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ความเป็นมา

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า	 กรมแพทย์ทหารเรือ	 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและได้พัฒนาคุณภาพ	
สถานพยาบาลโดยได้รับการรับรองและธำารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	 /	 International	 Standard	
Organization	ตั้งแต่	กุมภาพันธ์	2545	และ	HA	/	Hospital	Accreditation	ตั้งแต่	มีนาคม	2549	และได้มีการ
พัฒนาด้านการวิจัยโดยเริ่มจากการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้เกิดการสร้างสรรค์งานประจำาสู่
งานวิจัย	(Routine	to	Research	/	R2R)	ตั้งแต่ปงบประมาณ	2553	และได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีคณะ
กรรมการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการเสนอแผนและดำาเนินการโครงการพัฒนางานวิจัยประจำาป	 ต่อมา
ในป	 2558	 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม	
สนับสนุน	ช่วยเหลือและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร	ทั้งด้านความรู้	วิธีการ	และงบประมาณ	เพื่อให้บุคลากร
สามารถดำาเนินการโครงการวิจัยได้ตั้งแต่เริ่ม	จนกระทั่งเสร็จสิ้นและนำาเสนอผลงาน	รวมถึงการเผยแพร่	ตีพิมพ์	
มีผลให้หน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาล	 สนใจในการจัดทำาโครงการวิจัย	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	

	 การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 จะต้องมีขอบเขตการบริการท่ีครอบคลุมทุกมิติในด้านการบริการสุขภาพ	
ซึ่งนอกจากด้านการให้บริการแล้ว	 จำาเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวิชาการ	 เพื่อเป็นการรับประกันว่าระบบบริการมี
คุณภาพ	 มีหลักฐานเชิงประจักษ์	 โดยกระบวนการที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการและวิชาการของ
โรงพยาบาลนั้น	 ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเป็นสำาคัญ	 รวมถึงโรงพยาบาลฯ	 มีพันธกิจในด้านการเป็นแหล่งฝึก
ศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล	 กรมแพทย์ทหารเรือ	 และหน่วยงานภายนอก	 เป็นแหล่งผลิตแพทย์ต่อยอด	
หลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยกรรมทั่วไป	 มาตั้งแต่่ป	 2524	 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำา	
บ้านเพิ่มเติมอีก	 4	 สาขา	 ได้แก่	 แพทย์ประจำาบ้านสาขาอายุรเวชกรรม	 แพทย์ประจำาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	
แพทย์ประจำาบ้านสาขาเวชศาสตร์ปองกัน	 แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล	 และแพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยศาสตร์์ยูโรวิทยา	
โรงพยาบาลฯ	 ยังได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ในการเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปที่	6	ใน	5	สาขา	ประกอบด้วย		ศัลยศาสตร์		อายุรศาสตร์	กุมาร
เวชศาสตร์	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	และ	ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิกส์	ต่อมาในป	2561	กรมแพทย์ทหารเรือได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ระหว่างกองทัพเรือ
และมหาวิทยาลัยบูรพา	 โรงพยาบาลฯ	 จึงจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	 ทำาหน้าที่ร่วมจัดการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิตชั้นคลินิก	(ชั้นปที่	4-6)	และเริ่มรับนิสิตแพทย์รุ่นแรก	จำานวน	32	คน	ในปการศึกษา	2562		คณะกรรมการส่ง
เสริมงานวิจัยโรงพยาบาลฯ	 ได้ร่วมกับสำานักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ	 (ชื่อเดิม)	 ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัยไว้ในยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระหว่างป	 2559	 -	 2562	 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลมีแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัย	 และได้นำาโครงการพัฒนางานวิจัยบรรจุไว้เป็นโครงการตามกลยุทธ์	 เพื่อบรรลุเปาประสงค์ในการ
พัฒนาโรงพยาบาลสู่สถาบันการแพทย์ท่ีมีความเป็นเลิศ	ซ่ึงปัจจุบันใน	ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระหว่างป	2563	-	2566	
ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย	ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์	:	พัฒนาองค์กรสู่สถาบันทางการแพทย์และการวิจัย

	 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยได้กำาหนดการจัดทำาโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานงานวิจัย	 เพ่ือบรรลุภารกิจในด้าน
การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์	 จึงจำาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานงานวิจัย	 ซ่ึงหมายรวมถึงสถานท่ี	 สิ่งอำานวย
ความสะดวก	ระบบงาน	และกลไกต่าง	ๆ	ในการบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	คณะกรรมการส่งเสริม

บทที่ 1
บทนำา
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งานวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า	 จึงได้วางแผนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ	 (Quality	 Manage-	
ment	System)	โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎี	เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาใช้	เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน	
ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน	 ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ	 มีการผลิตผลงาน
วิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาหน่วยงานต่าง	 ๆ	 แต่ปัจจุบันโรงพยาบาล
สมเด็จพระป่ินเกล้า	 ยังขาดหน่วยงานที่กำากับดูแลด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำาเนินการโครงการวิจัย	 จึงมี
ความจำาเป็นต้องจัดทำาคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า		กรมแพทย์ทหารเรือขึ้น	

	 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยฉบับนี้จัดทำาขึ้น	 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริม	 และสนับสนุนบุคลากร

ให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุทั้งประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 รวมทั้งมีการนำา
องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัยไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์	 การฝึกศึกษาอบรม	 โดยมี
ผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ	สามารถนำาไปใช้ประโยชน์กับผู้รับบริการและสังคม	อันจะส่งผลต่อการเป็นสถาบันการ
แพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ	 ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ	 และนานาชาติ	 และมีความยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำาคู่มือ

	 1.	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 บุคลากรผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแล	 ส่งเสริมสนับสนุน	
ช่วยเหลือ	รวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผู้ทำาวิจัย	
	 2.	 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิจัย	 สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำางานและเข้าใจขั้นตอน		
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 3.	 เพื่อให้นักวิจัยทราบขั้นตอน	 หลักเกณฑ์	 และแนวทางในการเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานวิจัย	
ประจำาป	

ขอบเขต 
	 1.	 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้าน้ี	 เป็นกระบวนการในภาพรวม	
ที่ดำาเนินการกับหน่วยงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	กรมแพทย์ทหารเรือ	
	 2.	 กลุ่มเปาหมายในการปฏิบัติของคู่มือน้ีได้แก่	ผู้บริหาร	ผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิจัย	ระดับโรงพยาบาล
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน	นักวิจัย	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ 
	 1.	 ให้บริการและพัฒนากระบวนงานบริการทางการแพทย์์ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับประเทศแก่	
กำาลังพลกองทัพเรือ	ครอบครัวและประชาชน
	 2.	 จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์์เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานบริการและวิชาการ
ทางการแพทย์
	 3.	 สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ

วิสัยทัศน์ (ปี 2563 - 2566)
	 เป็นสถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ	ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
	 ประเด็นยุทธศาสตร์์ที่	1	พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล
	 ประเด็นยุทธศาสตร์์ที่	2	พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
	 ประเด็นยุทธศาสตร์์ที่	3	พัฒนาองค์กรสู่สถาบันทางการแพทย์์และการวิจัย
	 ประเด็นยุทธศาสตร์์ที่	4	พัฒนาความเป็นเลิศด้านบุคลากร

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.ฯ
	 ในประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	3	:	พัฒนาองค์กรสู่สถาบันการแพทย์และการวิจัย	นั้น	ได้กำาหนดให้	เปาประสงค์
ที่	 11	 :	 การวิจัยที่ได้คุณภาพระดับสากล	 โดยมีกลยุทธ์	 :	 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน	 ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันการดำาเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ	 จึงมีความจำาเป็น
ที่คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย	 จะต้องดำาเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์	 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตาม
เปาประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้	

นโยบายด้านการวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
	 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้ามีวิสัยทัศน์	“สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือท่ีมีคุณภาพระดับประเทศ	
และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ”	 การวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทั้งใน
ด้านวิชาการ	 การบริหารจัดการ	 และการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ	 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปได้
อย่างที่คาดหวัง		การพัฒนาผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพนั้นต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความมุ่งมั่น	 มีสิ่งเอื้ออำานวยความสะดวกและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 สนับสนุน	 รวมถึงการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ	 ที่จะส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ	 กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างกลุ่มงาน	 และ
หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร	 ทั้งนี้งานวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ	 และความต้องการของ
แหล่งทุนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ	

นโยบายการวิจัย
	 1.	 ดำาเนินการ/ส่งเสริมการสร้างส่ิงเอ้ืออำานวยความสะดวก	และทรัพยากรต่าง	ๆ	รวมถึงการสร้างส่ิงแวดล้อม	
และบรรยากาศทางวิชาการ	 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของโรงพยาบาล	 (โครงสร้างพื้นฐานการ
วิจัย)
	 2.	 ส่งเสริมการสรรหา	สร้างและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพ	โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพ	และทักษะในการ
ทำาวิจัยอย่างต่อเนื่องและให้เกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ	
	 3.	 สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ	Multidisciplinary/	Interdisciplinary	โดยสร้างทีมนักวิจัย	
และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานของ	 พร.	 และ/หรือหน่วยงานภายนอก	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด
	 4.	 ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการของ	รพ.ฯ/พร./ทร.
	 5.	 สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน	 ทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ	 การทำางานวิจัยร่วมกับภาครัฐ	 เอกชน	 หรืออุตสาหกรรม	 โดยยึดมั่นในหลักการ
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ	ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ	
												6.	 พัฒนาระบบการส่ือสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล		เพ่ือส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชนให้เกิดการนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สูงสุดสู่ระดับสากลได้	
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 2. ดานการบริหารจัดการ เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ระบบการบริหารการเงินการคลังและพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานบริการ
การรักษาพยาบาล  
 3. ดานแพทยศาสตรศึกษา เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตรศึกษาทางคลินิก แพทย
ประจําบาน การพัฒนานิสิตแพทย รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือความเปนเลิศและการไดรับ
การยอมรับตามมาตรฐานคุณภาพจากภายนอก 
 

เปาหมาย  
สงเสริมงานวิจัย/นวัตกรรมของบุคลากรของแตละกลุมงาน อยางนอย 2 ปตอ 1 เรื่อง  

 

โครงสรางคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา บริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย มี
อนุกรรมการฝายตาง ๆ รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีหนวยสงเสริมงานวิจัย เปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย โดยประสานขอมูลการปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
กรมแพทยทหารเรือ ทั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ และคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย
ทหารเรือ ใหเปนไปอยางสอดคลองเช่ือมโยงกัน 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการสงเสริมงานวิจัย  
1. อนุกรรมการฝายวิชาการฯ 
2. อนุกรรมการฝายจัดหาและพิจารณา 
ทุนวิจัย 
3. อนุกรรมการฝายประเมินและนิเทศ
ติดตาม  
4. อนุกรรมการฝายบริการทัว่ไป 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
- ที่ปรึกษา (ผอ.รพ.ฯ) 
- ประธานฯ (รอง ผอ.รพ.ฯ ฝายศึกษาอบรมและวิจัย) 
- รองประธานฯ (หน.หนวยสงเสริมงานวิจัยฯ) 
- เลขานุการฯ 
- ผูชวยเลขาฯ (ประธานฯ และเลขาฯ พิจารณาคัดเลือก) 
- ผูแทนระดับบริหารจาก นขต.รพ.ฯ และหนวยที่
เกี่ยวของ (ศูนยแพทยฯ ฝายการพยาบาล กลุมงานสถิติ) 
- ผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิ (มติที่ประชุมฯ/
ประธานฯ พิจารณา) 
- ฯลฯ 

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย รพ.ฯ  
 

ขอบเขตการวิจัย
	 ขอบเขตการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมกำาหนดไว้เพื่อให้มีทิศทางช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้ง	 4	 ยุทธศาสตร์	 คือ	 1)	 พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการสู่
มาตรฐานสากล	 2)	 พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	 3)	 พัฒนาองค์กรสู่สถาบันทางการแพทย์และการ
วิจัย	และ	4)	พัฒนาความเป็นเลิศด้านบุคลากร	ดังนี้
	 1.	 ด้านการบริการการรักษาพยาบาล	 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐาน	
ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	มีความปลอดภัย	สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการรักษา
พยาบาล
	 2.	 ด้านการบริหารจัดการ	 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	 ระบบการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ระบบการบริหารการเงินการคลังและพัสดุ	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนงาน
บริการการรักษาพยาบาล	
	 3.		ด้านแพทยศาสตรศึกษา				เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตรศึกษาทางคลินิก	
แพทย์ประจำาบ้าน	 การพัฒนานิสิตแพทย์	 รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศและการ
ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานคุณภาพจากภายนอก

เป้าหมาย 
ส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรมของบุคลากรของแต่ละกลุ่มงาน	อย่างน้อย	2	ปต่อ	1	เรื่อง	

โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

 

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	 บริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย	

มีอนุกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ 	รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย		และมีหน่วยส่งเสริมงานวิจัย	เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการดำาเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย	 โดยประสานข้อมูลการปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
กรมแพทย์ทหารเรือ	 ทั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 กรมแพทย์ทหารเรือ	 และคณะกรรมการวิจัย	 กรมแพทย์
ทหารเรือ	ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย มีดังนี้ 
	 1.	 กำาหนดแนวทาง	นโยบายและประสานงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก	รพ.ฯ	ให้	
สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและการพัฒนาของโรงพยาบาลฯ	 และให้ถูกต้องตามระเบียบ	 ข้อบังคับของทางราชการและ	
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติมาตรฐานการดำาเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ	(SOPs	NMD-REC)
	 2.	 แสวงหาและประสานการดำาเนินการในการหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก	
โรงพยาบาลฯ	เพื่อให้งานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยของโรงพยาบาลฯ	สามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและครบ
วงจร
	 3.	 ควบคุม	นิเทศ	ติดตาม	ให้ข้อเสนอแนะ	แก่บุคลากรของโรงพยาบาลฯ	รวมถึงบุคคลภายนอก	ในการ
ดำาเนินการโครงการวิจัย	 ที่ดำาเนินการในโรงพยาบาลฯ	 โดยโครงการวิจัยทุกโครงการ	 จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ	 และได้รับอนุมัติจากกรมแพทย์ทหารเรือ	 ให้ทำาวิจัยในโรง
พยาบาลฯ	ได้	
	 4.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำางาน	 รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสังกัดโรงพยาบาลฯ	
มาเป็นที่ปรึกษาได้ตามที่เห็นสมควร	
	 5.	 เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนงานวิจัย	และพัฒนาของโรงพยาบาลฯ	และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/ข้อสนเทศงานวิจัยของโรงพยาบาลฯ	กับหน่วยงานต่าง	ๆ	
	 6.	 ร่วมประสานในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้จากผลการศึกษาวิจัยของโรงพยาบาลฯ/กรมแพทย์
ทหารเรือ	 และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก													
โรงพยาบาลฯ		รวมทั้งในระดับสากล
	 7.	 อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	
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หน้าที่ของพนักงานประจำาหน่วยส่งเสริมงานวิจัย

หมายเหตุ	:	แนวทางปฏิบัติของหน่วยส่งเสริมงานวิจัย	รพ.ฯ
	 1.	 มีทีมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย	รพ.ฯ	เป็นผู้กำากับดูแล	มอบหมายนโยบาย/ข้อกำาหนดต่าง	ๆ 	และ
ตามมติที่ได้จากที่ประชุมฯ
	 2.	 มีพนักงานประจำา	(ปฏิบัติงานตาม	JD	ที่กำาหนด)
	 3.	 มีทีมเลขาฯ	 จัดตารางรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำาวันของหน่วยฯ	 เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิจัย	 โดย	กำากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำาหน่วยฯ	 (งานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัย	รพ.ฯ)
	 4.	 มีระบบงานด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม	 ได้แก่	 มีการประกาศใช้คู่มือ/ข้อกำาหนด/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยว
กับการทำางานวิจัย	และมีฐานข้อมูลงานวิจัยของ	รพ.ฯ			
	 5.	 เปาหมายการทำางานของหน่วยฯ	เป็นไปตามตัวชี้วัดเปาประสงค์ยุทธศาสตร์ประจำาป		
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หนาที่ของพนักงานประจําหนวยสงเสริมงานวิจัย 

ลักษณะงาน พนักงานประจําหนวยงานสงเสริมงานวิจัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  

Job Description 
1. ดูแลรับผิดชอบหนังสือเขา - ออก โดยบันทึกทะเบียนไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบไดทุกครั้ง 
2. จัดทําทะเบียนคุมเอกสารประเภทตาง ๆ ทั้ง Hard Copy และ Electronic File ใหเปนหมวดหมู สามารถ

ทวนสอบ และเขาถึงไดสะดวก / ทุกครั้ง  
3. สงหนังสือ/เอกสารตาง ๆ ภายในกรอบเวลา 
4. อํานวยความสะดวกแกผูวิจัย/ผูมาติดตอประสานงาน ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับการสงเสริมการทําวิจัยที่

เปนไปตามขอกําหนดการทําวิจัยของโรงพยาบาลฯ / กรมแพทยทหารเรือ 
5. จัดทําบันทึกฐานขอมูลงานวิจัยของโรงพยาบาลฯ / กรมแพทยทหารเรือ (ตามที่ไดรับขอมูล/ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งรวมทั้งของบุคลากร และของบุคคลภายนอกที่ขอทําวิจัยในโรงพยาบาลฯ) 
6. ติดตามการปดโครงการวิจัย การสงบทคัดยอ การรายงานสรุป และงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือจัดเก็บใน

ฐานขอมลู และ Upload Web งานวิจัยโรงพยาบาลฯ  
7. ติดตามการใชงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามกรอบเวลา (ชวยดําเนินการตามที่ไดรับ

การรองขอ/ไดรับมอบหมาย) 
8. ติดตามขอมูล สถิติ เพ่ือจัดทําตัวช้ีวัดดานการวิจัย ตามที่ไดรับมอบหมาย 
9. รวมกับทีมเลขาคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยโรงพยาบาลฯ ในการอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัยโรงพยาบาลฯ  
10. อ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

Job Specification 
1. คุณวุฒิ ปวส. ขึ้นไป 
2. มีความสามารถใช Computer ไดเปนอยางดี (อยางนอย Microsoft office) 
3. มีมนุษยสมัพันธ และสามารถทํางานเปนทีม 
4. มีความละเอียดรอบคอบ 
5. มีบุคลิกภาพดี  

 

หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติของหนวยสงเสริมงานวิจัย รพ.ฯ 
1. มีทีมคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย รพ.ฯ เปนผูกํากับดูแล มอบหมายนโยบาย/ขอกําหนดตาง ๆ และ

ตามมติที่ไดจากที่ประชุมฯ 
2. มีพนักงานประจํา (ปฏิบัติงานตาม JD ที่กําหนด) 
3. มีทีมเลขาฯ จัดตารางรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวันของหนวยฯ เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบการบริหาร

จัดการเก่ียวกับงานวิจัย โดย กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําหนวยฯ (งานของคณะกรรมการสงเสริม
งานวิจัย รพ.ฯ) 

4. มีระบบงานดานการวิจัยที่เปนรูปธรรม ไดแก มีการประกาศใชคูมือ/ขอกําหนด/ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับ
การทํางานวิจัย และมีฐานขอมูลงานวิจัยของ รพ.ฯ    

5. เปาหมายการทํางานของหนวยฯ เปนไปตามตัวช้ีวัดเปาประสงคยุทธศาสตรประจําป   
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 	 1.	ระดับความสำาเร็จของโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานวิจัยของโรงพยาบาล
		 	 	 	 2.	จำานวนโครงการวิจัยที่ดำาเนินการเสร็จสิ้นต่อป
	 	 	 	 3.	จำานวนผลงานวิจัยที่นำาเสนอในองค์กรภายนอก
	 	 	 	 4.	จำานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับสากล	
	 	 	 	 5.	จำานวนผลงานวิจัยที่นำาไปใช้ประโยชน์	

