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รำยละเอียดในกำรน ำเสนอผลงำนนวัตกรรมกำรจัดกำรควำมรู้   
ประจ ำปี 25๖๐ 

 
๑. ชื่อผลงำน  กำรพัฒนำขั้นตอนกำรรับทุนวิจัยสู่กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการ
พยาบาลชั้นน าของภูมิภาคเอเชีย" และส านักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนชั้นน าในการด าเนินพันธกิจทุกด้านของคณะฯ ซึ่งมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
การพัฒนาการท างานโดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี หรือกระบวนการท างานใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานและให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังได้ก าหนดให้การสร้างหรือออกแบบ
นวัตกรรมหรือกระบวนการท างานใหม่นี้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกด้วย  
  งานวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะฉะนั้นการพัฒนากระบวนงาน
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะฯ  ได้ด าเนินการวิจัยได้สะดวกและเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมสู่  Thailand 4.0 การคิดและ
ออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือกระบวนงานใหม่ งานวิจัยถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุง website งานวิจัย การจัดท าท าเนียบคณาจารย์ 
การใช้สารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การจัดท าประเมินออนไลน์ และระบบการติดตามสถานะโครงกา รวิจัย
ออนไลน์ เป็นต้น  
 ประกอบกับในปัจจุบันคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มกีารส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายใน และภายนอก เป็นจ านวนหลากหลายแหล่งทุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่ง
แต่ละแหล่งทุนจะมีขั้นตอนและกระบวนการในการขอรับทุนแตกต่างกัน  งานวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ขั้นตอนการรับทุนวิจัย : สู่การบริการที่เป็นเลิศ เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
บริหารจัดการทุนวิจัยของแหล่งทุนต่างๆ ได้ และก่อให้เกิดการขอทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยมากข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือท าให้คณาจารย์ และนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการรับทุนและการด าเนินการวิจัย
อย่างชัดเจน  

2. เพ่ือลดขั้นตอนในการค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ ในการด าเนินการวิจัย  
3. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้คณาจารย์ และนักวิจัย สามารถเข้าถึงข้อมูลและขั้นตอนการท าวิจัย

ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จัดท ำโดย    นำงสำววีนัส ปำลำเลย์  และ นำงอุไร  อำดหมำด                                   งำนวิจัย 2 
 

 
๔. กระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรด ำเนนิกำร โดยด ำเนนิงำนตำมวงจร PDCA ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

D : สร้ำงและแสวงหำควำมรู้จัดกำรควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ  
1. จัดท า Flowchart ภาพรวมในการรับทุนวิจัยแต่
ละประเภท เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาขั้นตอนการ
รับทุนได้สะดวก และเข้าใจง่ายขึ้น 
2. จัดท า Flowchart ขั้นตอนการรับทุนแต่ละ
ขั้ น ต อน  เพื่ อ ใ ห้ ผู้ วิ จั ย เข้ า ถึ ง ขั้ น ต อ น แ ต่ ล ะ
กระบวนการได้อย่างชัดเจน 
3. จัดท าเอกสารประกอบการขอรับทุนแต่ละขั้นตอน 
พร้อมให้ดาวน์โหลดได้เพื่อลดปัญหาความผิดพลาด
ไม่ครบถ้วน 
4. เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน และความรวดเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล 

P : บ่งชี้ควำมรู้  
ท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึน้ในขั้นตอนการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยพบปญัหาดังนี้  
1. การจัดท าบันทึกข้อความไม่ถกูต้องตามวัตถุประสงค์ 
2.แบบฟอร์มที่น ามาใช้ในการจดัท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเป็นแบบฟอร์มเก่า โดยผู้วิจัยไม่ได้ 
Update ตามแหล่งทุน 
3. การจัดส่งเอกสารในการรับทนุไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 
วำงแผนและก ำหนดแนวทำงแก้ไข โดย 
1. หาแนวทางแก้ไขให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงขั้นตอนต่าง 
ๆ ในการรับทุนวจิัยอย่างชัดเจน 
2. วางแผนการจัดท าแบบฟอร์ม และชี้แจงเอกสาร
ประกอบแบ่งตามขั้นตอนการรบัทุนวิจยั 
3. วางแผนในการน าเสนอข้อมูลให้ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย และรวดเร็ว 
 
