from (date).............ถึงวันท่ี/to (date)................ 
1. ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project................................................................…….. 
2. หน่วยงาน/Department....................................โทรศัพท์ภายใน/Office phone number................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 
3. เริ่มท าวิจัยเมื่อ/Project Start  วนัท่ี/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันท่ี/to (Date) ....... 

เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/Details of progress made on research project 

4.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project  
4.2 การด าเนินงานวิจยัที่เสนอไว้ในแผนด าเนินการวิจยั/Progress made on submitted research plan 
4.3 สรุปผลการด าเนินงาน (ผลการวิจยั) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/Summary of results achieved 
4.4 รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด าเนินงานท่ีด าเนินการไปแล้วทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ/Additional details of items in research plan completed 
4.5 งานตามแผนด าเนินการที่จะต้องท าต่อไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in research plan 
4.6 ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)/Problems or obstacles met and method of 

resolving problems (if any) 
4.7 รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (โปรดระบรุายละเอียด)/Report of budget used (Please include 

detailed accounting.) 
 ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
วันท่ี/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 

5. ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 5.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 

         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
                     ........../.............../...................... 
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5.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
                  (......................................................) 
                 ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.5/RO 5 

        แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย คร้ังท่ี 2 
Research Project Progress Report #2 

สัญญาเลขท่ี/Contract # ………… 
ช่ือโครงการ/Name of Research Project  

ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................ 
ภาษาอังกฤษ/English .............................................................................................................. 

บทสรุปความกา้วหน้าของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  
รายงานในช่วงตั้งแต่วันท่ี/Reporting for the period from (date)........................................ถึงวันท่ี/to 
(date)............................ 
1. ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project..........................................................…….. 
2. หน่วยงาน/Department................................โทรศัพท์ภายใน/Office phone number.......................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 
3. เริ่มท าวิจัยเมื่อ/Project Start  วนัท่ี/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันท่ี/to    (Date) ....... 

เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/Details of progress made on research project 

4.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project  
4.2 การด าเนินงานวิจยัที่เสนอไว้ในแผนด าเนินการวิจยั/Progress made on submitted research     plan 
4.3 สรุปผลการด าเนินงาน (ผลการวิจยั) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/Summary of results achieved 
4.4 รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการด าเนินงานท่ีด าเนินการไปแล้วทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ/Additional details of items in research plan completed 
4.5 งานตามแผนด าเนินการที่จะต้องท าต่อไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in     research plan 
4.6 ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)/Problems or obstacles met and       method of 

resolving problems (if any) 
4.7 รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (โปรดระบรุายละเอียด)/Report of budget used       (Please include 

detailed accounting.) 
 ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
วันท่ี/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 

5. ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
5.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 
................................................................................................................................................. 

         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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5.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 
................................................................................................................................................. 

         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน/ Comments of Committee 
  สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป / Approved 
 ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป(ระบุเหตผุล)/Not approved  (please  specify)....................... 
 ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
              

ลงช่ือ/Signature ................................................. 
                         (......................................................) 
        ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.6/RO 6 

แบบเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินรำยงำนวจิัยฉบับร่ำง 
/Recommendation of Specialists  

Contact Information of Specialists for the Draft of Research Report Evaluation 
1. ช่ือโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวตัิผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคณุวุฒิ) /Specialists’ 

contact information listed as follows (CV): 
3.1 ช่ือ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................ 
E-mail........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number................................................................................................................ 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

3.2 ช่ือ-สกุล/Name – Last Name.................................................................................................. 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................. 
E-mail ........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number ............................................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

3.3 ช่ือ-สกุล/Name – Last Name ................................................................................................. 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization....................................................................................... 
ที่อยู่/Address ............................................................................................................................ 
E-mail ........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number ................................................................................................................ 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 
    

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
                                                                วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 

         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.7/RO 7 

แบบเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/Recommendation of Specialists  
ขออนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิจำรณ์ผลงำนวิจัย 

Contact Information of Specialists for the Research Report Review 
1. ช่ือโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดงัรายนามต่อไปนี้ (แนบประวตัิผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ 
contact information listed as follows (CV): 

ช่ือ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................ 
E-mail........................................................................................................................................ 
โทร/Phone Number................................................................................................................ 
เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสยีภาษี ..................................................................................... 