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ 
	 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	มีการดำาเนินการและการปฏิบัติงาน	เพื่อ
บรรลุผลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ดังนี้	
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ตัวชี้วัดเปาประสงค  1. ระดับความสําเร็จของโครงสรางพ้ืนฐานและระบบงานวิจัยของโรงพยาบาล 
    2. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิน้ตอป 

3. จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในองคกรภายนอก 
4. จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับสากล  
5. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน  

ตัวชี้วัด / เกณฑ  
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา มีการดําเนินการและการปฏิบัติงาน 

เพ่ือบรรลุผลตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ดังน้ี  

1. ระดับความสาํเร็จของโครงสรางพืน้ฐานและระบบงานวิจัยของโรงพยาบาล 
 

1. รหัส ช่ือตัวช้ีวัดเปาประสงค - ระดับความสาํเร็จของโครงสรางพ้ืนฐานและระบบงานวิจัยของโรงพยาบาล 
2. หนวยวัด ระดับ 
3. คํานิยาม คาํอธิบาย
ความหมายของตัวช้ีวัด 

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบงานวิจัย หมายถึง องคประกอบของการสงเสริมใหมี
การวิจัยในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวย หนวยงาน/สถานที่ในการรับติดตอ
ประสานงานในดานการวิจัยที่มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีคูมือการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่เปนมาตรฐาน มีโปรแกรมในระบบ IT ที่เปนฐานขอมูลงานวิจัยของ
โรงพยาบาล และมีการพัฒนาใหมีหนวยสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองภารกิจดานการวิจัย ไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  
ระดับความสําเร็จ แบงเปน 5 ระดับ 
ระดับ 1 จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผน/เสนอแผนการดําเนินการจัดต้ัง/กําหนด
หนวยงาน/สถานที่ในการรับติดตอประสานงาน 
ระดับ 2 จัดต้ัง/กําหนดหนวยงาน/สถานที่ ที่ใชเปนหนวยติดตอประสานงานที่เปน
ระบบ มีการประกาศนโยบาย/แนวทาง หรือมีคูมือการบริหารจัดการงานวิจัย 
ระดับ 3 จัดต้ัง/กําหนดหนวยงาน/สถานที่ ที่ใชเปนหนวยติดตอประสานงานที่เปน
ระบบ มีการประกาศใชคูมือการบริหารจัดการงานวิจัย และมีขอมูลงานวิจัยของ
โรงพยาบาล  
ระดับ 4 จัดต้ังหนวยสงเสริมงานวิจัย มีการใชคูมือการบริหารจัดการงานวิจัย และมี
ฐานขอมูลงานวิจัยของโรงพยาบาล ในระบบ IT แบบพ้ืนฐาน 
ระดับ 5 มีหนวยสงเสริมวิจัย สามารถตอบสนองภารกิจดานการวิจัยของ
โรงพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพ 

4. สูตรการคํานวณ การประเมินผลตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Rubrics)  
5. เกณฑการใหคะแนน/
เกณฑวัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

1 = 1 ตองปรับปรุง  2 = 2 พอใช  3 = 3 ปานกลาง/คอนขางดี    
4 = 4 ดี และ  5 = 5 ดีเย่ียม/ดีมาก 

6. แหลงขอมูล นขต.รพ.ฯ  
7. วิธีการจัดการขอมูล เก็บขอมูลในรปูแบบเอกสาร และไฟลอิเล็กโทรนิค จาก นขต.รพ.ฯ  
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2. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นตอป 
 

1. รหัส ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาประสงค 

- จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิน้ตอป 
   

2. หนวยวัด จํานวน 
3. คํานิยาม คาํอธิบาย
ความหมายของตัวช้ีวัด 

โครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นตอป หมายถึง โครงการวิจัยของหนวยงาน /ทีม
วิจัยตางๆ / บุคลากรของ รพ.ฯ ที่ ดําเนินการเสร็จสิ้นในปน้ันๆ โดยอาจเปน
โครงการวิจัยที่ไดเริ่มดําเนินการมาจากปกอนๆ นับจํานวนจากรายงานการสิ้นสุด
โครงการวิจัยจากผูวิจัย/หนวยตางๆ ของโรงพยาบาล และโครงการวิจัยที่ไดจาก
การติดตามการนําเสนอทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ 

4. สูตรการคํานวณ การนับจํานวน 
5. เกณฑการใหคะแนน/เกณฑวัด
ระดับผลการดําเนินงาน 

≤ 4 เรื่อง = 1 ตองปรับปรุง  5 – 8 เรื่อง = 2 พอใช  
9 - 12 เรื่อง = 3 ปานกลาง/คอนขางดี 13 - 16 เรื่อง = 4 ดี   
และ ≥ 17 เรื่อง = 5 ดีเย่ียม/ดีมาก 

6. แหลงขอมูล นขต.รพ.ฯ   
7. วิธีการจัดการขอมูล เก็บขอมูลในรปูแบบเอกสาร และไฟลอิเลคโทรนิค จาก นขต.รพ.ฯ  

 
3. จํานวนผลงานวิจัยที่นาํเสนอในองคกรภายนอก 

 

1. รหัส ช่ือตัวช้ีวัด
เปาประสงค 

- จํานวนโครงการวิจัยที่นําเสนอในองคกรภายนอก 
   

2. หนวยวัด จํานวน 
3. คํานิยาม คาํอธิบาย
ความหมายของตัวช้ีวัด 

โครงการวิจัยที่นําเสนอในองคกรภายนอก หมายถึง โครงการวิจัยของหนวยงาน /
ทีม วิจัยตางๆ / บุคลากรของ รพ.ฯ ที่ ไดสงนําเสนอผลงานวิจัยภายนอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา พร. ในปน้ันๆ โดยอาจเปนโครงการวิจัยที่ได
ดําเนินการเสร็จสิ้นมาแลวจากปกอนๆ แตยังไมไดเสนอองคกรภายนอก (รวม
ผลงานวิจัยที่เคยนําเสนอแลวในปกอนๆ และไดรับคัดเลือก/เชิญใหนําเสนอ) นับ
จํานวนจากรายงาน/การติดตามการสงผลงานวิจัยนําเสนอภายนอกองคกรใน
รูปแบบตางๆ (Poster / Oral Presentation) ทั้งที่ ไดรับรางวัล และไมไดรับ
รางวัล รวมผลงานทีเ่ผยแพร ตีพิมพในวารสารทุกประเภท 

4. สูตรการคํานวณ การนับจํานวน 
5. เกณฑการใหคะแนน/เกณฑวัด
ระดับผลการดําเนินงาน 

≤ 4 เรื่อง = 1 ตองปรับปรุง  5 – 8 เรื่อง = 2 พอใช  
9 - 12 เรื่อง = 3 ปานกลาง/คอนขางดี 13 - 16 เรื่อง = 4 ดี   
และ ≥ 17 เรื่อง = 5 ดีเย่ียม/ดีมาก 

6. แหลงขอมูล นขต.รพ.ฯ   
7. วิธีการจัดการขอมูล เก็บขอมูลในรปูแบบเอกสาร และไฟลอิเลคโทรนิค จาก นขต.รพ.ฯ  
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4. จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับสากล  
 

1. รหัส ช่ือตัวช้ีวัด
เปาประสงค 

- จํานวนผลงานวิจัยของหนวยงาน ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการ
รับรองในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ  

2. หนวยวัด จํานวน 
3. คํานิยาม คาํอธิบาย
ความหมายของตัวช้ีวัด 

- ผลงานวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับสากล หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการรับรองในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ   
- วารสารที่ไดรับการรับรองในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ หมายถึง วารสารที่
อยูในฐานขอมูล TCI หรือวารสารที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่
เผยแพร หรือวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ISI CINAHL หรือ
ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารที่ยอมรับโดย สกอ. ให เปนวารสารระดับ
นานาชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร 

4. สูตรการคํานวณ การนับจํานวน 
5. เกณฑการใหคะแนน/
เกณฑวัดระดับผลการ
ดําเนินงาน 

≤ 4 เรื่อง = 1 ตองปรับปรุง  5 เรื่อง = 2 พอใช     
6 เรื่อง = 3 ปานกลาง/คอนขางดี  7 เรื่อง = 4 ดี   และ   
≥8 เรื่อง = 5 ดีเย่ียม/ดีมาก 

6. แหลงขอมูล นขต.รพ.ฯ 
7. วิธีการจัดการขอมูล เก็บขอมูลในรปูแบบเอกสาร และไฟลอิเล็กโทรนิค จาก นขต.รพ.ฯ 

 

5. จํานวนผลงานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน  
 

1. รหัส ช่ือตัวช้ีวัดเปาประสงค - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 
2. หนวยวัด จํานวน 
3. คํานิยาม คาํอธิบาย
ความหมายของตัวช้ีวัด 

ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน หมายถึง ผลงานวิจัยของหนวยงาน/บุคลากร
ของโรงพยาบาลฯ ที่มีผู นําไปใชประโยชน ทั้งใชภายในหนวยงาน/นอก
หนวยงาน            ในดานตาง ๆ เชน การกําหนดนโยบาย การบริหารงาน 
หรือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากการรายงาน
ของหนวยตางๆ ของโรงพยาบาล หรือจากการอางอิงจากภายนอกที่สามารถ
สืบคนได 

4. สูตรการคํานวณ การนับจํานวน 
5. เกณฑการใหคะแนน/เกณฑวัด
ระดับผลการดําเนินงาน 

≤ 2 เรื่อง = 1 ตองปรับปรุง  3 เรื่อง = 2 พอใช 4 เรื่อง = 3 ปานกลาง/
คอนขางดี 5 เรื่อง = 4 ดี     และ ≥ 6 เรื่อง = 5 ดีเย่ียม/ดีมาก 

6. แหลงขอมูล นขต.รพ.ฯ  
7. วิธีการจัดการขอมูล เก็บขอมูลในรปูแบบเอกสาร และไฟลอิเลคโทรนิค จาก นขต.รพ.ฯ  
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 การพัฒนาประเด็น/โจทย์การวิจัย	หมายถึง	การกำาหนดกลุ่มองค์ความรู้ขององค์กรที่ต้องการหาคำาตอบ	

หรือหาแนวทางในการพัฒนา	

ขอบเขต

	 การพัฒนาประเด็น/โจทย์การวิจัย	จะพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ	วิสัยทัศน์ขององค์กร	หรือ

เป็นจุดเน้น	จุดเด่นขององค์กร

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้โจทย์การวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของหน่วยงาน	

	 2.	 ได้กรอบประเด็นการวิจัยของโครงการ	

	 3.	 ได้ทีมนักวิจัยที่เหมาะสม

ขั้นตอนการดำาเนินงาน:

บทที่ 2
ระบบการบริหารงานวิจัย

การพัฒนาประเด็น/โจทย์การวิจัย

 
 

บทที่ 2 
 

 ระบบการบรหิารงานวิจัย   
 
 

 
การพัฒนาประเด็น/โจทยการวิจัย หมายถึง การกําหนดกลุมองคความรูขององคกรที่ตองการหา

คําตอบ หรือหาแนวทางในการพัฒนา  
 

ขอบเขต 
 การพัฒนาประเด็น/โจทยการวิจัย จะพิจารณาใหมีความสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศนขององคกร 
หรือเปนจุดเนน จุดเดนขององคกร 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโจทยการวิจัยมีความสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของหนวยงาน  
2. ไดกรอบประเด็นการวิจัยของโครงการ  
3. ไดทีมนักวิจัยทีเ่หมาะสม 

 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการสัมมนาระดมสมองจากผูมีสวนไดสวนเสียของ 
รพ.ฯ โดยนํายุทธศาสตรของกรมแพทยทหารเรือ และ 
รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร. มาวิเคราะหวามีประเด็น
ยุทธศาสตรใดบางท่ีตองการองคความรูเพ่ิมเติม                  
เพ่ือนําไปคนหาคําตอบหรือกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาระบบงาน แนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรม หรือ

ั  

ทบทวนยุทธศาสตรองคกร  

วิเคราะหประเด็น/โจทยการวิจัยท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตรองคกรFโดยการมี

สวนรวมของผูเกี่ยวของ 

ประชาสัมพันธประเด็น/โจทยการวิจัย 
ใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ 

ติดตามประเมินการนํา 
ประเด็น/โจทยการวิจัยไปใช 

รวบรวมแตละประเด็นยุทธศาสตรมากําหนดประเด็น/

โจทยการวิจัย โดยพิจารณาขอบเขตการวิจัยให

ครอบคลุมทุกมิติท่ีเกี่ยวของจัดกลุมเปนประเด็นหลักๆ 

 

นําประเด็น/โจทยการวิจัยท่ีกําหนดไปถายทอดหรือ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ โดย

 

 
ประเมินผลการดําเนินโครงการวิจยัวามีความ

สอดคลองกับประเด็นการวิจัยท่ีหนวยกําหนดหรือไม   

 

 

การพัฒนาประเด็น/โจทยการวิจัย 
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	 เป็นกิจกรรมการดำาเนินงานในการสนับสนุนและติดตามการดำาเนินงานตามข้ันตอนกระบวนการของงาน

วิจัย	เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำาเนินงานวิจัย

ขอบเขต 
	 1.		การสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน																				
	 2.		การสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 3.		การสื่อสาร	การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	
	 4.		การติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากร
								 5.		การจัดทำาระบบจัดเก็บเอกสารการอนุมัติงานวิจัย

	 6.		การจัดทำาสรุปรายงานของการดำาเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
	 1.		การสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
	 	 -		 จัดอบรม	GCP	Training	หรือ	Human	Research	Protection	Course	ให้กับบุคลากรที่
ทำาโครงการวิจัยทางคลินิกเป็นประจำาทุกป	
	 	 -		 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำาวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทำาวิจัยในคลินิก	 
ได้แก่	 Study	Design	&	Research	Methodology	การเขียนโครงร่างการวิจัย	 การใช้สถิติเพื่อการวิจัยอย่างง่าย	
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำานวณกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล	 (G*	 Power,	 SPSS,	 STATA	
เป็นต้น)	 การเขียน	 Scientific	 Paper	 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 การเตรียมการนำาเสนอข้อมูลการวิจัย	
เทคนิคการนำาเสนอผลการวิจัย	เป็นต้น
	 	 -		 จัดสัมมนาเพื่อหาปัญหาการวิจัย	จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาในการเป็นที่ปรึกษา	ด้านสถิติ	และ
กระบวนการวิจัย		
	 	 -		 จัดอบรมพี่เลี้ยงนักวิจัย	เกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนนักวิจัย	กระบวนการดำาเนินงานวิจัยทาง
คลินิก	และติดตามงานวิจัยทางคลินิกอย่างเป็นรูปธรรม
	 	 -		 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย	และพี่เลี้ยงนักวิจัย	ศึกษาดูงานที่กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานอื่นๆ	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสนับสนุนการวิจัย
	 	 -		 บุคลากรสนับสนุนการวิจัย	ได้รับการพัฒนาทางด้านการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเตรียมการ
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ	เช่น	โปรแกรม	Excel	เป็นต้น
	 2.		การสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 	 -		 โรงพยาบาลฯ	จัดตั้งคลินิกนักวิจัย/หน่วยส่งเสริมการวิจัยขึ้น	ที่อาคารผู้ป่วยนอก	ชั้น	3	และจัดหา
ฐานข้อมูลด้านการแพทย์การพยาบาล	 เพื่อให้นักวิจัยมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์	
	 	 -		 โรงพยาบาลฯ	ให้การสนับสนุนด้านฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยทางด้านการแพทย์และการ	สาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ข้อมูลที่จำาเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วย	โรค	แนวโน้มความเจ็บป่วย	หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	เพื่อ
ที่ที่นักวิจัยจะวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการทำาวิจัย	 รวมทั้งสนับสนุน	 นักสถิติในการจัดการ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อการวิจัย
	 	 -		 โรงพยาบาลฯ	จัดหานักสถิติ	เพ่ือให้บริการด้านการใช้สถิติในการวิจัยต้ังแต่เร่ิมเขียน	โครงร่างการวิจัย
	 	 -		 โรงพยาบาลฯ	จัดหาบุคลากรสนับสนุนการทำางานวิจัย	เพื่อสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง		เช่น	การ
สืบค้นข้อมูลการวิจัย	

การสนับสนุนและติดตามงานวิจัย
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	 	 -		 คลินิกนักวิจัย	จะเป็นสถานที่ในการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย	ตามตารางที่ผู้วิจัยลง
ข้อมูลนัดหมายไว้ล่วงหน้า
	 	 -		 จัดเวทีการอ่านงานวิจัยทางสุขภาพ/ทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณ	(Critical	Appraisal)	เป็น	
ระยะๆ	 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของนักวิจัยในการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือพิจารณาตัดสินความน่าเช่ือถือ	
ความมีคุณค่าของงานวิจัย	ตลอดจนการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ท้ังในด้านการดูแลผู้ป่วยหรือการทำาวิจัยต่อยอด
	 	 -		 จดัหาตัวอย่างโครงร่างงานวิจัยแบบต่างๆ	ตัวอย่างการเขียนเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ	ให้นักวิจัย
	 	 -		 จัดหา/สนับสนับสนุน/ประสานผู้แปลผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
	 3.		การสื่อสาร	การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	มีการเอื้ออำานวยข้อมูลต่างๆ	เช่น	แหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัย	เวทีแข่งขันนำาเสนอผลงานวิจัย	และวารสารในการตีพิมพ์งานวิจัย	ในข่าวประชาสัมพันธ์ระบบอินทราเน็ต	โรง
พยาบาลฯ	 ประกาศเสียงตามสาย	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟต์	 และการทำาหนังสือเวียนแจ้งตามหน่วยงานต่างๆ	
เมื่อต้องการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและเวทีต่างๆ	รวมทั้งการยกย่องชมเชยนักวิจัย
	 4.		การติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากร
	 	 4.1	ติดตามการอนุมัติงบประมาณ	จากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย		
	 	 4.2	 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ตามจำานวนเงินท่ีใช้จ่ายจริง	 พร้อมตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย	
โดยแยกเป็นหมวดหมู่	ได้แก่	พัสดุ	ครุภัณฑ์	วัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	
	 	 4.3		 ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย	 ให้มีการทำาบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า	 ส่งคณะกรรมการ	
ส่งเสริมงานวิจัย	 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.	ทุก	 6	 เดือน	 โดยควรเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้	 (Gantt	
Chart)
	 	 4.4	ติดตามการจัดทำาเล่มรายงานการวิจัย/Manuscript	ขึ้นอยู่กับข้อกำาหนดของแหล่งทุนที่ได้รับการ
สนับสนุนหรือข้อตกลงระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้วิจัย
	 5.	 การจัดทำาระบบจัดเก็บเอกสารการอนุมัติงานวิจัย	
	 	 5.1	จัดเก็บเอกสารสัญญาทุนวิจัย/ไฟล์		เอกสารการดำาเนินงานวิจัย/ไฟล์
	 6.	การจัดทำาสรุปรายงานของการดำาเนินการวิจัย
	 	 6.1	สรุปรายงานการทำาวิจัยของบุคลากร	(ผู้ทำาวิจัยจัดทำาส่งสำานักงานจริยธรรมการวิจัย	พร.)
	 	 6.2	สรุปรายงานการทำาวิจัยของบุคลากร	(เสนอผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำาป)

	 การควบคุมคุณภาพงานวิจัย	(Quality	Control)	เป็นการควบคุมดูแลการดำาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ	

โดยการวางแผน	ปฏิบัติ	ทบทวน	และตรวจสอบ	ตั้งแต่กำาหนดคำาถามการวิจัยจนกระทั่งเผยแพร่ผลงานการวิจัย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ	มาตรฐาน	ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย

ขอบเขต

	 การควบคุมคุณภาพงานวิจัยตั้งแต่กำาหนดคำาถามการวิจัยจนกระทั่งเผยแพร่ผลงานการวิจัย

หลักการควบคุมคุณภาพงานวิจัย 
	 1.	 การวางแผน	(Plan)	หมายถึง	การวางแผนการดำาเนินงานอย่างรอบคอบ	ครอบคลุม	อย่างเป็นระบบ
ในทุกขั้นตอนงานวิจัย	ตั้งแต่การกำาหนดหัวข้อหรือการตั้งคำาถามการวิจัย	จนกระทั่งการเผยแพร่งานวิจัย
	 2.		การนำาแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ	(Do)	หมายถึง	การดำาเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน	