 

C : ประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้  
เข้ำถึงควำมรู้  
1. ทดลองส่งข้อมูลในระบบออนไลน์นี้ ให้กับ
ผู้วิจัย แล้วติดตามผลการใช้ข้อมูลที่จัดส่ง  
2. เปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร
กลับมาที่หนว่ยวิจัย พบว่ามีความถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น 
 

A : แบ่งปันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้  
วิเครำะห์ผลส ำเร็จของกิจกรรม 
1. จากผลส ารวจเบื้องต้นโดยการทดลองส่งข้อมูล
ขั้นตอนการขอรับทุนให้ผู้วิจัย พบว่าผูว้ิจัยมีความ
สะดวกในการจัดท าเอกสารต่างๆ ในการขอรับ
ทุนไดง้่าย และรวดเร็วขึ้น 
2. ผู้วิจัยมีความต้องการ และเห็นประโยชน์ใน
การใช้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
3. ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และ
รวดเร็ว 
4. ผู้วิจัยมีความต้องการใช้ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์มากข้ึน และมีความต้องการในการขอ
แบบฟอร์มส าหรับทนุประเภทตา่ง ๆ เพิ่มเติม 
    จึงใช้ข้อมูลนี้ในการพฒันาและขยายผลใน 
การต่อยอดและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล 
ด้วยระบบออนไลน์ต่อไป 
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กำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 7 ขั้นตอนมำใช้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
กระบวนกำรหรือข้ันตอนในกำรด ำเนินกำร  
11..  กำรบ่งชี้ควำมรู้ กำรบ่งชี้ควำมรู้   (Knowledge Identification) 
  - การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดย
พบว่าผู้วิจัยยังมีความไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอรับทุน และการจัดท าเอกสารประกอบการขอรับทุน  เช่น บันทึก
ข้อความการน าส่งข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนวิจัย และบันทึกข้อความขอเบิกเงินทุนวิจัย ยังพบข้อผิดพลาดอยู่  อีกทั้ง
ยังมีการน าแบบฟอร์มเก่าๆ มาใช้ ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มของแต่ละแหล่งทุน 
  - การวางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไขจากปัญหาที่วิเคราะห์ได้ โดยหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้วิจัย
สามารถเข้าถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอรับทุนได้สะดวกและได้ข้อมูลที่ชัดเจน  การจัดท าแบบฟอร์มควบคู่กับ
ค าอธิบายแบ่งตามข้ันตอนในการรับทุน และวางแผนในการน าเสนอข้อมูลให้ผู้วิจัยเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว  
  
22..  กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
    --  รวบรวมข้อมูลความต้องการของแหล่งทุนวิจัยในการขอรับทุนรวบรวมข้อมูลความต้องการของแหล่งทุนวิจัยในการขอรับทุน    
    --  จัดท า จัดท า FFlloowwcchhaarrtt  ขั้นตอนการขอรับทุน และการด าเนินงานระหว่างรับทุน เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าใจได้ง่ายขั้นตอนการขอรับทุน และการด าเนินงานระหว่างรับทุน เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าใจได้ง่าย   
    --  แสวงหาความรู้ต่างๆ จากแหล่งทุนภายในภายนอก เพ่ือจัดท าแสวงหาความรู้ต่างๆ จากแหล่งทุนภายในภายนอก เพ่ือจัดท าขั้นตอนและแบบฟอร์มให้ขั้นตอนและแบบฟอร์มให้ตรงตามที่แหล่งตรงตามที่แหล่ง
ทุนต้องการทุนต้องการ  
  
33..  กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบกำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
  - แยกประเภทเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

11..  กำรบ่งชี้ควำมรู้กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
(Knowledge Identification) 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)  

33..  กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบกำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

 
 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้   
(Knowledge Codification and 

Refinement) 

55..  กำรเข้ำถึงควำมรู้กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
(Knowledge Access) 

66..  กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(Knowledge Sharing) 

77..  กำรเรียนรู้กำรเรียนรู้ 
(Learning) 
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ตามก าหนดระยะเวลาของแหล่งทุน เช่น การรวบรวมเอกสารให้ผู้วิจัยได้ดาวน์โหลดไปใช้ในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
ตามท่ีแหล่งทุนก าหนด ตัวอย่างดังนี้ 
 