      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 
                                                  วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
 
4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 

       ............../.............../............. 
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บก.มพย.01 

แบบฟอร์มกำรส ำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยพำยัพ 
 

ค ำชี้แจง แบบส ารวจฯฉบับนี้สร้างขึ้น  เพ่ือส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/หน่วยงาน/
องค์กร  ที่อยู่ในพ้ืนที่รับบริการของมหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่งน าผลการส ารวจมาประกอบการจัดท าแผนงาน แผน
บริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินการอย่างเข็มแข็งและมีความยั่งยืน พ่ึงพาตนเองต่อไป 

 
(กรุณาขีดเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่อง   หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด) 

ตอนที  1  ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
1.1 ชื อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล.....................................................................ต ำแหน่ง................................................. 
1.2 เพศ   หญิง    ชาย 
1.3 อำยุ   ต่ ากว่า 25 ปี      26-35  ป ี     36-45 ปี      46-55 ปี      มากกว่า 55 ปี 
1.4 กำรศึกษำ  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
1.5 อำชีพ/หน่วยงำน  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  เจ้าของธุรกิจ/กิจการ   ค้าขาย 
      พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่ืนๆ ระบุ...................... 
1.6 ชื อ-ที ตั้งหน่วยงำน/สถำนที ท ำงำน/ที อยู่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อกลับ/
ประสานงานต่อไป) 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา/ชุมชน/หมู่บ้าน........................................................................................... 
ที่ตั้ง/ที่อยู่เลขท่ี..............หมู่ที่................ถนน........................................ต าบล……..............................................
อ าเภอ..........................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์............................... 
เบอร์โทรศัพท์....................................................โทรสาร...............................อีเมล์................. ............................ 
 
ตอนที  2  ข้อมูลเกี ยวกับหน่วยงำนของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
2.1 ชื่อผู้น า/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าองค์กร………………………......................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์..................................................................... 
2.2 กรณีเป็นผู้ต้องการรับบริการเป็นชุมชน/หมู่บ้าน   
  -  จ านวนสมาชิก…............................คน   
  -  สมาชิกในชุมชนมีอาชีพหลัก........................................มีอาชีพเสริม............................................... 
  -  ลักษณะทรัพยากรของชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน............................................................................. . 
  -  หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลสนับสนุนชุมชนในปัจจุบัน.............................................................................  
2.3 กรณีผูต้้องการรับบริการเป็นสถานศึกษา 
  -  ประเภทสถานศึกษา      ของรัฐ  เอกชน       ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อ่ืนๆ ระบุ...........................................   
  -  ชื่อสถานศึกษา…………………………………….......................................................................... 
  -  เปิดสอนในระดับ   อนุบาล ประถมศึกษา  ขยายโอกาส  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา 
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2.4 กรณีผู้ต้องการรับบริการเป็นหน่วยงาน/องค์กร 
  -  ประเภทของหน่วยงาน   องค์กรภาครัฐ     องค์กรเอกชน     รัฐวิสาหกจิ     
       อ่ืนๆ ระบุ........................................................ .......... 
  -  ชื่อองค์กร ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  -  จ านวนสมาชิก…............................คน   
 