การควบคุมคุณภาพงานวิจัย
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	 3.		การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้หรือการปฏิบัติตามแผน	(Check)	หมายถึง	การประเมินการดำาเนินการตาม
แผนงาน	หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน		
	 4.		การปรับปรุงแก้ไข	(Action)	หมายถึง	การนำาผลการประเมินมาพัฒนาแผน	เช่น	การนำาผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ว่าแผนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	 และสังเคราะห์รูปแบบการ
ดำาเนินการใหม่ที่เหมาะสม	 สำาหรับการดำาเนินการต่อไป	 หรือหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้	 จะต้องทำาการทบทวน
แผนการ	 โดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง	 และทำาตามวงจร	 PDCA	 ซ้ำาอีก	 การใช้เทคนิคการปฏิบัติการตรวจสอบโดยมีการ

บันทึกเป็นหลักฐาน	การนำาผลการบันทึกมาวิเคราะห์	และกำาหนดมาตรการแก้ไข	เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ	

การควบคุมคุณภาพงานวิจัยของโรงพยาบาลฯ 
	 กำาหนดให้งานวิจัยทุกเรื่องที่ดำาเนินการวิจัยโดยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ	 รวมทั้งงานวิจัยของบุคคล
ภายนอกที่จะดำาเนินการวิจัยกับผู้ป่วย	 ญาติ	 ผู้มาติดต่อ/รับบริการ	 บุคลากร	 สถานที่	 หรือทรัพยากรทุกประเภท
ของโรงพยาบาลฯ	ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย	จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	พร.	ก่อนดำาเนินการวิจัย
เพื่อให้มั่นใจทั้งในด้าน	Scientific	และ	Ethical	Validity	โดยมีหน่วยส่งเสริมการวิจัย/พี่เลี้ยงนักวิจัย	ให้คำาปรึกษา

ตลอดการดำาเนินโครงการวิจัย

 ลักษณะของงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 1.	ชื่อหัวข้อปัญหา	พิจารณาจาก	
			 	 1.1	ชื่อหัวข้อปัญหามีความชัดเจนและรัดกุม	
			 	 1.2	บ่งบอกขอบเขตของการวิจัย	ครอบคลุมไม่เกินเลยเรื่องที่ทำาวิจัย	
			 	 1.3	ชื่อหัวข้อปัญหาทำาให้ทราบระเบียบวิธีของการวิจัย	หรือแนวทางการวิจัย	
			 	 1.4	ชื่อหัวข้อปัญหาสามารถหาคำาตอบได้	มีความสำาคัญ		เป็นประโยชน์	และสามารถหาคำาตอบได้ด้วย
วิธีการวิจัย	
		 2.	ส่วนหน้าของรายงาน	พิจารณาจาก	
			 	 2.1	การนำาเสนอส่วนหน้ามีครบเท่าที่จำาเป็น		
			 	 2.2	เนื้อหาและการใช้ถ้อยคำาภาษาในแต่ละรายการในข้อ	1	มีความเหมาะสม	
			 	 2.3	หัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ	รายการตาราง	และรายการภาพ	เรียงลำาดับสอดคล้องกันและตรงตาม
เลขหน้าที่ระบุไว้	
			 	 2.4	รูปแบบการนำาเสนอส่วนหน้าถูกต้องตามที่สถาบันกำาหนด
		 3.		ภูมิหลังของปัญหา	พิจารณาจาก	
	 	 3.1	มีเสนอความสำาคัญของประเด็นปัญหาท่ีจะทำาการวิจัยโดยเฉพาะต่่อชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	
		 	 3.2	ชี้ให้เห็นความต้องการ/ความคาดหวังของชุมชน	สังคมและประเทศชาติ	และสภาพความแตกต่าง
ของสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวัง	
			 	 3.3	ชี้ให้เห็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น		
			 	 3.4	เสนอให้ทราบว่าสิ่งที่เป็นปัญหานั้นเกิดขึ้นตามสภาวะหรือสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน	
			 	 3.5	เสนอให้ทราบว่าการศึกษาปัญหานั้นมุ่งศึกษาหรือมุ่งแก้ปัญหาในประเด็นใดอย่างชัดเจน
			 	 3.6	เสนอให้ทราบว่าการศึกษาตัวแปรของปัญหานั้น	ๆ	อาศัยทฤษฎีหรือหลักการใด	ๆ
			 	 3.7	การบรรยายรายละเอียดของปัญหาได้เสนอไว้อย่างมีระบบตามความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง	
ตามลำาดับ	



14 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

		 4.	 ขอบเขตและความสำาคัญของการวิจัย	พิจารณาจาก	
			 	 4.1		ปัญหานั้นมีขอบเขตเพียงพอที่จะพิจารณาตัวแปรต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง	
			 	 4.2		ปัญหานั้นระบุขอบเขตไว้ชัดเจน	
			 	 4.3		ปัญหานั้นมีคุณค่าและมีประเด็นที่สำาคัญเพียงพอที่จะสนองความต้องการของสถาบันและสังคม	
			 	 4.4		ปัญหานั้นมีคุณค่าในด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติ			 	
	 	 4.5		ปัญหานั้นสามารถนำาไปปรับปรุง	แก้ไข		หรือตรวจสอบเนื้อหา	และวิธีการได้ดี	
		 5.	นิยามศัพท์เฉพาะ	พิจารณา	
			 	 5.1		ตัวแปรและคำาศัพท์อื่นๆ	ได้นิยามไว้ชัดเจน	
			 	 5.2		ตัวแปรที่ต้องให้นิยามในรูปนิยามเชิงปฏิบัติการได้นิยามไว้อย่างถูกต้อง	 และสอดคล้องกับนิยาม
ตามทฤษฎี	
			 	 5.3		คำานิยามที่ให้มีเหตุผล	และหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้	
			 	 5.4		การใช้คำานิยามศัพท์เฉพาะในรายงานการวิจัยมีความคงเส้นคงวา
			 	 5.5		การให้คำานิยามศัพท์เฉพาะได้ระบุไว้ตอนต้นของรายงาน	
	 6.	ข้อตกลงเบื้องต้น	พิจารณาจาก	
			 	 6.1		ข้อตกลงเบื้องต้นของปัญหาที่ศึกษามีลักษณะเฉพาะเหมาะสม	
			 	 6.2		ข้อความในข้อตกลงและคำาอธิบายทางทฤษฎีมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล	
			 	 6.3		ข้อตกลงได้ระบุไว้อย่างถูกต้อง	และมีครบถ้วนตามที่ควรจะมี่	
	 7.	การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาจาก	
			 	 7.1		เสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ครบถ้วน	
			 	 7.2		การนำาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ได้นำาเสนอเกี่ยวกับวิธีการวิจัย	 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 การตั้ง
สมมติฐาน	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการสรุปผล	รัดกุมและชัดเจน	
			 	 7.3		งานวิจัยต่างๆ	 ที่นำามากล่าวอ้างนั้น	 มีการประเมิน/ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง	
วิธีการศึกษา	และการสรุปผล	
			 	 7.4		นำาทฤษฎีหรือข้อมูลต่างๆ	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับปัญหา
			 	 7.5		นำาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการจัดหมวดหมู่ความเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความขัดแย้งและความ
สอดคล้องกันโดยมีตัวแปรที่ศึกษาเป็นหลัก	
		 8.	สมมติฐานการวิจัย	พิจารณาจาก	
			 	 8.1		สมมติฐานสามารถอธิบายหรือตอบคำาถามต่อปัญหาที่วิจัยได้ครบถ้วน	 และอยู่ในรูปแบบที่จะลง
สรุปว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านชัดเจน		
		 	 8.2		สมมติฐานสอดคล้องกับทฤษฎี	หลักการ/ข้อเท็จจริง	และสมเหตุสมผล	
			 	 8.3		สมมติฐานสามารถทำาการทดสอบได้	
	 9.	วิธีวิทยาการวิจัย		
	 	 9.1		งานวิจัยเชิงบรรยาย	พิจารณาจาก	
			 	 		 	1)		รูปแบบการวิจัยมีความหมายเหมาะสมหรือเพียงพอในเรื่องขอบเขต	 ความลึกซึ้งและความ
ชัดเจนในการใช้ตรวจสอบสมมติฐาน		
	 	 	 	2)		มีการกำาหนดสภาพการณ์ในการเก็บข้อมูล	 การกำาหนดขอบข่ายของเครื่องมือ	 การออกแบบ
บันทึกข้อมูล	ตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรง	และความเชื่อมั่นของข้อมูล	
	 	 	 	3)		ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณ	และมีความสอดคล้องกับลักษณะการวิจัย
				 	 	 	4)	เกณฑ์ที่ใช้ในการจำาแนกประเภทข้อมูล		มีความเหมาะสม	และมีมาตรฐานที่จะใช้ชี้บอกให้เห็น
ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล	
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				 	 	 	 	 5)	 การวิจัยเป็นการศึกษาเพื่อสำารวจตัวแปรและหาธรรมชาติทั่วไปของตัวแปรหรือ	 เป็นการ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปร		
	 	 	 9.2		งานวิจัยเชิงทดลอง	พิจารณาจาก
		 	 			 	 1)		แบบแผนการทดลอง	 	 (Experimental	 	Design)	มีความเหมาะสมและชัดเจน	สามารถ	
ตอบคำาถามในสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้	 และการออกแบบงานวิจัยบ่งบอกถึงวิธีการในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ได้รัดกุม	
				 	 	 	 	 2)	 แบบแผนการทดลองจัดให้ตัวแปรทดลอง	 (Treatment)	 	 ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
ความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอก	
				 	 	 	 	 3)	 การวิจัยเป็นการทดลองที่ผู้วิจัยสามารถจัดกระทำากับตัวแปรทดลองได้	 โดยไม่มีเงื่อนไข	
เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปร	หรือเป็นการทดลองเป็นการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาย้อน
หลังถึงเหตุของปรากฏการณ์นั้นๆ	
				 	 	 	 	 4)	 การวิจัยใช้การสุ่ม	 (Randomization)	 ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง	 เวลาที่ทดลอง	 ตัวแปร
ทดลอง	(Treatment)	และอื่นๆ	ลงในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	เพื่อให้มีความเท่าเทียมกัน		
				 	 	 	 	 5)	 ในกลุ่มทดลองได้แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆ	และสอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา		
				 	 	 	 	 6)	 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนมีการใช้เทคนิควิธีการทางสถิติ	 	 เช่น	 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน		หรือข้อตกลงเบื้องต้นของเทคนิคทางสถิติ
				 	 	 	 	 7)	 เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์หรือทดสอบสมมติฐาน	 ได้เหมาะสมกับระดับของข้อมูล	
และข้อตกลงเบื้องต้นของเทคนิคทางสถิติ	
					 	 	 	 	 8)	 ได้กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติในการท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานเป็นกลาง	(Null		Hypothesis)	
ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำาการเก็บข้อมูล
	 10.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	พิจารณาจาก		
	 	 		10.1		การกำาหนดขอบข่ายของประชากรที่ศึกษาและมีความชัดเจน
	 	 		10.2		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นตัวแทนประชากรได้อย่างดี
	 	 		10.3		เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ศึกษา				
	 	 	 10.4		การอธิบายวิธีการกำาหนดขนาดและการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีความชัดเจน	 และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีจำานวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนได้
	 11.		เครื่องมือวิจัย	พิจารณาจาก	
	 	 		11.1		เครื่องมือที่ใช้เหมาะสมกับเรื่องที่วิจัย
	 	 		11.2		เครื่องมือที่ใช้มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น	
	 	 		11.3		เครื่องมือที่ใช้มีระบบการให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนน	
	 	 		11.4		ผู้วิจัยมีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนั้นๆ	
	 	 	 11.5	 เครื่องมือที่ใช้	 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองใหม่	 หรือดัดแปลงมาจากของผู้อื่น	 ในกรณีที่ดัดแปลงมาจาก
ของผู้อ่ืนหรือดัดแปลงจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในต่างประเทศ	 ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพใหม่หรือพิจารณาความเหมาะสม	
ในแง่ระดับความรู้	อายุของกลุ่มตัวอย่าง	รวมทั้งขออนุญาตเจ้าของเครื่องมือก่อนนำามาใช้
	 	 	 11.6		การตรวจสอบความเที่ยงตรงและการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	 ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ
ชนิดของเครื่องมือนั้นๆ	และวิธีการอธิบายเป็นขั้นตอนที่มีความชัดเจน	
	 	 	 11.7		คำาชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคำาชี้แจงในการทำาของเครื่องมือนั้นๆ	 มีความกระจ่าง
ชัดเจน	ที่จะทำาให้ผู้ตอบเกิดความเข้าใจตรงกัน		
	 	 		11.8		เนื้อหาของคำาถามมีความครอบคลุมในเรื่องที่จะถาม	
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			 	 		11.9			 การใช้ถ้อยคำาสำานวนภาษาในคำาถามมีความชัดเจนรัดกุมและเหมาะสมกับระดับผู้ตอบ				
			 	 		11.10	คำาถามมีความเป็นปรนัย	
	 	 	 11.11	การเรียงลำาดับข้อคำาถาม	 ได้เรียงลำาดับในลักษณะที่จะกระตุ้นหรือเร้าใจให้ผู้ตอบเกิดความ
สนใจในการตอบ	เช่น	เรียงจากคำาถามง่ายๆ	ไปหาคำาถามยากๆ	หรือเรียงจากคำาถามทั่วไปกว้างๆ	ไปสู่คำาถามที่แคบ
และเฉพาะเจาะจง	
			 	 	 11.12	วิธีการตอบง่ายและสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล	
	 12.	 การรวบรวมข้อมูล		พิจารณาจาก	
			 	 	 12.1		มีการกำาหนดวิธีการในการรวบรวมข้อมูล	และจัดแยกประเภทข้อมูลตั้งแต่เริ่มทำาการศึกษา	
			 	 	 12.2		การจัดแยกประเภทข้อมูลง่ายและสะดวกต่อการนำาไปวิเคราะห์ทางสถิติ	
			 	 	 12.3		การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูลกระทำาอย่างมีระบบและเป็นปรนัย	
			 	 	 12.4		มีการตรวจสอบกระบวนการของการได้มาของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
			 	 	 12.5		มีการตรวจสอบความอคติ		ความซื่อตรงและความรอบคอบของผู้รวบรวมข้อมูล		
			 	 	 12.6		ผู้วิจัยยอมรับและระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในการรวบรวมข้อมูล	
		 13.		การวิเคราะห์ข้อมูล	พิจารณาจาก	
			 	 	 13.1		ข้อมูลมีจำานวนพอเพียงที่จะใช้วิธีการทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน	
			 	 	 13.2		วิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมกับระดับข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้นของวิธีการ
ทางสถิติ	
			 	 	 13.3		การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำาอย่างเป็นปรนัย		และปราศจากอคติของผู้ทำาการวิเคราะห์	
			 	 	 13.4		ผู้วิจัยไม่ละเลยข้อมูลหรือละทิ้งข้อมูลที่จะให้ผลไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้		
			 	 	 13.5		การลงสรุปผลการวิเคราะห์ไม่สรุปเกินขอบเขตของข้อมูลที่ได้มา		
			 	 	 13.6		ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผลงานวิจัยก่อนหน้า	
		 14.		การนำาเสนอข้อมูล	ผลวิเคราะห์และการแปลความหมาย	พิจารณาจาก	
			 	 	 14.1	 มีการนำาเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ	 กราฟ	 ตารางหรือภาพ	 เพื่อให้การอ่านผลวิเคราะห์	 เข้าใจ
ได้ง่ายและมีความเหมาะสม	
			 	 	 14.2		การสร้างแผนภูมิ		กราฟ		ตาราง	เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
			 	 	 14.3		มีการให้สัญลักษณ์เกี่ยวกับเส้นต่างๆ	ในแผนภูมิ	กราฟมีความถูกต้องชัดเจน	
			 	 	 14.4		ข้อความท่ีใช้อธิบาย	แผนภูมิ	กราฟ	ตารางมีความชัดเจนและถูกต้องสอดคล้องกับผลวิเคราะห์	
ที่ได้	
			 	 	 14.5	มีการให้ความหมายของสัญลักษณ์ของค่าสถิติต่างๆ	ในตารางและมีความถูกต้อง		
			 	 	 14.6	มีการแสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่วิเคราะห์ได้ในตาราง	
			 	 	 14.7	การแปลความหมายผลวิเคราะห์สอดคล้องกับวิธีการทางสถิติที่ใช้
		 15.		การย่อและการสรุป	พิจารณาจาก
			 	 	 15.1	การสรุปผลมีความสอดคล้องกับปัญหา	
			 	 	 15.2	การย่อยและการสรุปมีลักษณะชัดเจนและชี้เฉพาะ	
			 	 	 15.3	การสรุปเป็นไปตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
			 	 	 15.4	ข้อสรุปเหมาะสมและแสดงถึงขอบเขตจำากัดของประชากรที่ศึกษา	
			 	 	 15.5	การเขียนข้อสรุปอยู่ในรูปของการตรวจสอบได้	
			 	 	 15.6	การสรุปผลมีการกล่าวถึงข้อจำากัดต่างๆที่จะสามารถนำาไปใช้อ้างอิงได้	
			 	 	 15.7	การสรุปผลได้เขียนในลักษณะเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
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		 16.		การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	พิจารณาจาก	
			 	 	 16.1		ข้อความที่ใช้ในการอภิปรายเขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
ที่ได้นำาเสนอไว้ในตอนต้น	 และอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยตลอดจนข้อสังเกตที่ได้ระหว่างการทำา
วิจัยเป็นหลักในการอภิปรายผล	
			 	 	 16.2		หลักฐานและเหตุผลที่นำามาใช้อ้างอิงสมเหตุสมผลทันสมัยและเกี่ยวข้องกับปัญหา
			 	 	 16.3		ได้มีการอภิปรายถึงองค์ประกอบที่มิได้ควบคุมที่อาจส่งผลต่อการวิจัย	
			 	 	 16.4		ได้มีการอภิปรายถึงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนบางประการที่ผู้วิจัยพบระหว่างการวิจัยที่จะส่ง
ผลต่อผลการวิจัย	
			 	 	 16.5	การอภิปรายผลหรือข้อค้นพบที่ได้มีการเรียงลำาดับเป็นขั้นตอน	 สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
สมมติฐานการวิจัย	
			 	 	 16.6		มีการนำาประเด็นการอภิปรายมาสู่การเสนอแนะ		
			 	 	 16.7		มีการเสนอแนะเก่ียวกับการทำาวิจัยปัญหาน้ันต่อไปในประเด็นต่างๆ	หรือการศึกษา	ปัญหาอ่ืนๆ	ท่ี
คล้ายคลึง	
		 17.	 บทคัดย่อ	พิจารณาจาก	
			 	 	 17.1		การเขียนบทคัดย่อได้กล่าวถึงสิ่งสำาคัญต่างๆอย่างครบถ้วน	 คือ	 มีการกล่าวถึงข้อความที่เป็น	
ปัญหา	จุดมุ่งหมายของการศึกษา	สมมติฐาน	กลุ่มตัวอย่าง	เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อค้นพบที่ได้
		 		 	 17.2		รูปแบบและวิธีการเขียนบทคัดย่อถูกต้องตามที่สถาบันกำาหนด
		 		 	 17.3		การเขียนบทคัดย่อใช้ถ้อยคำาภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม	
		 18.		บรรณานุกรมและภาคผนวก	พิจารณาจาก	
			 	 	 18.1	วิธีการเขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามแบบที่สถาบันกำาหนด
			 	 	 18.2	การเขียนบรรณานุกรม	มีความถูกต้องในเรื่องการสะกดคำา	การเว้นวรรคตอนและเครื่องหมาย
วรรคตอน	
			 	 	 18.3	ข้อมูลที่นำาเสนอไว้ในภาคผนวกมีความเหมาะสม	
			 	 	 18.4	ข้อมูลท่ีนำาเสนอในภาคผนวกได้จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มภายใต้หัวเร่ืองอย่างเหมาะสมและถูกต้อง	
		 19.		รูปแบบและแนวการเขียนรายงาน	พิจารณาจาก	
			 	 	 19.1	รูปแบบของรายงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำาหนด	
			 	 	 19.2	การจัดเรียงลำาดับเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมและมีครบถ้วนตามที่สถาบันกำาหนด	
		 	 	 19.3	หัวข้อในรายงานมีลักษณะชี้เฉพาะ	
			 	 	 19.4	มีการเรียบเรียงข้อความต่างๆ	อย่างสมเหตุสมผลและเป็นขั้นเป็นตอน	
			 	 	 19.5	ภาษาที่ใช้เขียนมีความกะทัดรัด	ชัดเจน	และเข้าใจง่าย	
			 	 	 19.6	การใช้คำาและภาษาในรายงานมีความคงที่เสมอต้นเสมอปลาย
			 	 	 19.7	การเว้นวรรคตอน		ตัวสะกดการันต์	มีความถูกต้อง
			 	 	 19.8	 การนำาเสนอแผนภูมิ	 กราฟ	 	 ตาราง	 	 ภาคผนวก	 และการตั้งชื่อหัวข้อย่อยๆ	 มีความถูกต้อง	
เหมาะสมและชัดเจน	และการให้อธิบายสิ่งเหล่านี้มีความชัดเจนและสอดคล้อง	
			 	 	 19.9	การเขียนบรรณานุกรมมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนด	
			 	 	 19.10	ในรายงานได้อธิบายและตอบคำาถามต่อปัญหาที่ตั้งไว้ในตอนต้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์	
			 	 	 19.11	รายงานมีความเรียบร้อยและกระทำาด้วยความประณีต	
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	 การพัฒนาบุคลากร	 หมายถึง	 การเพิ่มความถนัด	 ทักษะ	 ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำางานวิจัย		

เพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.มีแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 สร้าง	 Role	 Model	 นักวิจัย	 ที่สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน	

เพื่อให้บุคลากรที่ให้ความสนใจทำาวิจัยน้อย	 หันมาให้ความสนใจในการทำาวิจัยให้มากขึ้น	 โดยจัดให้มีระบบบริหาร

จัดการงานวิจัยที่ดี	 ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสนใจในการทำาวิจัย	 ดำาเนินการวิจัยได้สำาเร็จและเป็นไป

อย่างราบรื่น	 ทั้งในด้านการให้ความรู้	 การให้คำาปรึกษาในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย	 การเขียนรายงานการวิจัย	 และการ

เอื้ออำานวยทางด้านงานธุรการ	เป็นต้น

	 2.	 เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัย	 และการบริหารจัดการงานวิจัยให้แก่	 ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงนักวิจัย	 และ

บุคลากรท่ีสนใจ	 โดยกำาหนดเป็นแผนการจัดการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจด้านการทำาวิจัยครอบคลุมทุกข้ันตอน	

ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำาปของ	รพ.ฯ	เป็นประจำาทุกปอย่างต่อเนื่อง

	 3.	 ฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่	 เป็นประจำาทุกป	 เกี่ยวกับการหาประเด็น/ปัญหาการวิจัย	 การเขียนโครงร่าง

การวิจัย	การใช้สถิติ	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียน	Manuscript	และการนำาเสนอผลการวิจัย	

	 4.	 สร้างโอกาสและส่งเสริมนักวิจัยในการทำางานกับนักวิจัยและหน่วยวิจัยอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	

โดยประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกหน่วยงานให้ผู้วิจัยได้รับทราบ

	 5.		สร้างแรงจูงใจ	กระตุ้นให้บุคลากรมีการทำาวิจัยอย่างสม่ำาเสมอ	

	 	 5.1	มอบเกียรติบัตร	ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น		

	 	 5.2	การใช้ผลงานวิจัยในการขอรับตำาแหน่งทางวิชาการ	(กรณีอาจารย์แพทย์)

	 	 5.3	สนับสนุนทุนในการนำาเสนองานวิจัยในต่างประเทศ	และการตีพิมพ์เผยแพร่

	 การเผยแพร่ผลงานวิจัย	เป็นการนำาเสนอผลงานวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การนำาเสนอด้วย

วาจา	โปสเตอร์	หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ		

วัตถุประสงค์: 

	 1.	 เพื่อให้ผู้สนใจหรือนักวิจัยนำาข้อค้นพบของการวิจัยไปใช้ประโยชน์	

	 2.	 เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับนักวิจัยอื่นนำาไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป	

	 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	มีกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายรูปแบบ	ได้แก่

	 1.	 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการ	 ได้แก่	 การประชุมวิชาการประจำาปของ	 พร.	 และของ	 รพ.ฯ	

ทั้งในรูปแบบการนำาเสนอด้วยวาจา	และการนำาเสนอด้วย	Poster			

	 2.		การสนับสนุนแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งภายในและนอกหน่วยงาน	ได้แก่

	 	 2.1		พร.	 สนับสนุนการจัดทำาวารสารแพทย์นาวี	 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย	(TCI)	และอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	กลุ่มที่	1	

	 	 2.2		การจัดทำาและเผยแพร่เอกสารรายชื่อวารสารที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ	

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

การเผยแพร่งานวิจัย
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	 3.	ประชาสัมพันธ์เวทีนำาเสนอผลงานวิจัยภายนอก	ได้แก่	การจัดแสดงผลงานวิจัยประจำาปของ	ทร.	การ

ประชุมวิชาการประจำาปของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	 การประชุมวิชาการของสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล	เป็นต้น	ท้ังน้ีติดตามได้ทาง	Website	ของ	รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	(www.spph.go.th)	และ	Intranet

	 4.	การสนับสนุนให้นักวิจัยไปเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการภายนอก	 ทั้งในประเทศ	 และต่าง

ประเทศ	โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน	รพ.ฯ	จัดสรรงบประมาณในการเดินทาง

และการลงทะเบียนเพื่อการประชุมวิชาการ	 รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่าง

ประเทศ	ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ

	 5.	การสนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัย
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รับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) และอยูในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 1  
   2.2) การจัดทําและเผยแพรเอกสารรายช่ือวารสารที่เปนที่ยอมรับของนานาชาติ  

3. ประชาสัมพันธเวทีนําเสนอผลงานวิจัยภายนอก ไดแก การจัดแสดงผลงานวิจัยประจําปของ  
ทร. การประชุมวิชาการประจําปของสมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย การประชุมวิชาการของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล เปนตน ทั้งน้ีติดตามไดทาง Website ของ รพ.สมเด็จพระปนเกลา (www.spph.go.th) 
และ Intranet 

4. การสนับสนุนใหนักวิจัยไปเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการภายนอก ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ  โดย การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงาน รพ.ฯ จัดสรรงบประมาณใน
การเดินทางและการลงทะเบียนเพ่ือการประชุมวิชาการ  รวมทั้งคาธรรมเนียมในการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ทั้งในและตางประเทศ ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบการใชงบประมาณ 

5. การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกนักวิจัย 
 

    
กรอบเวลาในการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยในแตละปงป. 

กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. จัดทําแผนการสงเสริมวิจัย
ประจําป 

            

2.พัฒนาโจทยและประเด็นการ
วิจัย 

            

3. พัฒนานักวิจยัโดยจัดการ
อบรม 

            

4.ประชุมชี้แจงพัฒนาการเขียน
โครงการวิจัย 

            

5. เสนอโครงการวิจัย              
6. ดําเนินการวจิัย             
7. ติดตามผล/ประสานงาน
ผูวิจัยกับแหลงทุนเพื่อติดตาม
ความกาวหนางานวิจัย 
(ทกุไตรมาส) 

            

8. เผยแพรงาน เชน จัดเสนอ
งานวิจัย สงตีพมิพงานวิจยั 

            

9. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
สงเสริมงานวิจัยและรายงาน
ตัวชี้วัด 

            

 
 
  
 

แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เปนหนวยงานที่มีนโยบายใหการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือใหเกิดการสรางองค
ความรูใหม ที่นําไปสูการพัฒนาในทุกๆ ดาน  

  
วัตถุประสงค:  

แหลงทุนสนับสนนุการวิจัย 
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	 แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย	 เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้เกิดการสร้างองค์

ความรู้ใหม่	ที่นำาไปสู่การพัฒนาในทุกๆ	ด้าน	

วัตถุประสงค์: 

	 เพ่ือให้บุคลากรของ	 รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	 ท่ีมีความต้องการทุนสนับสนุนการวิจัยได้ใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น	

ในการประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนให้งานวิจัยดำาเนินไปจนสำาเร็จ	

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายในกรมแพทย์ทหารเรือ

 1. ทุนสนับสนุนการวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เงินรายรับสถานพยาบาลและเงิน

กองทุนการวิจัย รพ.ฯ) 

	 	 รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	

จึงให้การสนับสนุนการดำาเนินงานวิจัยในหมวดค่าตอบแทน	 ค่าใช้สอย	 ค่าวัสดุ	 ค่าสาธารณูปโภค	 สำาหรับบุคลากร

ของ	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	ซึ่งดำาเนินการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ	และตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่าใช้สอย	 และค่าตอบแทนผลงานวิจัยฯ	 ที่อนุมัติโดย	 ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	

ตุลาคม	2558	โดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับสถานพยาบาลและเงินกองทุนวิจัย	รพ.ฯ	

 2.  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

	 	 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า	เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนสำาหรับผู้นำาเสนอในการประชุมวิชาการในต่าง

ประเทศ	 ในลักษณะ	Oral	 Presentation	 สำาหรับข้าราชการ	พนักงานราชการ	พนักงานสถานพยาบาล	ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ	 หรือหน่วยแพทย์กองทัพเรือมาเป็นระยะเวลาไมตำ่ากว่า	 	 2	 ป	 พิจารณาให้ทุน

โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ	 โดยจะให้การสนับสนุนเป็น	 2	 ลักษณะคือ	 ทุนอุดหนุนทั้งหมด	 และทุนอุดหนุน

สมทบ	(มอบให้บางส่วน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสวนใดส่วนหนึ่ง)	ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนประกอบด้วย	1)	ค่าโดยสารเครื่อง

บิน	2)	ค่าลงทะเบียน	3)	ค่าที่พัก		อนุมัติตามสิทธิกำาลังพล	ตามระเบียบกระทรวงการคลังและมาตรการประหยัดงบ

ประมาณของ	ทร.	และบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายกับต้นสังกัดได้	และต้องมีหลักฐานแนบมาทุก

รายการ	 โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ	 จะพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนปละ	 2	 ครั้ง	 ในเดือนมีนาคมและ

สิงหาคม	 	

 3. เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

	 	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	ได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจ่ายค่า

ตอบแทนการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	

ซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา	 	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของอาจารย์แพทย์ในการไปศึกษาอบรม	 เสนอผลงาน

วิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม	ดูงานทั้งในและต่างประเทศ	การศึกษาทางไกลและกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนของนิสิตแพทย์	 รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์์	 ในการศึกษาวิจัย	 พัฒนานวัตกรรมหรือ

พัฒนาสื่อการสอน	ที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำาปของโรงพยาบาล

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
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แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยระดับกองทัพ

 1. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)

	 	 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหมโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน	 เพิ่มประสิทธิภาพ	การบริหารงาน	การปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาการทหาร

ของกองทัพไทย	โดยการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	กองบัญชาการ

กองทัพไทย	และเหล่าทัพต่างๆ			

  หน่วยงาน: 	กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	อาคารสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

	 	 	 	 	 (แจ้งวัฒนะ)	ชั้น	5	เลขที่	47/433	ต.บ้านใหม่	อ.ปากเกร็ด	จ.	นนทบุรี	11120

	 	 	 	 	 Homepage:	https://dstd.mod.go.th/

 2. สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)

	 	 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ	 โดยมีวัตถุประสงค์	

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน	 เพ่ิมประสิทธิภาพ	 การบริหารงาน	 การปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพเรือ	

โดยการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ

  หน่วยงาน:		สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ	เลขที่	83	ถนนพุทธมณฑล

	 	 	 	 	 สาย	3	แขวงศาลาธรรมสพน์	เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพ	10170	โทร	02-475-7205	

	 	 	 	 	 e-mail:	nrdotech@navy.mi.th

	 	 	 	 	 Homepage:	https://ndrdo.navy.mi.th/

 3. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

	 	 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ	 มีนโยบายในการสนับสนุนการวิจัย	

เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในด้านวิทยาการการแพทย์ทหารและตำารวจ	 ตามระเบียบการให้ทุนอุดหนุน

การค้นคว้าวิจัย	พ.ศ.2550	โดยมีลักษณะการให้ทุน	2	แบบ	คือ	ให้ทุนเป็นรายป/งวดป	หรือให้ทั้งโครงการ	

  หน่วยงาน:  สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย		ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์:	02-354-7592,	02-354-7600-28	ต่อ	93793	e-mail:	info@amsthai.org

	 	 	 	 	 Homepage:	https://amsthai.org/

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก

	 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (National	Research	and	 Innovation	 Informa-

tion	 System)	 เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริหาร

จัดการพัฒนาโดยหน่วยงานระดับชาติหลายหน่วยงานร่วมกัน	 และเชื่อมโยงการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ		

โดยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่	https://nriis.nrct.go.th/

 1.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

	 	 จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข

	 	 ห้วงเวลารับข้อเสนอโครงการ:	ประมาณเดือนพฤศจิกายน

  หน่วยงาน:  ชั้น	4	อาคารสุขภาพแห่งชาติ	เลขที่	88/39	ถ.ติวานนท์		อ.เมือง	

	 	 	 	 	 จ.นนทบุรี	11000	โทร	0-2832-9200

	 	 	 	 	 Homepage:	https://www.hsri.or.th
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 2.  สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

	 	 จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม	(Program	Management	Unit:		PMU)		

เพื่อนำาไปสนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพ้ืนฐานและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ

สถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน	ส่วนใหญ่งานวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย

และนวัตกรรม	(ววน.)	ของประเทศ

  หน่วยงาน:		ชั้น	14	อาคาร	เอส	เอ็ม	ทาวเวอร์	979/17-21	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

	 	 	 	 	 เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	โทร	0-2278-8200

	 	 	 	 	 Homepage:	https://www.tsri.or.th/

 3.  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

	 	 สนับสนุนการวิจัยเพื่อประมวลฐานองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กาย	สุขภาพจิตใจ	หรือสุขภาพสังคม	 โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ในเชิงปฏิบัต	 เพื่อนำาไปสู่การปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม	ค่านิยม	และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	ร่วมสร้าง

ประเทศไทยให้น่าอยู่	โดยมีแนวทางการสนับสนุน	ดังนี้	

	 	 -		 การวิจัยเชิงนโยบายที่จะนำาไปสู่การสร้างสุขภาวะดีแก่ประชาชน	 ในประเด็นสุขภาพที่สำาคัญของ

ประเทศ	

	 	 -		 การวิจัยประเมินผลนโยบายหรือมาตรการสำาคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 -		 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพหรือสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยตรง	 และเน้น

กระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง	ครอบครัวและชุมชน

	 	 -		 การวิจัยทดลองนวัตกรรมที่มีโอกาสเป็นตัวแบบเชิงระบบ	ผลิตภัณฑ์ใหม่	หรือมาตรการ

สร้างเสริมสุขภาพที่สามารถมีผลกระทบสูง

  หน่วยงาน: 	อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ	เลขที่	99/8	ซอยงามดูพลี	แขวงทุ่งมหาเมฆ	

	 	 	 	 	 เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	โทรศัพท์	02-343-1551	

	 	 	 	 	 Homepage:	https://www.thaihealth.or.th

 4. สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ร่วมกับ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	

(สวก.)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงาน

วิจัยแห่งชาติ	(คอบช.)	รวมทั้งสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การ	มหาชน)	(สพภ.)	จัดทำากรอบการ

วิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย	 สำาหรับแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	 ที่มุ่งเปาตอบสนองความต้องการในการ

พัฒนาประเทศตามหน่วยบริหารทุน	

	 	 หน่วยบริหารทุนท่ีบุคลากร	รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	จะสามารถขอรับการสนับสนุนได้มีหลัก	ๆ	2	หน่วย	

คือ	

	 	 1)		สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่บุคลากรสายแพทย์และสายการ

ศึกษาขอรับทุนได้	คือ	ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์	ประชาคมอาเซียน	การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

	 	 2)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่บุคลากรสายแพทย์และสายการศึกษา

ขอรับทุนได้	คือ	การแพทย์และสาธารณสุข	วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์	
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	 	 การพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	(Nation-

al	Research	Management	System,	NRMS)	(เว็บไซต์www.nrms.go.th)

	 	 เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย	ต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.		มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัย

	 	 2.	มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย	ซึ่งต้องประกอบด้วย	โครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย	2	โครงการที่สามารถ

ดำาเนินการวิจัยในปแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย	 โครงการวิจัยย่อยมีรายละเอียดที่ชัดเจน	หรือเป็นแนวคิด

ในการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเปาหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัยและมีรายละเอียดงบประมาณ	 และตัวชี้วัดแยก

รายปที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได้จริง	

	 	 3.	มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ	หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	

หรือมีการดำาเนินการในพื้นที่เดียวกัน	เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน	

	 	 4.	งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

	 	 5.	ต้องไม่รับทุนซำ้าซ้อนกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น	

  หน่วยงาน:  196	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	

	 	 	 	 	 โทร.	0	2561	2445	ต่อ	412	-	413	โทรสาร	0	2579	2284

	 	 	 	 	 Homepage:	http://www.nrct.or.th

 5. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

	 สนับสนุนนักวิจัย	 นักวิชาการ	 อาจารย์	 หรือบุคลากรในภาครัฐ	 และสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 เช่น	

มหาวิทยาลัย	 วิทยาลัย	 สถาบันการศึกษา	 หากเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหรือร่วมกับภาคเอกชน	 จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	 ผู้วิจัยต้องสังกัดในหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับให้มีการวิจัย

พัฒนาอย่างได้ผล

  หน่วยงาน:  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)

	 	 	 	 	 112	ถนนพหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120	

	 	 	 	 	 โทร	0-2564-6500	ต่อ	2478-2579

	 	 	 	 	 Homepage:	http://www.nectec.or.th

	 แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย	 เป็นช่องทางในการนำาผลการวิจัยมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 เพื่อให้งานวิจัย

นำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยทั่วโลก

วัตถุประสงค์: 

	 เพื่อให้บุคลากรของ	 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 ที่มีความต้องการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมีแหล่งตีพิมพ์ใน

แหล่งตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

 1. วารสารระดับชาติ

	 	 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	Thai-Journal	Citation	Index	Centre	(TCI)	วารสารที่จัดพิมพ์ใน

ประเทศไทย	ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงฯ	มีเกณฑ์พิจารณาวารสารที่รับเข้าสู่ฐานข้อมูล	TCI	ซึ่งถือว่ามีคุณภาพระดับ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
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หนึ่ง	 เนื่องจากต้องเป็นวารสารที่มีคณะกรรมการทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนลงในวารสาร	 (Peer	 review)	

ศูนย์	TCI	จะมีการพิจารณาค่า	Journal	Impact	Factor	และประกาศค่า	Journal	Impact	Factor	ของวารสาร

ทุกป	 โดยใช้ข้อมูลจากที่กองบรรณาธิการวารสารส่งตัวเล่มวารสารย้อนหลัง	 3	 ป	 (นับจากปปัจจุบัน)	 แบ่งเป็น	 2	

กลุ่ม	คือ	1)	รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2)	รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			

สามารถเข้าถึงวารสารได้ที่	https://www.tci-thaijo.org/

 2. วารสารระดับนานาชาติ 

		 	 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการจัดทำาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Journals)	

และรวบรวมทำาดัชนีไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ	มากมาย	ซึ่งฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความเชื่อถือ	 ได้แก่	 ISI	

Web	Of	Science,	Scopus,	Science	Direct	นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการส่วนหนึ่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล

แบบ	Open	Access	ซึ่งไม่ปรากฏค่า	Journal	Impact	Factor	เจ้าของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	ควรพิจารณา

ก่อนส่งไปตีพิมพ์ว่าเป็นวารสารที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลประเภทใด

	 	 การพิจารณา	มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพจากแหล่งต่อไปนี้

	 	 1.	ค่า	 Journal	 Impact	Factor	ของ	Thompson	Reuter	 	ค่า	 Journal	 Impact	 	Factor	 (JIF)	

หรือ	ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร	หมายถึง	จำานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิง

ในแต่ละป	วารสารที่	มี	impact	factor	สูงกว่า	จะมีผู้อ่านมากกว่า		

	 	 2.	ค่า	SJR	(Scimago	Journal	Ranking	)	ของ	Scopus		ฐานข้อมูล	Scopus	ของบริษัท	Elsevier	ได้

นำามาใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพวารสาร	(Journal	metrics)	โดยพิจารณาจากสาขาวิชาของวารสาร	คุณภาพ

และชื่อเสียงของวารสาร	มีผลโดยตรงต่อค่าของ	Citation	การตรวจสอบ	สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ	

SCImago	 โดยตรงคือ	 http://www.scimagojr.com	 และ	 รวมถึงในฐานข้อมูล	 Scopus	 จากเว็บไซต์	 http://

www.scopus.com	การจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา	ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น	4	กลุ่ม	ที่เรียกว่า	Quartile	

Score	(Q)

	 	 	 Q1	=	top	position	(highest	25%	of	data)	เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้

	 	 	 Q2	=	middle-high	position	(อยู่ระหว่าง	top	50%	และ	top	25%)

	 	 	 Q3	=	middle-low	position	(อยู่ระหว่าง	top	75%	และ	top	50%)

	 	 	 Q4	=	bottom	position	(bottom	25%)	

ข้อควรระวังในการเผยแพร่งานวิจัย

	 	 ในปัจจุบันพบว่ามีวารสารหรือสำานักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้ดำาเนินการเพ่ือประโยชน์ทาง

วิชาการอย่างแท้จริง	 	 มีการหลอกลวงให้ส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์เพื่อหารายได้	 เป็นลักษณะที่เรียกว่า	 สำานักพิมพ์ผู้ล่า

เหย่ือ	(Predatory	publishers)	ซ่ึงมักจะเรียกเก็บค่าตีพิมพ์ในราคาสูง	ผู้วิจัยพึงระมัดระวังในการส่งผลงานไปตีพิมพ์	
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	 แหล่งค้นหางานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ	ที่เป็นแหล่งรวบรวม	Journal	ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อให้ผู้ที่ทำางานวิจัยเข้าไปสืบค้นหางานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ	 แล้วนำามา	

กลั่นกรองเป็นความรู้ใช้อ้างอิงในผลงานได้ถูกต้อง

ขั้นตอนการสืบค้น 

	 -		 สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต	

	 -		 ใช้คำาสืบค้นจากหัวข้อเรื่องที่สนใจจะทำาวิจัย

	 -		 กำาหนดระยะเวลาป	พ.ศ.	หรือ	ค.ศ.	ย้อนหลังไม่เกิน	5-10	ป	เพื่อความทันสมัยของข้อมูล	อ่านดูเนื้อหา

งานวิจัยโดยยึดหลักคือ	มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ	ตรงกับปัญหาที่นักวิจัยต้องการ	และสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้

งานได้จริง	พิมพ์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น

ชื่อแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น

	 1.	 ProQuest	 แหล่งค้นหางานวิจัยที่ทุกๆ	 ปจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก	 และวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ	70,000	ชื่อเรื่อง	สำาหรับการสืบค้นสามารถได้	3	แบบ	คือ	Basic	Search,	Advanced	

Search	และ	Browse

	 2.	ERIC	ฐานข้อมูล	ERIC	–	Educational	Resources	 Information	Center	 เป็นฐานข้อมูลด้านการ

ศึกษา	รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ	วารสาร	รายงานการประชุม	งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	ฯลฯ	ข้อมูลที่สืบค้นได้จาก

ฐานข้อมูลนี้จะได้เพียงบรรณานุกรม	 และสาระสังเขปเท่านั้น	 ส่วนเรื่องเต็มหากต้องการสามารถสั่งซื้อผ่านบริการ

ของ	ERIC	ได้	ซึ่งจะมีทางเลือกในการรับข้อมูลหลายรูปแบบในราคาที่แตกต่างกัน

		 3.	Science	Direct	เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม	และเอกสารฉบับเต็ม	(Full-text)	จากวารสารของสำานัก

พิมพ์ในเครือ	Elsevier	สำานักพิมพ์	Academic	Press	และสำานักพิมพ์อื่นๆ	ประกอบด้วย	วารสารด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 วิทยาศาสตร์การแพทย์	มนุษยศาสตร์	 และสังคมศาสตร์กว่า	2,500	ชื่อ	และตำารามากกว่า	3,900	ชื่อ

เรื่อง

	 4.	 Google	 Scholar	 เป็นวิธีที่ง่ายๆ	 ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง	 สามารถ

ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ	มากมายได้จากจุดเดียว:	บทความ	peer-reviewed	วิทยานิพนธ์	หนังสือ	

บทคัดย่อ	 และบทความจากสำานักพิมพ์ทางวิชาการ	 แวดวงวิชาชีพ	 ที่เก็บร่างบทความ	 มหาวิทยาลัย	 และองค์กร

ด้านการศึกษาอื่นๆ

		 5.	SCOPUS	เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของ	Elsevier	ครอบคลุมวารสาร	รายงานการประชุม	หนังสือ

ชุด	สิทธิบัตร	ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จำานวน	36,777	ชื่อเรื่อง	จากแหล่งตีพิมพ์มากกว่า	11,678	แหล่ง

	 6.	Springer	Link	ฐานข้อมูลวารสาร	และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำานักพิมพ์	Springer	Link	ประกอบ

ด้วย	วารสาร	และหนังสือสาขาวิชาต่าง	ๆ	ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	มนุษยศาสตร์	

สังคมศาสตร์	การศึกษา	และสาขาอื่น	ๆ

	 7.	 SAGE	 Journals	 Online	 ประกอบด้วยวารสารมากกว่า	 1,000	 รายชื่อในสาขามนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และการแพทย์	

แหล่งสืบค้นข้อมูลการวิจัย
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	 8.	AAP-American	Academy	of	Pediatrics	คือ	ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์	 ในสาขาวิชากุมาร

เวชศาสตร์	ของสำานักพิมพ์	American	Academy	of	Pediatrics	 ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร	จำานวน	5	ชื่อ	

ตั้งแต่ป	1990	จนถึงปัจจุบัน	

	 9.	BMJ	Journals	ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์	ทางด้านการแพทย์	ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะหลาย

สาขา	เช่น	Neurology,	Pathology,	Emergency,	Rheumatology	เป็นต้น	ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร	23	

ชื่อ	ตั้งแต่ป	1997	ถึงปัจจุบัน	และสามารถสืบค้นได้ไม่จำากัดจำานวน

	 10.	PubMed	แหล่งรวม	Journal	สายแพทย์	และวิทยาศาสตร์ที่มีการอ้างอิงกว่า	30	ล้านรายชื่อ	

	 11.	 Britannica	 Online	 Academic	 เป็นสำานักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทางด้านการศึกษา

และแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย	 ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้	 โดย

เฉพาะ	Britannica	Online	Academic	ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย	และสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	

	 12.	 CHE	 PDF	 Dissertation	 Full	 Text	 เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยในต่าง

ประเทศ	 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 บอกรับให้สมาชิกโครงพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน

ประเทศไทย	 หรือ	 ThaiLIS	 ในรูปแบบ	 CD-ROM	 และได้นำาระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้นเนื้อหาในฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา	 ทั้งด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ	

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	เทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	และมนุษยศาสตร์

	 นอกจากน้ี	 มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนท่ีแห่งการผลิตความรู้และงานวิจัยท่ีแพร่ผลงานการศึกษาออกสู่สาธารณชน	

และเปิดให้บริการทางวิชาการให้บุคคลทั่วไป	ได้แก่																																																																	

	 1)	 คลังปัญญาจุฬาฯ	 (CUIR)	 โครงการท่ีรวมเอางานวิชาการฉบับเต็มของท้ังบุคลากรและนิสิตในรูปแบบ	

ดิจิทัลเอาไว้	 ในคลังก็จะมีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย	 วิทยานิพนธ์	 บทความวิชาการ	 กระทั่งชุดการเรียนการสอน

ที่ทางคณะอาจารย์สร้างขึ้น	เลกเชอร์ต่างๆ	เรียกได้ว่าเปิดขุมทรัพย์ความรู้ของจุฬาฯ	เข้าดูรายละเอียดได้ที่:		

https://cuir.car.chula.ac.th														

	 2)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี	 Digital	 Collections	 เป็นคลังเอกสารออนไลน์	 ในคลังของธรรมศาสตร์

มีหลายส่วน	 โดยเฉพาะส่วนที่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้	 ส่วนที่เข้าดูได้	

คลังวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	และงานวิจัยของบุคลากร	เข้าดูรายละเอียดได้ที่:	http://beyond.library.tu.ac.th/

cdm/landingpage/collection/thesis																																	

	 3)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มีฐานข้อมูล	D	space	เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

และเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้	 ตัวฐานนี้เก็บวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปการศึกษา	 2558	 เข้าดูรายละเอียด

ได้ที่:	http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

	 4)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยภูมิภาคสำาคัญทางภาคใต้	มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน

ระบบออนไลน์		PSU	Knowledge	Bank	เข้าดูรายละเอียดได้ที่	:	http://kb.psu.ac.th/psukb

	 5)	Thai	 LIS	 เป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ฐานแรกๆ	 ที่รวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	ไว้	เข้าดูรายละเอียดได้ที่:	http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php

	 6)	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมการวิจัยในประเทศทั้งด้านสังคม	

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ศูนย์ข้อมูลการวิจัย	Digital	“วช.”	 เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์จาก

นักวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ	เข้าดูรายละเอียดได้ที่	:	http://dric.nrct.go.th/Index
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	 7)	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผลงานวิจัยทางการศึกษา	 วิทยานิพนธ์จากระบบ	 Mahidol	 Library	 Catalog	

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์	จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย	เข้าดูรายละเอียดได้ที่:	http://library.cmu.ac.th/digi-

tal_collection/ethe

	 8)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(CMU	e-Theses)	สืบค้นเอกสาร	ฉบับเต็ม	(Full	Text)	จากวิทยานิพนธ์	

(Theses)	และการศึกษาค้นคว้าอิสระ	(Independent	Study)	

	 9)	Networked	Digital	Library	of	Theses	and	Dissertations	(NDLTD)	เป็นความร่วมมือขององค์กร

ระหว่างประเทศ	 ในการรวบรวม	 จัดเก็บรักษา	 และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย	 ต่างๆจากทั่วโลกกว่า	

200	แห่ง	ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่	 เรียกว่า	electronic	theses	and	dissertations	 (ETDs).	สามารถ	สืบค้น

วิทยานิพนธ์	ทั้งบทคัดย่อ	และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม	(PDF)	เข้าดูรายละเอียดได้ที่:		http://search.ndltd.org
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บทที่ 3
แนวทางการพัฒนางานวิจัยสำาหรับนักวิจัย

	 การกำาหนดประเด็นหรือโจทย์การวิจัย	 หมายถึง	 การตั้งโจทย์หรือคำาถามในสิ่งที่ผู้วิจัยสงสัย	 ประเด็น/

โจทย์การวิจัย	 เป็นต้นทางของการวิจัย	 ซึ่งนำาไปสู่การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การตั้งวัตถุประสงค์

การวิจัย	 การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 การสร้างเครื่องมือวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ผล

การวิจัยและสรุปผล	 และการเขียนรายงานการวิจัย	 การตั้งประเด็น/โจทย์การวิจัยที่ถูกต้อง	 	 จะทำาให้การวิจัยมี

ความเป็นไปได้	 การดำาเนินการวิจัยมีคุณภาพ	 มีความคุ้มค่า	 และได้คำาตอบจากการวิจัยท่ีมีประโยชน์ในการแก้ปัญหา	

พัฒนางาน	และพัฒนาต่อยอดได้

วัตถุประสงค์ 

	 1.		สามารถกำาหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบาย	ทิศทางการวิจัยของประเทศ/องค์กร

	 2.		สามารถกำาหนดโจทย์การวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้

ประเด็นหรือโจทย์การวิจัยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับประเทศและองค์กร

	 1.		ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ป	(พ.ศ.	2560-2579)	

	 2.		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)

	 3.		วาระการขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0

	 4.		ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม		20	ป	(พ.ศ.	2560-2579)

	 5.		ยุทธศาสตร์ขององค์กร:	กองทัพเรือ	กรมแพทย์ทหารเรือ	และ	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	

ที่มาของประเด็นหรือโจทย์การวิจัย

	 1.	 จากประสบการณ์ของผู้วิจัย		ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ตนเองพบจากการปฏิบัติงาน		หรือจากการสังเกต

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วนำาประสบการณ์เหล่านั้น	 มาสร้างเป็น

ปัญหาหรือโจทย์การวิจัย

	 2.	 จากทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองสนใจ	ซึ่งแนวคิดหรือทฤษฎี	จะช่วยแนะแนวทางว่า

ควรจะต้องศึกษาประเด็นใดเพิ่มเติม	หรือทฤษฎีนั้นเราไม่เห็นด้วย	จึงทำาให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมา	ซึ่งจะนำาไปสู่การวิจัย

ตรวจสอบทฤษฎีก่อนที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

	 3.		จากการอ่านหนังสือ	หรือวารสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย	การท่ีผู้วิจัยอ่านเอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง	

ทั้งในสาขาที่ตนศึกษาเล่าเรียนและที่สนใจ	 อ่านทั้งที่เป็นหนังสือ	 ตำารา	 วารสาร	 นิตยสาร	 หนังสือพิมพ์	 รวมทั้งคำา

ปราศรัยของบุคคลสำาคัญต่างๆ	เม่ืออ่านมากจะได้แนวคิด	ซ่ึงสามารถนำามาประมวลสร้างเป็นปัญหาสำาหรับการวิจัยได้	

	 4.	 จากแหล่งท่ีให้ทุนอุดหนุนการวิจัย	 ปัจจุบันแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยมีหลายแหล่ง	 เช่น	 สำานักงาน	 วิจัย	

แห่งชาติ	(วช.)	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)		มหาวิทยาลัย	หรือหน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยปกติแหล่งทุนจะมีการกำาหนดหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยอย่างกว้าง	 ๆ	 ซึ่งจะเป็นการ

ชี้นำาในการกำาหนดปัญหาการวิจัย

การกำาหนดประเด็น/โจทย์การวิจัย
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	 5.	 จากบทคัดย่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์		ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหรือ

หน่วยงานวิจัยต่าง	ๆ	จะมีการรวบรวมไว้เป็นรูปเล่มหรืออยู่ในระบบ	Online	ถ้าผู้วิจัยอ่านงานวิจัยเหล่าน้ี			ก็จะทำาให้

ทราบว่าเราสนใจเรื่องใด	มีแง่มุมใดบ้างที่มีผู้วิจัยไว้แล้ว	และยังมีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจ	และยังไม่มีผู้ใดศึกษาวิจัย	

	 6.	 จากข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยที่ทำามาแล้ว	 ซึ่งเจ้าของงานวิจัยเหล่านั้นจะให้ข้อเสนอแนะในการทำา

วิจัยครั้งต่อไปไว้	ผู้อ่านสามารถที่จะนำาประเด็นเหล่านี้มากำาหนดเป็นปัญหาการวิจัยได้	

	 7.	 วารสารวิจัยเฉพาะสาขาวิชา	 ในวารสารเหล่านั้นจะมีผลงานวิจัยใหม่	 ๆ	 และทันสมัย	 ในสาขานั้น	 ๆ	

ทำาให้ผู้ที่กำาลังค้นคว้าหาหัวข้อปัญหาการวิจัยได้รู้ว่าปัญหาใดที่มีการศึกษาไว้บ้างแล้ว

	 8.	 จากการวิเคราะห์ข้อเสนอหรือข้อคิดจากผู้รู้	 หรือผู้ชำานาญในสาขามาคิดเพื่อตรวจสอบข้อเสนอ	 หรือ

ข้อคิดเหล่านั้นโดยการวิจัย

เกณฑ์การเลือกประเด็นการวิจัย

 1.  ด้านผู้วิจัย 

	 	 1.1		 เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจใคร่รู้อย่างแท้จริง		หรือศรัทธาอย่างแรงกล้าในการแสวงหาคำาตอบ

จากลักษณะของงานวิจัยซึ่งเป็นการทำากิจกรรมที่ต้องอาศัยความพากเพียร	 ความอดทน	 ความตั้งใจทำาอย่างระมัด	

ระวัง	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกปัญหาที่ตนสนใจ	ถ้าปัญหาที่ไม่สนใจ	อาจทำาให้งานวิจัยนั้นขาดคุณภาพ	หรือ

ผู้วิจัยเกิดความเบื่อหน่ายเลิกล้มกลางคัน	อย่างไรก็ตามความสนใจอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	เพราะเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ

อาจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสำาคัญ	หรือมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูง	ซึ่งต้องพิจารณาด้วย

	 	 1.2		 เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้	 ความสามารถของผู้วิจัยในการเลือกปัญหาการวิจัย	 ผู้วิจัยจะ

ต้องพิจารณาถึงขีดจำากัดของความสามารถพื้นฐานและประสบการณ์ของตนและเลือกวิจัยในปัญหาที่ตนมีความรู้

ในข้อเท็จจริง	 ในทฤษฎีของเรื่องนั้น	 ๆ	 และมีความสามารถความชำานาญในเรื่องนั้น	 การเลือกงานวิจัยที่ตนไม่ถนัด

หรือขาดความสามารถ	จะทำาให้เกิดปัญหาอย่างมาก	ถ้าเป็นไปได้ควรทำาการวิจัยเป็นคณะ	โดยร่วมมือกับบุคคลอื่น

ที่มีความสามารถเกี่ยวข้องกับการวิจัย	และปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	

	 	 1.3		 เป็นเร่ืองท่ีมีทุนวิจัยเพียงพอ		ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการวิจัยเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีต้องพิจารณา

ให้รอบคอบ		ควรทำาประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยให้ละเอียด	ไม่ว่าจะเป็น	ค่าจ้างบุคลากร	ค่าวัสดุอุปกรณ์	

ค่าเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล	ค่าจ้างพิมพ์รายงานการวิจัย	ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบสำาคัญอย่างหนึ่งในการ

กำาหนดความสมบูรณ์หรือความกว้างขวางของเรื่องที่วิจัย	 ในเรื่องทุนการวิจัยบางครั้งอาจได้รับการสนับสนุนให้ทุน

อุดหนุนจากหน่วยงาน	หรือสถาบันท่ีส่งเสริมการวิจัย	ถ้าเสนอโครงการวิจัยในเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของหน่วยงานน้ัน		

 2.  ด้านปัญหาที่จะทำาการวิจัย 

	 	 2.1		 เป็นปัญหาที่มีความสำาคัญ	คือ	ผลของการวิจัยมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม	ต่อหน่วยงาน	

ฯลฯ	 เช่น	 สามารถนำาไปพิจารณาปรับปรุงระบบการทำางาน	 แก้ไขปัญหาต่างๆ	 หรือเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า

ทางวิชาการ	

	 	 2.2		 ควรมีลักษณะที่เป็นงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม	 มีนวภาพ	 (Originality)	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน

วัตถุประสงค์การวิจัย	หรือวิธีการวิจัย	

 3. ด้านสภาพบริบทที่เอื้อต่อการวิจัย 

	 	 3.1		 มีแหล่งสำาหรับค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเพียงพอ	 อาจเป็นห้องสมุด	 หรือบริการ

การสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์	
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	 	 3.2		 ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	เช่น	กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	สามารถขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง	เช่น	จากผู้สร้างเครื่องมือ	รวบรวมข้อมูล	ความ