ช่วงที่ 1 กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
เอกสารที่ใช้    - บันทึกข้อความน าส่งเอกสารเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  - แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย 
  - รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามที่แหล่งทุนก าหนด 
 
ช่วงที ่2 กระบวนการรับทุนทุนสนับสนุนการวิจัย 
เอกสารที่ใช้    - บันทึกข้อความน าส่งเอกสารเพ่ือรับทุนวิจัย 
   - สัญญารับทุนวิจัย 
  - ข้อเสนอโครงการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุน  
    - หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย 

- เอกสารอื่นๆ เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัยงวด   
  แรกตามที่แหล่งทุนก าหนด 
 

ช่วงที่ 3 การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และการเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย 
เอกสารที่ใช้    - บันทึกข้อความน าส่งเอกสารเพ่ือรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
   - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า  
    - เอกสารอื่นๆ เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัยงวด   

  แรกตามที่แหล่งทุนก าหนด 
     
ช่วงที่ 4 การขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย  
เอกสารที่ใช้    - บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย 
   - รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
 
ช่วงที่ 5 การขอเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อปิดโครงการวิจัย  
เอกสารที่ใช้    - บันทึกข้อความน าส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการประเมิน 
   - รายงานวิจัย  
 
ช่วงสุดท้ำย การปิดโครงการหลังได้รับการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว 
เอกสารที่ใช้    - บันทึกข้อความขอปิดโครงการและเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัยงวดสุดท้าย 
   - รายงานวิจัย  
  - สัญญารับทุนวิจัย 
  - รายงานการแก้ไขรายงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
  - บทความที่เข้ารับการตีพิมพ์ 
  
44..  กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
- มีการทดลองส่งข้อมูลไปยังผู้วิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน 
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- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลว่าตรงความต้องการหรือไม่ 
- เปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการขอรับทุน กลับมาที่หน่วยวิจัย 
  
  
55..  กำรเข้ำถึงควำมรู้กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 
- การน าข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ในระบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และทุกที่ ทุกเวลาที่
ต้องการผ่าน internet 
- เปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการขอรับทุน กลับมาที่หน่วยวิจัย พบว่ามีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
 
66..  กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
   (Knowledge Sharing) 
- การเผยแพร่ออนไลน์ผ่าน google site  
- การให้ค าปรึกษากับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล  
- ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเช่น Flowchart กระบวนการต่างๆ 
  
77..  กำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้  
(Learning) 
      การน าความรู้ในการบริหารจัดการทุนวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ โดยศึกษาข้อมูลที่ได้นั้นสามารถแก้ปัญหา และ
เป็นส่วนหนึ่งของงานได้หรือไป เช่น สามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ ท าให้สะดวกรวดเร็วขึ้นหรือไม่ และเพ่ือน ามา
หมุนเวียนปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
๕. ผลกำรด ำเนินกำร 
 1. มีข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
 2. เพ่ือลดการผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารเพ่ือขอรับทุน 
 3. เพ่ือผู้รับทุนสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการขอรับทุน 
 
๖. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

1. ความครบถ้วนของขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ  
 ๒. เทคโนโลยี ความพร้อมของอุปกรณ์และความทันสมัยของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้และการ
เข้าถึงข้อมูลขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย 
 3. ผู้ปฏิบัติมีความต้องการที่จะสร้างความรู้ใหม่ หรือให้บริการข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ โดยการศึกษาข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนากระบวนงาน  
 5. การลดขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล 
  
๗. ประโยชน์ของ Best Practice ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจของส่วนงำน 
  ประโยชน์ของ Best Practice ของขั้นตอนการบริหารจัดการทุนวิจัย คือ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน ซึ่งเป็นผลจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริง และมีหลักฐานแสดงความส าเร็จที่จัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการ
ปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งสามารถดูในระบบออนไลน์และดาวน์
โหลดไปใช้งาน และยังสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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          คณะฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอนการ
ท างานและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือเป็นการพัฒนาคน งาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
 
 
 

๘. รูปภำพประกอบ 
 

 
 
 

 
 
 