ตอนที  3  ข้อมูลควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย 
3.1 ท่ำนรู้จัก/ทรำบข้อมูลเกี ยวกับกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย มำกน้อยเพียงใด 
   ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก  ทราบ/รู้จักน้อย  ทราบ/รู้จักปานกลาง   ทราบ/รู้จักมาก 
3.2 ท่ำนคิดว่ำมหำวิทยำลัย ควรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกำรให้บริกำรวิชำกำรผ่ำนช่องทำงใด
มำกที สุด 
   เว๊บไซต์   แผ่นพับ/โบชัวร ์  จัดนิทรรศการแบบ Road Show  
   หนังสือ/จดหมายประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ระบุ............................................................... 
3.3 ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนเคยใช้บริกำรจำกมหำวิทยำลัย หรือไม่    
   ไม่เคยใช้บริการ  เนื่องจาก............................................................................................ ..................... 
   เคยใช้บริการ     ในด้าน/เรื่อง........................................................................................................... 
  จากหน่วยงาน (สาขาวิชา/คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน).............................................................................  
3.4 ประเภทกำรบริกำรวิชำกำรที ต้องกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ  
  3.4.1  การรับค าปรึกษา เรื่อง.....................................................................................................  
   …………………………………………………………………………………………………………………………..… 
   -  สถานที่ให้บริการ  ในมหาวิทยาลัย   ในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
   -  ระยะเวลา      1-2 วัน   2-3 วัน       3-5 วัน     มากกว่า 5 วัน     
      อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
   -  ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.   อ่ืนๆ ระบุ...................................................... 
  3.4.2  การฝึกอบรม เรื่อง............................................................................................................ ... 
   ………………………………………………………………………………………………………………..……………........... 
   -  สถานที่ให้บริการ  ในมหาวิทยาลัย   ในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
   -  ระยะเวลา      1-2 วัน  2-3 วัน       3-5 วัน     มากกว่า 5 วัน     
      อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
 
   -  ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  อ่ืนๆ ระบุ............................................................... 
  3.4.3  จัดการประชุม/สัมมนาวิชาการ เรื่อง..........................................................................................  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   -  ระยะเวลา      1-2 วัน  2-3 วัน       3-5 วัน     มากกว่า 5 วัน     
      อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 
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   -  ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  อ่ืนๆ ระบุ................................................................ 
  3.4.4  การรับบริการอ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................... ......... 
 
3.5  ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเกี ยวกับกำรบริกำรวิชำกำร 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
 
 
        ลงชื่อผู้ส ารวจ........................................................... 
               (                                          ) 
         เบอร์โทรศัพท์ ............................................. 
                  วันที่….........../…….............../.................. 
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บก.มพย.02        
ค าชี้แจงเพื่อจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปีการศึกษา 
ค าชี้แจง:  แบบฟอร์มนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจความต้องการของชุมชน/องค์กรเป้าหมาย ในพ้ืนที่ระดับมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ระดับคณะวิชา  เพ่ือการจัดท า
แผนบริการวิชาการประจ าปีสอดคล้องกับความต้องการสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เส นอกรรมการประจ า
คณะวิชา/คณะกรรมการบริการคณะวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
โดยมีวัตถุประสงค์1. เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม หรือน าไปสู่การสืบสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป้าประสงค์ท่ี 2.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม ภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ  
ปีการศึกษา 2562 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ 
    2. เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการค้นคว้างานวิจัยและนวัตกรรม  โดยน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่
สังคมมาบูรณาการ พัฒนาหรือต่อยอดให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
    3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  การเรียนการสอนของคณาจารย์ เ พ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะของการเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใ ด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแข็งของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศชาติหรือระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากระดับ
ของการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการการเรียนการสอน อาทิ  ต ารา  หนังสือ  รายวิชา หรือหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจากการบริการวิชาการ และ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
    4. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น (การบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้) น าหลักสูตรมาวิเคราะห์เพ่ือตอบสนองความต้องการชุมชน 
พื้นที่ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ 
1. พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง  2. พื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา  3. พื้นที่เทศบาลต าบลท่าศาลา  4. พื้นที่เทศบาลต าบลสันพระเนตร  5. พื้นที่เทศบาลต าบลสันกลาง   
6. พ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่คือ  7. พื้นที่เทศบาลต าบลบ้านธิและหน่วยงานภายใต้สังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย  
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แผนบริการวิชาการแก่สังคม  

คณะ......................................................... 
ปีการศึกษา ............................. 

หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ 
 1. 
 2. 
 3. 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ 
 1. 
 2. 
 3. 
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แผนบริการวิชาการแก่สังคม จากแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ 
 

 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วดัระดบัโครงการ 

 
ค่า 

เป้าหมาย 

 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(เดือน/ปี) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวบ่งชี ้
PYU 

ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้
คณะ 

ค่า 
เป้าหมาย 
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แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  จากแผนบริการวิชาการแก่สังคมสู่แผนปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ของแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
1.   
2.  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
1.  
2.  