ร่วมมือจากหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล	เป็นต้น

	 	 3.3		 การเอื้อโอกาสของหน่วยงาน	 ก็จะมีผลต่อขวัญกำาลังใจในการค้นหาสาเหตุ	 ประเด็นปัญหาและ

แนวทางการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาได้อีกช่องทางหนึ่ง	

	 	 3.4		 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร/หน่วยงานในการนำาวิจัยมาเป็นยุทธศาสตร์	ในการขับเคล่ือน	

พัฒนาองค์กร	

ขั้นตอนการดำาเนินงาน: การกำาหนดประเด็น/โจทย์การวิจัย

        
ขั้นตอนการดําเนนิงาน: การกําหนดประเด็น/โจทยการวิจัย 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนแนวคิด นโยบายดานการวิจัย 

ศึกษาและรับฟงรอบดาน  

 

ประเมินความเปนไปไดของการทําวิจัยใน
ประเด็นท่ีสนใจ 

จัดทําแผนท่ีความคิดหรือตารางสรุปประเด็น
การวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ 

เริ่มกําหนดประเด็นการวิจัย 

ผูวิจัยทบทวนนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตรระดับชาติและ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน วามีประเด็นใดบางท่ีตองการองค
ความรูเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปคนหาคําตอบหรือกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาดวยการวิจัย 

ผูวิจัยทบทวนเอกสารตํารา งานวจิัย รับฟงผูเกี่ยวของ              
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ศึกษาสถานการณท่ีพบ: 
อุบัติการณ ความรุนแรง และพิจารณาแหลงทุน 

ผูวิจัยประเมินความเปนไปไดในดานตางๆ 
1) ตัวผูวิจัย: ความสนใจ ความสามารถ ทุนวิจัย 
2) ปญหาการวิจัย: มีความสําคัญ เปนงานสรางสรรค 
3) สภาพบริบท: แหลงคนควา ความรวมมือ การเอ้ือโอกาส 

 

สิ้นสุดกําหนดประเด็นการวิจัย 
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	 โครงร่างการวิจัย	 คือ	 การเรียบเรียงประเด็นคำาถามการวิจัยให้เป็นเอกสารแสดงแผนการดำาเนินงานวิจัย	

ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย	 	 เปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวของการวิจัย	 เพื่อแสดงรายละเอียด	ขั้นตอนการ

ดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการวิจัย	ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ทุนวิจัย	คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัย	และหน่วยงานที่ดำาเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์

	 1.		สามารถเขียนโครงร่างการวิจัยท่ีสอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย	กำาหนดช่ือเร่ืองวิจัย	วัตถุประสงค์	

และวิธีดำาเนินการวิจัยที่มีความเป็นไปได้	และสามารถดำาเนินตามโครงร่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.		การเขียนโครงร่างการวิจัยสอดคล้องกับรูปแบบและมาตรฐานที่หน่วยงานกำาหนด		

ขอบเขต

	 โครงร่างการวิจัย	ในคู่มือเล่มนี้	กำาหนดกรอบการเขียนตามแบบเสนอโครงการวิจัย	(Protocol	Submis-

sion	Form)	เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	ของกรมแพทย์ทหารเรือ

 1.  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 

	 	 การตั้งชื่อโครงการวิจัย	:	ควรตั้งชื่อเรื่องไม่ให้ยาวหรือสั้นเกินไป	ชัดเจนตรงประเด็นปัญหาที่จะศึกษา	

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	หยิบยกเอาคำาสำาคัญ	(Key	words)	ของเรื่องที่จะทำาวิจัยออกมาประกอบ

ชื่อเรื่อง		ให้สื่อความหมายทั้งหมด	(Who,	What,	How)	เช่น	การสำารวจ	การเปรียบเทียบ	การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่าง.....เป็นต้น

 2.  ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

	 	 -		 ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย		

	 	 -		 คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีสำาเร็จการศึกษาของหัวหน้าโครงการวิจัย	 :	 	 คุณวุฒิของหัวหน้า	 โครงการวิจัย	

เป็นข้อมูลสำาคัญท่ีจะทำาให้ผู้พิจารณาให้ทุนวิจัย			และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีความม่ันใจว่าโครงการวิจัยน้ี

ดำาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความชำานาญในเรื่องที่วิจัย	ซึ่งจะทำาให้มั่นใจว่าโครงการวิจัยนี้จะสำาเร็จได้อย่างมีคุณภาพ	

และน่าเชื่อถือ

		 	 -		 สถานที่ทำางาน/สถานที่ติดต่อ		หมายเลขโทรศัพท์	และ	e-mail	address

 3.  ชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกคน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

	 	 -		 ระบุชื่อ	สถานที่ทำางาน/สถานที่ติดต่อ		หมายเลขโทรศัพท์	และ	e-mail	address	ของผู้ร่วมวิจัย

ทุกคน	กรณีเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานที่มีที่ปรึกษา	ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

 4.  ความสำาคัญของปัญหาที่จะทำาการวิจัย

	 	 4.1	หลักการและเหตุผลการวิจัย:	 เป็นการเขียนในลักษณะการวิเคราะห์ปัญหา	 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า

ปัญหาการวิจัยคืออะไร		เพราะเหตุใดผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องนี้		ประกอบด้วย

	 	 	 1)	การนำาเข้าสู่ปัญหาการวิจัย:		เกริ่นนำา	แสดงหลักการและแนวคิดของเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็น

ปัญหาการวิจัย

	 	 	 2)	ภูมิหลังของปัญหา:	ชี้ให้เห็นปัญหา/อุปสรรค	สถิติที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาที่ผ่านมานั้น

แสดงให้เห็นว่าปัญหาการวิจัยมีความสำาคัญ/มีความรุนแรง		วิธีการหรือตำาตอบที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือลดอุปสรรค

ที่ผ่านมา

การพัฒนาโครงร่างการวิจัย
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	 	 	 3)		ปัญหาการวิจัย:	ข้อความ/คำาถามที่นักวิจัยต้องการจะศึกษา

	 	 	 4)	ความสำาคัญของปัญหา:	ส่วนแสดงเหตุผล/ความจำาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย		ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

จากการวิจัย	 และ/หรือผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนถ้าไม่มีการศึกษาวิจัย	 เขียนให้ครอบคลุมประเด็นสำาคัญท่ีศึกษา	 ตรงกับ	

ประเด็นปัญหา	 ไม่ยืดเยื้อ	 สามารถชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาอย่างชัดเจน	 ไม่ใส่ตัวเลข/ตาราง	 หรือข้อมูลที่ไม่

เกี่ยวข้องกับปัญหา	และมีการอ้างอิง	

	 	 4.2	การรวบรวมรายงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย:	 เป็นการวิเคราะห์และสรุปงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวข้อง	

กับเรื่องที่จะทำาวิจัย	 	 เพื่อให้เห็นว่าในอดีตมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเด็นใดบ้าง	 	 มีข้อค้นพบหรือข้อสังเกตใด

บ้าง		แนวคิดของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้	ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว	ทำาให้ผู้วิจัยตั้ง

ปัญหาการวิจัยได้ชัดเจนขึ้น	 รอบรู้ในข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับที่เกี่ยวกับตัวแปร	 เตรียมกรอบแนวคิดทฤษฎีในการ

วิจัย	ประเมินความเป็นไปได้ในการวิจัย	รวบรวมรายละเอียดวิธีและเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย: วัตถุประสงค์	เปรียบเสมือนแบบร่างหรือแบบแปลน	(Blueprint)	สำาหรับ

ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการวิจัย

	 	 การเขียนวัตถุประสงค์แบ่งเป็น	2	แบบ

  วัตถุประสงค์ทั่วไป:	สิ่งที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาโดยรวมและคาดว่าจะได้รับเมื่อดำาเนินการวิจัยสำาเร็จ	

  วัตถุประสงค์เฉพาะ:	เป็นการนำาเอาปัญหาวิจัยนั้นมาแยกออกเป็นปัญหาย่อย	ๆ 	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้วิจัยมอง

เห็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนขึ้น	

 6. คำานิยาม หรือ คำานิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)	เป็นการอธิบายส่วนสำาคัญของ

การวิจัย	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้วิจัย	 	 ช่วยให้ปัญหาการวิจัยรัดกุมมากขึ้น	 คำานิยามที่

เขียนควรมีความหมายเดียวและเป็นรูปธรรม	 ส่วนสำาคัญของการวิจัยที่ควรนิยาม	 ได้แก่	 วิธีการทดลอง	 รูปแบบที่

พัฒนาขึ้น	ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม	หรือตัวแปรควบคุมอื่น	ๆ	และเครื่องมือในการประเมินตัวแปรดังกล่าว	

	 	 ตัวแปรในการวิจัย	หมายถึง	สิ่งต่าง	ๆ		หรือคุณลักษณะต่าง	ๆ	ที่ผู้วิจัยต้องการจะตีค่าออกมาเพื่อตอบ

คำาถามของงานวิจัยนั้นๆ		

	 	 ตัวแปรในการวิจัยได้มาจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการตั้งสมมติฐาน	ทั้งนี้อาจสังเกต

ได้จาก	1)	ชื่อเรื่องงานวิจัย	2)	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3)	สมมติฐานการวิจัย

	 	 การแบ่งประเภทตัวแปรมีหลายวิธี	แต่โดยทั่วไปนิยมแบ่งตัวแปรเป็น	2	ประเภท		ได้แก่

	 	 1.		ตัวแปรอิสระ	(Independent		variables	)		หมายถึง		ตัวแปรที่เกิดขึ้นมาก่อน/เป็นเหตุ		หรือมี

	 	 	 อิทธิพลให้ตัวแปรอื่นเปลี่ยนแปลงไป

	 	 2.		ตัวแปรตาม	(Dependent		variables	)	หมายถึง		ตัวแปรที่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตาม	ตัวแปรอื่น

		 	 	 (ตัวแปรอิสระ)

 7.  รูปแบบการวิจัย (Research Design)

	 	 ระบุรูปแบบการวิจัยที่ใช้	 ได้แก่	 การวิจัยเชิงทดลอง	 (Experimental	Research)	การวิจัยกึ่งทดลอง	

(Quasi-experimental	Research)	การวิจัยโดยการสังเกต	(Observational	Research)		การวิจัยเชิงพรรณนาแบบ	

ภาคตัดขวาง	(Descriptive	Cross-sectional	Study)	การวิจัยเชิงวิเคราะห์	(Analytic	Study)	การวิจัยไปข้างหน้า	

(Cohort	or	Prospective	Study)	การวิจัยย้อนหลัง	(Retrospective	Study)	หรือการวิจัยและพัฒนา	(Research	

and	Development)	เป็นต้น
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	 	 กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	 ซึ่งเขียนในรูปของโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ตามทฤษฎีระหว่าง								

ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย	 	 โดยการทบทวนวรรณกรรม	ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 	 โดยมีจุดมุ่งหมาย

ให้เป็นภาพจำาลอง	หรือตัวแทนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

 8.  ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

	 	 8.1	ประชากร:	ระบุคุณลักษณะของประชากรที่ศึกษา		จำานวน	(ถ้าทราบ)	เป็นประชากรเปาหมาย	ที่

จะนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

	 	 8.2	การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย	(Subject	Selection	and	Allocation)	ประกอบด้วย

	 	 	 1)	 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย	 (Inclusion	 Criteria):	 ระบุคุณลักษณะของ

ประชากรที่จะคัดเลือกเข้าร่วมการวิจัย	 เป็นเกณฑ์ชั้นแรกที่จะพิจารณาผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ

วิจัย		สอดคล้องกับคำาถามการวิจัยและประสิทธิผลของการศึกษา	

	 	 	 	 –	คุณลักษณะของประชากร	เช่น	เพศ	อายุ	ฯลฯ	-คุณลักษณะทางคลินิก	เช่น	สุขภาพ	ความ

เจ็บป่วย	

	 	 	 	 –	คุณลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์	เช่น	โรงพยาบาล	หมู่บ้าน	

	 	 	 	 –	อื่น	ๆ	เช่น	ระยะเวลา

	 	 	 2)	เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย	(Exclusion	Criteria):	ระบุคุณลักษณะของประชากรที่จะ

คัดออกจากการวิจัย	 เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์การคัดเข้ามาแล้ว	 แต่มีคุณลักษณะ,บางประการที่ขัดต่อการ

วิจัยและจะไม่นำามาศึกษา		

	 	 	 3)	 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่ม	 (Subject	 Allocation):	 ระบุว่ามีการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย

อย่างไร	เช่น	มีการจัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	วิธีการแบ่งเข้ากลุ่มดังกล่าวใช้วิธีการใด	เป็นต้น

	 	 8.3	ขนาดตัวอย่างและการคำานวณ:		ระบุที่มา	วิธีการกำาหนด/คำานวณขนาดตัวอย่าง	และจำานวนผู้เข้า

ร่วมการวิจัย		

	 	 8.4	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ:	 ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ว่าเป็นเคร่ืองมือใด	 	 มีลักษณะอย่างไร	 ท้ังเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง	 เช่น	 รูปแบบการดูแล....โปรแกรม....	 เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการเก็บข้อมูล	 เช่น	 แบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์	 	 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย	 แบบวัดทักษะ	 ข้อสอบหรือแบบ

วัดความรู้	 หรือเครื่องมืออื่นๆ	 เช่น	 สายวัด	 เครื่องวัดอุณหภูมิ	 เครื่องวัดความจุปอด	 พร้อมระบุวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว	ทั้งในด้านความเที่ยงตรงหรือความตรง	 (Validity)	 และความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น	

(Reliability)	 ในกรณีที่เครื่องมือการวิจัยเป็นข้อสอบ	 ต้องหาคุณภาพในด้านความยาก	 (Difficulty)	 และอำานาจ

จำาแนก	(Discrimination)	ด้วย

	 	 8.5	วิธีศึกษาวิจัย/วิธีดำาเนินการทดลอง:	ระบุวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษา	ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้น

สุดการวิจัย	เช่น	กรณีที่เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม	วิธีการเริ่มต้นตั้งแต่การขออนุญาตทำาการ

ศึกษากับผู้มีอำานาจอนุมัติ		การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง	การชี้แจงข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	การขอความยินยอม	สำาหรับการ

วิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยเชิงทดลอง	ระบุขั้นตอนการดำาเนินการกับกลุ่มทดลอง	และกลุ่มควบคุม	(ถ้ามี)	ตั้งแต่เริ่ม

ต้นจนสิ้นสุดการดำาเนินการทดลอง	 กรณีมีผู้ช่วยการวิจัยต้องระบุวิธีการเตรียมความรู้และวิธีปฏิบัติสำาหรับผู้ช่วย	

นักวิจัยด้วย

	 	 8.6	 การเก็บรวบรวมข้อมูล:	 ระบุวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล	 เช่น	 การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 การเก็บ

ข้อมูลโดยผู้ช่วยวิจัย	การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์	การตอบผ่านระบบ	Online	เป็นต้น	พร้อมทั้งระบุลักษณะ

ของข้อมูลที่ได้	ความครบถ้วนของข้อมูล
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	 	 8.7	 การวัดผล/การวิเคราะห์ข้อมูล	 (Outcome	 Measurement/Data	 Analysis):	 ระบุวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่าใช้วิธีการใด	ใช้สถิติใด	และมีการตัดสินผลการวิเคราะห์เพื่อการนำาเสนออย่างไร

 9. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ:	ระบุระยะเวลาเริ่มต้น	และสิ้นสุดการวิจัย	

ซึ่งหากกระบวนการวิจัยมีหลายระยะควรแสดงเป็น	Gantt	Chart

 10. สถานที่ทำาวิจัย: ระบุสถานที่ทำาการวิจัย

 11. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (ขอให้ตอบทุกข้อ)

	 	 11.1	 เหตุผลความจำาเป็นที่ต้องวิจัยในมนุษย์หรือใช้ตัวอย่างหรือข้อมูลที่ได้จากมนุษย์:	 ระบุให้เห็น

ว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ต้องการศึกษาให้ได้คำาตอบในเรื่องใด	 การศึกษานี้มีความจำาเป็นต้องเก็บข้อมูลจาก

มนุษย์ด้วยเหตุใด	หรือระบุข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมาที่ทำาการศึกษาวิจัยในมนุษย์

	 	 11.2		ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยน้ี:	 ระบุประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังต่ออาสาสมัครผู้เข้าร่วม	

การวิจัยเป็นรายบุคคล	 และประโยชน์โดยรวม	 รวมทั้งประโยชน์ต่ออาสาสมัครผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยนี้หลังสิ้นสุดการ

วิจัย	(ถ้ามี)

	 	 11.3	ระบุความเส่ียง/ผลกระทบ/ผลข้างเคียง	ท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย:	ความเส่ียง/ผลกระทบ	

มีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงมาก	 เช่น	ทำาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียเวลา	 จนถึงมีความเสี่ยงจากการได้รับสิ่งทดลอง	

เมื่อผู้วิจัยพิจารณาว่างานวิจัยมีความเสี่ยงเกิดขึ้น	ต้องระบุวิธีการในการปองกันและการแก้ไข

	 	 11.4	 หลักเกณฑ์การยุติการวิจัย:	 ระบุว่าการวิจัยนี้จะยุติเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดกับผู้เข้าร่วมการวิจัย	

เช่น	มีความผิดปกติ.....เกิดขึ้น	และวิธีการดูแลหลังการยุติการวิจัย		เป็นต้น

	 	 11.5	 วิธีการที่จะเข้าถึงประชากรที่จะเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 (Recruitment	 process):	

ระบุว่าผู้วิจัยจะเข้าถึงประชากรได้อย่างไร	เช่น	ประกาศรับสมัคร	เข้าพบในชุมชน...หรือเข้าถึงโดยผ่านหัวหน้าหน่วย

งาน	และระบุวิธีเชิญชวน	เช่น	เชิญด้วยตัวเอง	มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้เชิญ	เป็นต้น			

	 	 11.6	 การยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

	 	 	 -	 	 โดยการลงชื่อ	 (Written	 Inform	Consent)	 โปรดแนบแบบฟอร์มใบยินยอมและคำาชี้แจง

เพื่ออธิบายแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมาด้วย

	 	 	 -		โดยวาจา	(Verbal	Inform	Consent)	โปรดระบุเหตุผล	และแนบคำากล่าวชี้แจงเพื่ออธิบาย

แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วย

	 	 	 -		อื่นๆ	เช่น	ขออนุมัติจากผู้มีอำานาจ	และขอยกเว้นการขอความยินยอม	

	 	 11.7	 วิธีการเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัย:	 ระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้เป็นความลับ	

ไม่มีผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล	เช่น	การรักษาความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยการไม่มีข้อมูลในแบบสอบถาม

ที่เชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยได้	 เก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากผู้เข้าร่วมการวิจัยไว้ในตู้ที่มีกุญแจ	 และจำากัดผู้ที่สามารถ

เข้าถึงข้อมูล	หรือเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี	Password		เป็นต้น

 12. แหล่งสนับสนุนเงินทุนและงบประมาณการวิจัย:	ระบุค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายดังนี้

	 	 -	ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การวิจัย

	 	 -	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

	 	 -	ค่าวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 -	ค่าครุภัณฑ์	

	 	 -	ค่าตีพิมพ์ผลการวิจัย

	 	 -	อื่นๆ		
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 13. เอกสารอ้างอิง: ระบุเอกสารอ้างอิงตามระบบ	APA	(American	Psychological	Association)	หรือ	

Vancouver	Style

 14. ภาคผนวก (แนบมาด้วย)

	 	 	-		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เช่น	แบบฟอร์มเก็บข้อมูล	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	ฯลฯ

	 	 	-		เอกสารรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันต่างๆ

	 	 	-		เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาโครงการวิจัย

	 	 	-		ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	และเอกสารการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัย

	 ตามปฏิญญาเฮลซิงกิ	(Declaration	of	Helsinki,	2013)	กำาหนดไว้ชัดเจนว่าการวิจัยในมนุษย	โครงร่าง

การวิจัยต้องผ่านการพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันก่อนดำาเนินการวิจัย	 เพื่อ

ปกปองคุ้มครองสิทธิ	 ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัย	 โดยพิจารณาโครงการ

วิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์	(Scientific)	และจริยธรรม	(Ethics)	ก่อนเริ่มต้นการวิจัย	และพิจารณาต่อเนื่อง	จนสิ้นสุด

โครงการวิจัย	 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของงานวิจัยที่ดำาเนินการโดยบุคลากร	 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 หรือ

บุคลากรของสถาบันสมทบ	จะดำาเนินการโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	กรมแพทย์ทหารเรือ		

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการวิจัยที่ดำาเนินการโดยข้าราชการเหล่าแพทย์	หรือบุคลากรของสถาบันสมทบ	และ

งานวิจัยที่ดำาเนินการในสถานพยาบาลของกองทัพเรือ	 เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกองทัพเรือ/กรมแพทย์

ทหารเรือ	มีความสอดคล้องกับข้อกำาหนดการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์	และมีความถูกต้องตามหลักจริยธรรม

สากล	

ขอบเขต

	 การดำาเนินการวิจัยของบุคลากร	รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	หรือบุคลากรสถาบันสมทบ	รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	

ทั้งปริญญานิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	 ดุษฎีนิพนธ์	 รวมถึงสาระนิพนธ์ต่างๆ	จะต้องผ่านการอนุมัติการดำาเนินการวิจัยจาก	

ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	และผ่านการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	พร.		