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดช
อบ 

ระยะเว
ลา

ด าเนิน
งาน 

(เดือน/
ปี) 

ชื่อองค์กร/
หน่วยงาน/

ชุมชน 
ภายนอกที่

ร่วม
ด าเนินการ/ 

เข้าร่วม
โครงการ 

แนวทางการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ 
 

การพัฒนานักศึกษา/
หรือ 

การเรียนการสอน 
(ระบุเป็นข้อๆและ

รายวิชา) 

การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน/

สังคม 
(ระบุเป็นข้อๆ) 

การพัฒนาโจทย์วิจัย 
(ระบุชื่อเรื่อง) 

        

        

        

ความเห็นกรรมการประจ าคณะ/กรรมการบริหารคณะ 
 อ้างอิงตามทีป่ระชุม.................................................... มติที่ ....................เรื่อง ...................................................... วันที่........................................... 
ความเห็นของคณบดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................……………… 
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            ลงนาม........................................................................... 
             (.....................................................................) 
             คณบดี…………………….........……………………. 
             ....................../............................./................... 

บก.มพย.02-1        
รายงานการประเมินการด าเนินงานของงานบริการวิชาการแก่สังคม 

คณะ........................................................ 
ปีการศึกษา.............................. 

หลักการและเหตุผล 
 
วัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ 
 1. 
 2. 
 3. 
1. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

1.    

2.    

3.    

 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. 
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 2. 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 1. 
 2. 
 

2. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนบริการวิชาการแก่สังคม  
 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการคณะ  
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

ตัวชี้วดัระดบัโครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

เป
้าป

ระ
สง

ค ์

ตัว
บ่ง

ชี้P
YU

 

ค่าเป้าหมาย  
บรรลุ/ 

ไม่
บรรล ุ

กล
ยุท

ธ ์

ตัว
บ่ง

ชี้ 
 

ค่าเป้าหมาย  
บรรลุ/ 

ไม่
บรรล ุ

 
 

แผน 

 
 

ผล 

แผน ผล แผน ผล 
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รายงานการประเมินการด าเนินงานแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ของแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
 1. 
 2. 
 3. 
 
1. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

1.   
2.   

3.   
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2. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  จากแผนบริการวิชาการแก่สังคมสู่แผนปฏิบัติ 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/

ปี) 

ชื่อองค์กร/
หน่วยงาน/

ชุมชน 
ภายนอกที่

ร่วม
ด าเนินการ/ 

เข้าร่วม
โครงการ 

แนวทางการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ 
การพัฒนา

นักศึกษา/หรือ
การเรียนการ

สอน 
(ระบุเป็นข้อๆ
และรายวิชา) 

 
ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย/
ชุมชน/สงัคม 
(ระบุเป็นข้อๆ) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การพัฒนา 
โจทย์วิจัย 

(ระบุชื่อเรื่อง) 

 
ผลการด าเนินงาน 

1          

2          

3          

4          

5          

          

          

          

 
ความเห็นคณะกรรมการประจ าคณะวิชา/คณะกรรมการบริหารคณะวิชา 
  อ้างอิงตามที่ประชุม............................................... มติที่ ...............................เรื่อง ............................................................................. วันท่ี..................................................... 
ความเหน็ของคณบดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………......................................... 
            ลงนาม........................................................................... 
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             (.....................................................................) 
             คณบดี…………………….........……………………. 
             ....................../............................./................... 

บก.มพย.03     
แบบฟอร์มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร รอบ ........... เดือน ระหว่ำงเดือน...................... ถึงเดือน ......................... 
คณะวิชำ ……………………………………………. 