	 การเสนอโครงการวิจัยดำาเนินการโดยส่งผ่านหน่วยต้นสังกัดมายังคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย	 รพ.ฯ	

เพื่อพิจารณาเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของการศึกษาวิจัย	 เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย	 รพ.ฯ	 จะ

ส่งโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	พร.	ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องส่งเอกสาร	ประกอบด้วย	

	 1.	 แบบรายงานข้อมูลโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก	 (Initial	 Review	 Submission	 Form)	

(FM-NMD-REC-05)

	 2.		แบบเสนอโครงการวิจัย	(Protocol	Submission	Form)	(FM-NMD-REC-06	(R04)	April2020)

	 3.		เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	(Research	Subject	Information	sheet)	

(FM-NMD-REC-15(R02)	April2020)

	 4.		หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย	(FM-NMD-REC-14	(R03)	April	2020)	

	 5.		เอกสารเพิ่มเติม	 :	 แบบสอบถาม	 หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และเอกสารอื่น	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องในโครงร่างการวิจัย

การขออนุมัติโครงการวิจัยและขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
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	 6.		ประวัติผู้วิจัย	(Curriculum	Vitae:	CV)	และที่ปรึกษา	(ถ้ามี)	พร้อมสำาเนาการอบรม	(GCP)	การ 

ปฏิบัติการวิจัยที่ดี	หรือการอบรมจริยธรรมการวิจัย	ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม

เอกสารหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

	 แบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว	ผู้วิจัยสามารถ	Download	ได้จาก	Website	ของรพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า	

หรือ	Website	ของกรมแพทย์ทหารเรือ	หรือหากท่านมีคำาถามหรือข้อสงสัย	สอบถามได้ที่	 คณะกรรมการส่งเสริม

การวิจัย	 รพ.	 สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 โทร.02-4600000	 ต่อ	 41277-8	 หรือสำานักงานจริยธรรมการวิจัย	 กรมแพทย์

ทหารเรือ		โทร	:	02-4752705		Mobile.	084-6723707	

ขั้นตอนการดำาเนินงาน : ขออนุมัติโครงการวิจัยและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยขั้นตอนการดําเนนิงาน : ขออนุมัติโครงการวิจัยและขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูล สถิติ ทบทวนวรรณกรรม 

เสนอขออนุมัติและขอเสนอเพ่ือรับรองจริยธรรม 

เขียนโครงรางการวิจัยโดยใชแบบฟอรมของ พร. 

ปรึกษา หน.หนวย หาท่ีปรึกษา                                
เพ่ือเห็นชอบกอนเสนอโครงรางการวิจัย 

รับเอกสารรับรอง-เก็บขอมูล-ทําเอกสารวิจัยใหเสร็จ
ตามเวลาหรือขอตออายุฯ 

ผูวิจัยคิดคําถาม/หัวขอการวิจัย 

ศึกษา/ปรึกษา เพ่ือวางแผนการวิจัยใหเปนไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

Download แบบฟอรมไดจาก Website ของ       
กรมแพทยทหารเรือ/ รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร. 

รับการแจงผล 

รายงานสิ้นสุด/ปดโครงการฯ 
และรายงานสรุปโครงการวิจัย 

เสนอตามสายงาน โดยประสานหนวยท่ีเกี่ยวของใน
การเขาถึงประชากร/กลุมตัวอยาง เพ่ือใหการ
สนับสนุนการเก็บขอมูลหลังไดรับการรับรอง 

รับใบรับรองและเอกสารตนฉบับท่ี สนง.จริยธรรม
การวิจัย พร. โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขหลัง
โครงการวิจัยไดรับการรับรอง (ระยะเวลา 1 ป) 

-รายงานความกาวหนา และ/หรือตออายุ 
-รายงานสิ้นสุด และรายงานสรุป 
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ขั้นตอนการขอรับการพิจารณจริยธรรมการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 
 

14

 

No 

11

 

ผูวิจัยสงเอกสารฉบับปรับแกไขสงภายใน 14 วัน
กรณยีังไมสงกลับมาขยายเวลาสงไดอีก 14 วัน  

Yes 

1

 

 - download คําแนะนําและแบบฟอรมท่ี  
https://ethics.nmd.go.th/website/?page_id=684 

 

2

 

- เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
หลักการในเบ้ืองตน 

3

 
- สน.จริยธรรมฯ พร.ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารและขอมูลท่ีจําเปน 
- คัดแยกการพิจารณาฯ 3 แบบ  
•แบบยกเวนฯ (Exemption) 
•แบบเร็ว (Expedited) 

•แบบเขาท่ีประชุม (Full Board) 

5

 

รับรอง 6

 

ปรับปรงุแกไข 
เพื่อรับรอง 

7

 
8

 

เสนอ รพ.ฯ/หนวยตนสังกัด/หนวยที่ตองการเกบ็ขอมูลใน พร. 
 

 

 

 

เสนอ พร. (ผาน สน.จริยธรรมการวจิัย พร.) 

 

เขาประชุม  
Full Board 

เสนอใหม 

4

 

- คัดแยกประเภทการพิจารณาฯ  
- คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยฯ พิจารณา  
- ผลการพิจารณา แยกเปน 4 กรณ ี
 

 

 

 

12

 

13

 

 รับรอง 

ผูวิจัยรับเอกสารรับรอง (Certificate of Approval/COA) ที่ สน.จริยธรรมการวิจัย พร. 
**เอกสาร COA ตองมีตราประทับและเก็บไวเปนหลักฐานการดําเนินงานวิจยั** 

ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยตามขอกาํหนดฯ 
เมื่อไดการอนุมตัิโครงการ 

โครงรางการวิจัย 
 

รายงานความกาวหนา Amendment/AE/SAE/Deviation/ตออาย ุ
รายงานสิ้นสุดโครงการ และรายงานสรุปผลการวิจัย สงที่  

สน.จริยธรรมฯ พร. 
 

ผูวิจัยอุทธรณผล
การพิจารณาได 

9

 
ไมรับรอง 

10

 
ผูวิจัยรับแจงผลการพจิารณาโครงการวจิัย 

 

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
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ขั้นตอนการดำาเนินการพิจารณาโครงการวิจัยของ พร.

 

41 
 

 
ขั้นตอนการดําเนนิการพิจารณาโครงการวิจัยของ พร. 

 

 

 

เอกสารจํานวน 4ชุด (ตนฉบับ1, สําเนา 3)  

พรอมสงไฟล(word) มาที ่E-mail: rec@nmd.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - download คําแนะนําและแบบฟอรมที่ 
https://ethics.nmd.go.th/website/?page_id=684 

 เอกสารประกอบดวย 
1. FM-NMD-REC-05 
2. FM-NMD-REC-06         
3. FM-NMD-REC-15         
4. FM-NMD-REC-14      
5. เครื่องมือทีเ่ก็บขอมลู                   
6. CV ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย/ที่ปรึกษา    
7. สําเนาการผานการอบรมทางจริยธรรม 

  8. แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางฯ   
  9. หนังสือขออนุมัติทําโครงการวิจัย/เก็บขอมูล 

 - เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการในเบ้ืองตน เพ่ือให
หนวยผูรับผิดชอบ/พ้ืนที่วิจัยไดรับทราบและพิจารณา
วาสามารถอนุมัติ/ใหการสนับสนุนหลังจากโครงการฯ 
ไดรับการรับรองจริยธรรมฯ 

เสนอ พร. (ผาน สน.จริยธรรมการวิจัย พร.) 
 

โครงรางการวิจัย 
 

3

 

1

 

เสนอ รพ.ฯ/หนวยตนสังกัด/ 
หนวยที่ตองการเก็บขอมูลใน พร. 
 

 

 

 

2

 

- การเสนอ (ผาน สน.จริยธรรมการวิจัย พร.) น้ี 
ธุรการ บก.พร. จะสงเอกสารตรงมาที่ สํานักงานฯ 
ไดภายใน 1 วัน เปนการลดขั้นตอนการเสนอขอ
อนุมัติ พร.  

4.1 คัดแยกประเภทการพิจารณาฯ  
4.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ พิจารณา  
4.3 ผลการพิจารณา แยกเปน 4 กรณ ี
(รับรอง, ปรุงปรุงแกไขเพ่ือรับรอง,เขาประชุม 
Full Board, เสนอมาใหม) 

4

 

- สน.จริยธรรมฯ พร.ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารและขอมูลที่จําเปนในการพิจารณา 
- คัดแยกการพจิารณาฯ 3 แบบ (เอกสารตองครบ)  
• ยกเวนฯ (Exemption) - ภายใน 5 วัน 
• เรงดวน (Expedited) – พิจารณาใน 14 วัน 
• ประชุม Full Board – สงกอนประชุมฯ 

อยางนอย 10 วัน  
- สรุปแจงผลการพิจารณาสงใหผูวิจัยภายใน 2 วัน 
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41 
 

 
ขั้นตอนการดําเนนิการพิจารณาโครงการวิจัยของ พร. 

 

 

 

เอกสารจํานวน 4ชุด (ตนฉบับ1, สําเนา 3)  

พรอมสงไฟล(word) มาที ่E-mail: rec@nmd.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - download คําแนะนําและแบบฟอรมที่ 
https://ethics.nmd.go.th/website/?page_id=684 

 เอกสารประกอบดวย 
1. FM-NMD-REC-05 
2. FM-NMD-REC-06         
3. FM-NMD-REC-15         
4. FM-NMD-REC-14      
5. เครื่องมือทีเ่ก็บขอมลู                   
6. CV ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย/ที่ปรึกษา    
7. สําเนาการผานการอบรมทางจริยธรรม 

  8. แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางฯ   
  9. หนังสือขออนุมัติทําโครงการวิจัย/เก็บขอมูล 

 - เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการในเบ้ืองตน เพ่ือให
หนวยผูรับผิดชอบ/พ้ืนที่วิจัยไดรับทราบและพิจารณา
วาสามารถอนุมัติ/ใหการสนับสนุนหลังจากโครงการฯ 
ไดรับการรับรองจริยธรรมฯ 

เสนอ พร. (ผาน สน.จริยธรรมการวิจัย พร.) 
 

โครงรางการวิจัย 
 

3

 

1

 

เสนอ รพ.ฯ/หนวยตนสังกัด/ 
หนวยที่ตองการเก็บขอมูลใน พร. 
 

 

 

 

2

 

- การเสนอ (ผาน สน.จริยธรรมการวิจัย พร.) น้ี 
ธุรการ บก.พร. จะสงเอกสารตรงมาที่ สํานักงานฯ 
ไดภายใน 1 วัน เปนการลดขั้นตอนการเสนอขอ
อนุมัติ พร.  

4.1 คัดแยกประเภทการพิจารณาฯ  
4.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ พิจารณา  
4.3 ผลการพิจารณา แยกเปน 4 กรณ ี
(รับรอง, ปรุงปรุงแกไขเพ่ือรับรอง,เขาประชุม 
Full Board, เสนอมาใหม) 

4

 

- สน.จริยธรรมฯ พร.ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารและขอมูลที่จําเปนในการพิจารณา 
- คัดแยกการพจิารณาฯ 3 แบบ (เอกสารตองครบ)  
• ยกเวนฯ (Exemption) - ภายใน 5 วัน 
• เรงดวน (Expedited) – พิจารณาใน 14 วัน 
• ประชุม Full Board – สงกอนประชุมฯ 

อยางนอย 10 วัน  
- สรุปแจงผลการพิจารณาสงใหผูวิจัยภายใน 2 วัน 
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ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง 

• ยกเวนฯ (Exemption) – ออกใบรับรองการยกเวน
การพิจารณา (Certificate of Exemption/COE) รับรอง 

6

 

5

 

 

เขาประชุม Full Board 

• แบบเร็ว (Expedited) หรือ แบบเขาที่ประชุม (Full 
Board) 
    – ออกใบรับรองการพิจารณา (Certificate of   

Approval/COA) ระยะเวลารับรอง 1 ป 
- ออกจดหมายแจงผูวิจัยใหปฏิบัติตามขอกําหนดฯ 

เชน รายงานความกาวหนา รายงานสิ้นสุด และ
รายงานสรุปผลโครงการ เปนตน 

เสนอมาใหม 

7

 

8

 

- แจงผลการพิจารณาฯ ใหผูวิจัยปรับแกไข/ช้ีแจง และสงกลับ
ภายใน 14 วัน   

- สงฉบับแกไขฯ ใหกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็น  
(ใชเวลา 2 วันทําการ) 
   * กรณใีหการรับรอง จะออก COA ณ วันที่กรรมการฯ  
      ลงความเห็น 
   * กรณียังไมสมควรรับรอง แจงผลใหผูวิจยัทราบ และแกไข

ใหเปนไปตามขอเสนอแนะ เพ่ือรับรอง 

- นําเรื่องเข าประชุม Full Board ประจําเดือน (กรณี
จําเปนตองเชิญผูวิจัยเขาช้ีแจงจะแจงใหทราบลวงหนา) 
- แจงผลสรุปมติจากที่ประชุมใหผูวิจัยทราบใน 2 วันทําการ 
มติฯ 3 แบบ 1.รับรอง 2. รับรองในหลักการโดยแกไข
เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ และ 3. ไมรับรอง (ซึ่งผูวิจัย
สามารถทําเรื่องอุทธรณได) 
 
 

- หากภายใน 14 วัน หลังแจงผล ผูวิจัยยังไมสงเอกสารฉบับ

แกไขกลับมา เจาหนาที่แจงขยายเวลาอีก 14 วันหากเกิน

กําหนดผูวิจัยตองย่ืนการขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยมา

ใหม และสงเอกสารคืนผูวิจัย  
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-  ผู วิจัยตองรายงานความก าวหน า ตาม
ขอกําหนด และหากตองการตออายุ ตอง
รายงานความก าวหน าพ รอมขอต ออายุ 
ลวงหนา 30 วัน รวมทั้งรายงานสิ้นสุด และ
รายงานสรุปผลโครงการ ส งที่ สํ า นักงาน
จริยธรรมการวิจัย พร. ในโอกาสแรก 

10

 

ผูวิจัยรับแจงผลและมติการ 
ปรับปรุงแกไขหรือช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม 

-  ผูวิจัยจะไดรับจดหมายแจงผลการพิจารณาฯ ภายใน 2 วัน
ทําการ หลังจาก เลขาฯ ไดรบัผลการพิจารณาจากกรรมการฯ 
ครบทุกทาน แลวจึงสรุปผลฯ แจงผูวิจัย  

ผูวิจัยสงเอกสารฉบับปรับแกไขสง 
ภายใน 14 วัน 

11 
-  ผูวิจัยจะตองสงโครงการฉบับแกไข / ขอช้ีแจง ภายใน 14 
วัน หากไมทัน สามารถแจงขอขยายเวลาไดอีก 14 วัน และ
หากไมทัน ตองเสนอเรื่องมาใหม ตามขอ 8. 

ผูวิจัยรับเอกสารรับรอง (Certificate of 
Approval/COA) ที่ สน.จรยิธรรมการวิจัย
 

12

 

- เอกสารรับรองโครงการวิจัย/COA มีอายุการรับรอง 1 ป 
ซึ่งผูวิจัยตองมาเซ็นรับ COA ตนฉบับไดที่ สน.จริยธรรม
การวิจัย พร. 

ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยตามขอกําหนดฯ 
เมื่อไดการรับรองโครงการ 13 

-  เมื่อไดรับการรับรองฯ แลว ผูวิจัยตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดฯ (ตามจดหมายแจงฯ จากเลขาฯ) เชน 
รายงานความกาวหนา รายงานสิ้นสุด และรายงาน
สรุปผลโครงการ เปนตน 

รายงานความกาวหนา/ตออายรุายงาน AE/SAE 
รายงานสิ้นสุดโครงการ และรายงานสรุปผลการวิจัย  

สงที่ สน.จริยธรรมฯ พร. 
 

14 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน : การขอรบัการสนับสนนุทนุวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา งป. 

คป./สนง.ยุทธศาสตรฯ ตรวจสอบงบประมาณ 

ผูวิจัยทําบันทึกฯ ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
โดยผานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย รพ.ฯ
(แบบฟอรมบันทึกฯ Download จาก 
Website ของ รพ.ฯ หรือ Intranet) 

รับเอกสารการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย 

โครงการวิจัยไดรับ COA/COE แลว 

ผอ.อนุมัติ 

รายงานสรุปการใชงบประมาณ 

คป.รพ.ฯ และ สน.นโยบายและยุทธศาสตร รพ.ฯ 
ตรวจสอบการเสนอของบประมาณในแผนปฏิบัติ
การประจําป  เสนอใหผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา
กลั่นกรอง 

การอนุมัติทุนวิจัย เปนไปตามระเบียบการใชงป.
สนับสนุนการวิจยัของ รพ.ฯ 
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและใชงบประมาณตามท่ีไดรับ
อนุมัติ 

 

ผูวิจัยเบิกจายงบประมาณตามระเบียบและรายงาน
สรุปการใชงบประมาณตอคณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย รพ.ฯ 

  
  

เก็บเอกสารหลักฐานคาใชจายตาง ๆ หลังวันอนุมัติ
เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง การขออนุมัติตาง ๆ  
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน : การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน : การขอรบัการสนับสนนุทนุวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา งป. 