 
ตอนที  1  ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ค ำชี้แจง : (โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง หรือท ำเครื องหมำย ✓ ในช่อง /ที ตรงกับควำมเป็นจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

ชื อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) กำรด ำเนินกำร (✓) 
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ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
(ว/ด/ป) 

ระบุชื อ
องค์กร/

หน่วยงำน/
ชุมชน 

ภำยนอกที 
ร่วม

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน (คน)
อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/
อำจำรย์

คณะท ำงำน 

จ ำนวน (คน)
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

 

แผน จ่ำยจริง คงเหลือ ยังไม่ถึง
ก ำหนด 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ยกเลิก
โครงกำร 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
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ตอนที  2 กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรใช้ประโยชน์ในกำรบริกำรวิชำกำรเพื อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 
ค ำชี้แจง : (โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง หรือท ำเครื องหมำย ✓ ในช่อง  /ที ตรงกับควำมเป็นจริง) 
 

1.กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรใช้ประโยชน์ในกำรบริกำรวิชำกำรเพื อพัฒนำหรือบูรณำกำร
กับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

โครงกำร/กิจกรรม ชื อหลักสูตร ชื อรำยวิชำ ชื อ
งำนวิจัย 

ปีที ท ำ ปีที แล้ว
เสร็จ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

รวมจ ำนวน      
 
2.กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพื อไปใช้ขยำยผลสู่  
การปรับปรุงรายวิชา / เปิดรายวิชาใหม่ 

โครงกำร/กิจกรรม ชื อรำยวิชำที มีกำรปรับปรุง ชื อรำยวิชำที มีกำรเปิดรำยวิชำ
ใหม ่

1.   
2.   
3.   

 
3.กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพื อพัฒนำมำสู่การเขียน
บทความวิชาการ การผลิตหนังสือ หรือต ารา 
 โดยเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 

โครงกำร/กิจกรรม ชื อเรื อง บทควำมวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ/อื นๆ โปรด
ระบุ… 

1.  
2.  
3.  

 
ตอนที  3  ผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้และ 
ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร(KPI 
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร) 

1.   
2.   
3.   
4.   
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ตอนที  4ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้เพื อประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม 

โครงกำร/กิจกรรม แผนงำนกำรน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปใช้เพื อประโยชน์

ต่อชุมชน/สังคม 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไป

ใช้ 
เพื อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
ตอนที  5 ร้อยละของหลักสูตรที มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรและน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนต่อหลักสูตร
ทั้งหมดของคณะวิชำ (กรอกข้อมูลเมื อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นโครงกำรฯตำมรอบปีกำรศึกษำ) 
สูตรการค านวณ  =จ านวนหลักสูตรที่มีโครงการบริการวิชาการและน ามาใช้ในการเรียนการสอนx 100 
     จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิชา 
 
ตอนที  6ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะวิชำ(กรอกข้อมูลเมื อด ำเนินกำรเสร็จ
สิ้นโครงกำรฯตำมรอบปีกำรศึกษำ) 

• จ านวนโครงการ ....................................     ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม       

• บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ …………………….  ของโครงการในแผนบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ของแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ของแผนบริกำรวิชำกำรฯ) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

     ลงนาม ………………………………………………………………. 
      (………………………………………………………………) 
        คณบดี 
     วันที่ …………….เดือน…………………………พ.ศ. ……………… 
 

บก.มพย. 04     

หนังสือรับรองงำนบริกำรวิชำกำรที น ำไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน 
************************************************************ 

 
ชื่อหน่วยงาน/ที่รับรอง …………………………………………………………………………………………………...……………… 
สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………...............……………………………..…………………………… 
เบอร์โทรติดต่อ………………………………………………………………………………………………………............……………. 
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ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………ขอรับรองว่าได้รับการให้บริการ 
งานบริการวิชาการ เรื่อง ………………………………………………………………..…………………………… 
กลุ่มเป้าหมาย ……………………………………………………………………  จ านวนผู้รับบริการ …………………คน 
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
 การให้บริการของ (อาจารย์หัวหน้าโครงการ) ………………………………………......………..……….……… 
สังกัดคณะ ……………….…………………………….………….. มหาวิทยาลัยพายัพ  ตั้งแต่วันที่………………………… 
ถึงวันที่ ……………….……เดือน…………………………….พ.ศ. ……………………….. 
 

หน่วยงานของข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ ในด้านต่อไปนี้  
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………… 
          (……………………………………………………………) 
      วันที่ ………เดือน ………………………พ.ศ. …………... 
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