คป./สนง.ยุทธศาสตรฯ ตรวจสอบงบประมาณ 

ผูวิจัยทําบันทึกฯ ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
โดยผานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย รพ.ฯ
(แบบฟอรมบันทึกฯ Download จาก 
Website ของ รพ.ฯ หรือ Intranet) 

รับเอกสารการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย 

โครงการวิจัยไดรับ COA/COE แลว 

ผอ.อนุมัติ 

รายงานสรุปการใชงบประมาณ 

คป.รพ.ฯ และ สน.นโยบายและยุทธศาสตร รพ.ฯ 
ตรวจสอบการเสนอของบประมาณในแผนปฏิบัติ
การประจําป  เสนอใหผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา
กลั่นกรอง 

การอนุมัติทุนวิจัย เปนไปตามระเบียบการใชงป.
สนับสนุนการวิจยัของ รพ.ฯ 
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและใชงบประมาณตามท่ีไดรับ
อนุมัติ 

 

ผูวิจัยเบิกจายงบประมาณตามระเบียบและรายงาน
สรุปการใชงบประมาณตอคณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย รพ.ฯ 

  
  

เก็บเอกสารหลักฐานคาใชจายตาง ๆ หลังวันอนุมัติ
เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง การขออนุมัติตาง ๆ  
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน : การขออนุมัติเบกิเงินทนุวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอขออนุมัติเบิกเงินทุนการวิจัย 

Print เอกสารออกจากระบบเพ่ือแนบเรื่อง 

ลงขอมูลในระบบ EMR  

 

ผูวิจัยทําบันทึกฯ ขออนุมัติเบิกเงินทุนการวิจัย
ผานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย รพ.ฯ
(แบบฟอรมบันทึกฯ Download จาก 
Website ของ รพ.ฯ หรือ Intranet) 

คป.รพ.ฯ พิจารณาคาใชจายและเอกสาร 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว 

ผอ.รพ.ฯ อนุมัติ 

เสร็จสิ้นการเบิกเงินทุนการวิจัย 

-จนท.ประจําหนวยสงเสริมงานวิจัยใหคําแนะนํา      
ในการลงขอมูลในระบบ EMR เพ่ือทําการเบิกเงิน 
-Print เอกสารจากระบบ EMR แนบเรื่องขออนุมัติ 
พรอมแนบใบเสร็จ/หลักฐานประกอบการเบิกเงิน 
-รอง ผอ.รพ.ฯ ประธานคณะกรรมการวิจัย รพ.ฯ 
พิจารณาเสนอเรื่องขออนุมัติการเบิกจาย 

การอนุมัติทุนวิจัย เปนไปตามระเบียบการใชงป.
สนับสนุนการวิจยัของ รพ.ฯ 

เอกสาร/หลักฐานการใชเงิน เปนไปตามระเบียบ
การใชงบประมาณและการเงิน การเงิน รพ.ฯ ตรวจสอบเอกสารและสั่งจายเงิน 

46 
 

 
ขั้นตอนการเบกิเงินคาตอบแทน-เงนิทนุวิจัยในระบบ EMR Soft 

 

1. เปดระบบ EMR Soft 
2. ไปที่หนา “คาใชจายอ่ืน” แลวกรอกขอมลูที่มี เครื่องหมาย “*” 
 

 

- ใสรหสั หรือพิมพช่ือคาใชจายตางๆ ที่ตองการ  

 

 

1 2 3
 

4
 

5 

6 
7 
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ขั้นตอนการเบกิเงินคาตอบแทน-เงนิทนุวิจัยในระบบ EMR Soft 

 

1. เปดระบบ EMR Soft 
2. ไปที่หนา “คาใชจายอ่ืน” แลวกรอกขอมลูที่มี เครื่องหมาย “*” 
 

 

- ใสรหสั หรือพิมพช่ือคาใชจายตางๆ ที่ตองการ  

 

 

1 2 3
 

4
 

5 

6 
7 
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- ใสจํานวน ชม. และจํานวนรายจาย  
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- ใสจํานวน ชม. และจํานวนรายจาย  
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การสงขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ที่ไมใช

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก รพ.สมเด็จพระปนเกลา  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูวิจัยมแีหลงทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยจากภายนอก  
 

ขอบเขต 
 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน : ขอรับการสนับสนนุทุนวิจัยจาก สวพ.ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอรับการสนับสนุนทนุวิจัยจากภายนอก  
 

ผูวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยตามสายงาน            
ถึงตนสังกัด (พร.) 

สวพ.ทร.พิจารณาขอเสนอโครงการ 

ตนสังกัด (พร.) รวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยเสนอ 

สวพ.ทร.สงหนังสือเวียนใหหนวยตางๆ รับทราบ
การเปดใหขอทุนสนับสนุนการวิจยัลวงหนา  
1 ปงบประมาณ (ในชวยเดือน พ.ย.-ก.พ.ของทุกป                      

ผูวิจัยขออนุมัติโครงการวิจัยและขอรับรองจริยธรรม
การวิจัยตอ พร. (ตามขั้นตอนของ พร.) 

สวพ.ทร.เปดให 
เสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

Download แบบฟอรมไดจาก Website ของ       
สวพ.ทร. (www.nrdo.navy.mi.th) 

ทร.อนุมัติโครงการ
 

รายงานปดโครงการวิจัยและสง
เอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ 

สวพ.ทร.ประสานผูวิจัยใหนําเสนอโครงการวิจัยตอ
คณะกรรมการฯ 

เม่ือ ทร.อนุมัติทุนวิจัยจะดําเนินการโอน
งบประมาณมาให พร. ถืองบประมาณใหผูวิจัย
เบิกจายจาก พร. 

โครงการวิจัยของบุคลากรใน พร. ตองไดรับอนุมัติ
และไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยทุกโครงการ 

ผูวิจัยรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือนตอ สวพ.ทร. 

การสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเปนไปตาม
ขอกําหนดของ สวพ.ทร. 

	 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย	 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	 ที่ไม่ใช่งบ

ประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้วิจัยมีแหล่งทุนสนับสนุนการดำาเนินโครงการวิจัยจากภายนอก	

ขอบเขต

	 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ	(สวพ.ทร.)

ขั้นตอนการดำาเนินงาน : ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวพ.ทร.

การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก
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	 สถิติการวิจัย	 เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดำาเนินการวิจัยมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ	 การขอรับคำาปรึกษาด้าน

สถิติการวิจัย	เป็นกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ	ให้บริการแก่นักวิจัยของ		รพ.	สมเด็จ	

พระปิ่นเกล้า	ตั้งแต่เริ่มกำาหนดประเด็น/คำาถามการวิจัย	จนกระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำาเสนอผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอนของการดำาเนินการวิจัย

ขอบเขต

	 การให้คำาปรึกษาด้านสถิติการวิจัย	 เริ่มตั้งแต่การให้คำาปรึกษาด้านการทำาวิจัย	 การเขียนโครงการวิจัย	

การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 การวางแผนเก็บข้อมูล	 การบันทึกข้อมูล	 การจัดการฐานข้อมูล	 จนกระทั่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำาเสนอ

การนัดหมาย

	 การให้คำาปรึกษาด้านสถิติการวิจัยต้องทำาการนัดหมายล่วงหน้า	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสาน		ผู้ให้คำาปรึกษา	

การนัดหมายเพื่อให้คำาปรึกษาจะนัดหมายล่วงหน้า	1	สัปดาห์	โดยสแกน	QR	code	นัดหมายที่ปรึกษา	แล้วผู้วิจัย

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่จัดทำาขึ้น	 เจ้าหน้าที่ประสานงานจะแจ้งยืนยันการนัดหมายกับนักวิจัยทาง	 e-mail	

หรือนักวิจัยสามารถมากรอกแบบฟอร์มการนัดหมายได้ท่ีหน่วยส่งเสริมการวิจัยของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย	

ชั้น	3	อาคารผู้ป่วยนอก

ผู้ให้คำาปรึกษา

	 -		 ที่ปรึกษาของ	 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 ได้แก่	 ที่ปรึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	 และอาจารย์

แพทย์ในกลุ่มงานต่าง	ๆ

	 -		 ที่ปรึกษาภายนอก	 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 ได้รับความร่วมมือจากกรมแพทย์ทหารเรือ	 	 วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพเรือ	

	 -		 ที่ปรึกษาภายนอก	พร.	ได้แก่	หน่วยงานวิจัยภายนอกที่มีความร่วมมือกัน

เอกสารหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

	 -	 QR	code	นัดหมายที่ปรึกษา			

	 -	 แบบฟอร์มขอรับคำาปรึกษาการวิจัย

การขอรับคำาปรึกษาด้านสถิติการวิจัย
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน : การขอรับคำาปรึกษาด้านสถิติการวิจัย

	 การเขียนบทความการวิจัย	 คือ	 ความเรียงที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้น	

ทันสมัย	ทันต่อเหตุการณ์	เพื่อการเผยแพร่	นำาเสนอในวารสาร	สื่อสิ่งพิมพ์	หรือที่ประชุมสัมมนา	

วัตถุประสงค์

	 สามารถเขียนบทความการวิจัย	ได้ครอบคลุมสาระตามรูปแบบ	

ขอบเขต

	 การเขียนบทความการวิจัยในคู่มือเล่มนี้	 กำาหนดองค์ประกอบการเขียนบทความวิจัย	 โดยอ้างอิงจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

	 	 เป็นประตูบานแรกท่ีจะดึงดูดใจผู้อ่าน	ควรต้ังช่ือเร่ืองให้ส้ัน	ใช้คำาเฉพาะเจาะจง	กะทัดรัด	ส่ือความหมาย	

เฉพาะเรื่อง	ชื่อเรื่องที่ศึกษาอาจจะตั้งขึ้นใหม่จากข้อค้นพบที่โดดเด่นมาเขียน	หรือตั้งชื่อเรื่องให้ตรงกับประเด็นของ

ปัญหา	ในชื่อเรื่องต้องมีคำาสำาคัญ	(Keywords)	เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้นของผู้ใช้ผลงานวิจัย

 2. ชื่อผู้เขียน 

	 	 ให้ระบุชื่อเต็ม	 นามสกุลเต็ม	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งระบุหลักสูตร	 สาขา	 หน่วยงาน	

หรือสถาบันที่สังกัด	หมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

การเขียนบทความการวิจัย
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เอกสารหรือแบบฟอรมทีเ่ก่ียวของ 
 -QR code นัดหมายที่ปรึกษา   -แบบฟอรมขอรับคําปรึกษาการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน : การขอรบัคาํปรกึษาดานสถิติการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การเขียนบทความการวิจัย คือ ความเรียงที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใหมีความกระชับและสั้น
ทันสมัย ทันตอเหตุการณ เพ่ือการเผยแพร นําเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หรือที่ประชุมสัมมนา  
 

วัตถุประสงค 
สามารถเขียนบทความการวิจัย ไดครอบคลุมสาระตามรปูแบบ  

 
ขอบเขต 

 การเขียนบทความการวิจัยในคูมือเลมน้ี กําหนดองคประกอบการเขียนบทความวิจัย โดยอางอิงจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูขอเขารับคําปรึกษานัดหมายท่ีปรึกษา 

ผูขอเขารับคําปรึกษาพบท่ีปรึกษา 
ตามกําหนดนัดหมาย 

ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 
ภายใตการใหคําปรึกษาจนสิ้นสุดการวิจัย  

และเผยแพรผลงานวิจัย 

นัดหมายวัน/เวลาขอรับคําปรึกษา 
-ทาง QR code หรือ 
-เขียนลงในแบบฟอรมขอรับคําปรึกษา                 
ท่ีหนวยสงเสริมการวิจัย ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก 
 

บันทึกสรุปการใหคําปรึกษา 
 

การใหคําปรึกษาครอบคลุมตั้งแต หัวขอการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน Menuscript 
เพ่ือตีพิมพเผยแพร 

การประเมินผลและสรุปการใหคําปรึกษา จะ
นําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการให
คําปรึกษาตอไป 

ผูขอเขารับคําปรึกษา จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ไดแก ประเด็นการวิจัย โครงรางการวิจัย หรือ
เครื่องมือการวิจัย ขึ้นอยูกับระยะท่ีตองการขอ

คําปรึกษา 
 

ผูวิจัยมีคําถาม/ประเด็น 

/โจทยวิจัย/โครงรางการวิจัย 

การเขียนบทความการวิจัย 
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 3. บทคัดย่อ (Abstract)

	 	 ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน	 ประกอบไปด้วย	

วัตถุประสงค์การวิจัย	ตัวแปร	ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง	เครื่องมือการวิจัย	วิธีการรวบรวมข้อมูล	สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	ความยาวไม่เกิน	15	บรรทัด	

 4. คำาสำาคัญ (Keywords)

	 	 ระบุคำาสำาคัญซ่ึงมักจะมาจากช่ือเร่ือง	และวัตถุประสงค์การวิจัย	เพ่ือนำาไปใช้เป็นคำาค้นในระบบฐานข้อมูล	

ส่วนมากไม่เกิน	5	คำา

 5. บทนำา 

	 	 เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำาคัญของปัญหา	และเหตุผลที่นำาไปสู่การวิจัย	มีการร้อยเรียงเนื้อหา

อย่างเชื่อมโยง	ไม่ใช้วิธีการตัดต่อหรือปะติปะต่อ	การเขียนควรให้ได้ข้อความที่สะท้อนถึงการลื่นไหลของความคิด

 6. วิธีดำาเนินวิจัย

	 	 อธิบายถึงกระบวนการดำาเนินการวิจัย	ระบุชนิดหรือประเภทการวิจัย	ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจัย	 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 	 วิธีการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล

และสถิติที่ใช้	อย่างละเอียดและชัดเจน	เพราะขั้นตอนนี้	เป็นการบ่งถึงความเชื่อถือได้ของงานวิจัย

 7. ผลการวิจัย 

	 	 เสนอผลการวิจัยท่ีตรงประเด็นตามลำาดับข้ันของการวิจัย	การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน	5	ตาราง	

หรือแผนภูมิ	โดยมีการแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน	มีการใส่เลขและชื่อกำากับแต่ละตาราง

 8. อภิปรายผล

	 	 ตอบคำาถามงานวิจัย	เปรียบเทียบและมีผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี	แนวคิด	และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	

อาจจะระบุข้อจำากัดของงานวิจัย	 และคำาแนะนำาสำาหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 (ผลการวิจัยและ

อภิปรายผลออกจากกันเป็นสองส่วน)

 9. สรุป

	 	 สรุปสาระสำาคัญของผลการวิจัย	และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำาผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์	

 10. เอกสารอ้างอิง 

	 	 เป็นแหล่งที่มาของความรู้	ทุกครั้งที่มีอ้างอิงในเนื้อหาต้องปรากฏในบรรณานุกรม	ตามหลักการอ้างอิง

ของแต่ละสถาบัน	เมื่ออ้างอิงลักษณะใดแล้วจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในการอ้างอิง	ในวงการวิชาการบางครั้งต้อง

พิจารณาว่า	 ผู้วิจัยมีภูมิความรู้มากเพียงใดมักจะดูจากแหล่งที่มาของความรู้หรือการอ้างอิง	 ในการอ้างอิงควรเป็น

แหล่งที่เชื่อถือได้	และไม่ล้าสมัยจนเกินไป	เช่น	อาจค้นคว้าแหล่งที่มาของความรู้ไม่เกิน	5	ป	และอาจจะมีการยกเว้น

บ้าง	กรณีเป็นทฤษฎีหรืออ้างอิงต้นตอของข้อมูล	เป็นต้น
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	 การนำาเสนอและการเผยแพร่งานวิจัย	 เป็นกระบวนการสุดท้ายของการดำาเนินการวิจัย	ซึ่งนักวิจัยต้องให้

ความสำาคัญกับการนำาองค์ความรู้ที ่ได้จากการวิจัย	 เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดการขยายขอบข่ายความรู	้

นำาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	และต่อยอดการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันได้ทราบ	 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	 ทำาให้มีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 ไม่เกิดการวิจัยซ้ำาซ้อน	 ยกระดับชื่อเสียงของผู้วิจัย	 สร้างเครือข่าย

นักวิจัย	และเกิดความตระหนักในคุณภาพของงานวิจัย

รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย

	 การเผยแพร่งานวิจัยสามารถทำาได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ	ดังนี้	

	 1)	แบบทางการ	ได้แก่	การเขียนรายงานการวิจัย	การเขียนบทคัดย่องานวิจัยเผยแพร่ในเอกสารประกอบ

การประชุม	(Proceeding)	การเขียนบทความวิจัย	การจัดประชุมเผยแพร่งานวิจัย	หรือการนำาเสนอผลงานวิจัยในที่

ประชุมทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	การนำาเสนอด้วยวาจา	หรือการนำาเสนอด้วย	Poster

	 2)	การเผยแพร่แบบไม่เป็นทางการ	ได้แก่	การจัดกิจกรรม	เกมส์	การจัดทำาแผ่นพับเผยแพร่ความรู้	การ

เผยแพร่ผ่านส่ือสาธารณะ	เช่น	วิทยุ	โทรทัศน์	การเผยแพร่ผ่าน	Social	Media	เช่น		Website,	Facebook,	Instagram		

หรือสื่ออื่น	ๆ	

ขอบเขต

	 เป็นการนำาเสนอและเผยแพร่งานวิจัยโดยการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัย

	 1.	 ความเป็นผู้นิพนธ์	 (Authorship)	 หมายถึง	 ผู้ที่มีส่วนร่วมในเชิงปัญญา	 (substantive	 intellectual	

contributions)	อย่างสำาคัญในผลงาน	ซ่ึงเป็นข้อตกลงของ	International	Committee	of	Medical	Journal	Editors	

(ICMJE)	 ที่ให้เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้นิพนธ์ว่า	 จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง	 3	 ข้อ	 ดังนี้	

1.	มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์วิจัยและวางแผนการวิจัย	 เก็บข้อมูล	หรือวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล	2.	มี

ส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของเนื้อหางาน	(ไม่ใช่การตรวจเฉพาะ

ภาษาหรือรูปแบบ)	3.	ได้อ่านและรับรองต้นฉบับบทความสุดท้ายก่อนส่งตีพิมพ์

	 2.	 ความถูกต้องของข้อมูล	(Data	Integrity)	หมายถึง	ข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมได้จากการวิจัยท่ีนำามาวิเคราะห์	

ประมวลผลนั้นต้องไม่มีการสร้างข้อมูลเท็จ	 (Fabrication)	 คือ	 สร้างข้อมูลขึ้นโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็น

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย	หรือการบิดเบือนข้อมูล	(Falsification)	คือ	การปกปิด	บิดเบือน	หรือทำาให้ผิดไปจากความ

เป็นจริง	 โดยการตัดทอน	 ดัดแปลง	 แก้ไขข้อมูล	 ข้อความ	 หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัย	 เพื่อให้เป็นไป

ตามข้อสรุปที่ผู้วิจัยต้องการ

	 3.	 การจัดการรูปภาพ	 (Image	 Handling)	 ไม่มีการจัดการรูปภาพที่อาจก่อให้เกิดปัญหาของการสร้าง

ข้อมูลเท็จ	หรือการปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล

	 4.	 การลอกเลียนโดยมิชอบ	 (Plagiarism)	หมายถึง	การลอกเลียนความคิด	 เนื้อหา	รูปภาพ	หรือข้อมูล	

หรือสิ่งต่างๆ	 ที่มีคุณค่าทางการสร้างสรรค์ของบุคคลอื่น	 ทำาให้เข้าใจว่าเป็นของตนเอง	 ซึ่งตามหลักแล้วผู้วิจัยต้อง

ทำาการอ้างอิงอย่างถูกต้อง

การนำาเสนอและการเผยแพร่งานวิจัย
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	 5.		เอกสารอ้างอิง	(Reference)	และการอ้างอิง	(Citation)	เพื่อสนับสนุนงานวิจัยอย่างเหมาะสม

	 6.		ผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	 จะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ของผู้วิจัยอาจก่อให้เกิด

อคติกับกระบวนการวิจัยและหรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย	 ซึ่งอาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อกระบวนการ

วิจัยและ/หรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย	 ซึ่งผู้วิจัยต้องหลีกเลี่ยง	 แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้วิจัยพึงประกาศ

ให้ผู้อ่านทราบโดยอาจแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	หรือเขียนประกาศไว้ในบทความ

	 7.	 ความลับและความเป็นส่วนตัว	 (Privacy	 and	 Confidentiality)	 ผู้วิจัยไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่

เข้าร่วมการวิจัยให้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลที่สาม	 เพราะอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย	 สูญเสียความเป็นส่วนตัว	 หรือก่อให้

เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือการเงิน	เป็นต้น	โดยผู้วิจัยต้องแยกข้อมูลที่สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวบุคคล	หรือใน

กรณีที่ผู้วิจัยจำาเป็นต้องตีพิมพ์ภาพถ่ายบุคคล	ผู้วิจัยควรจะปกปองความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยด้วยการเผยแพร่ภาพ

เฉพาะส่วนที่จำาเป็นในการแสดงข้อมูล	 คาดแถบดำาบริเวณที่อาจบ่งบอกตัวบุคคลได้	 รวมถึงการขออนุญาตเผยแพร่

ภาพและข้อมูลดังกล่าวจากผู้เข้าร่วมการวิจัย

	 8.	การเผยแพร่ซำ้า	(Redundant	publication)	หมายถึง	การเผยแพร่งานวิจัย	ข้อมูล	หรือบทความ	ซึ่ง

เคยถูกเผยแพร่ไปแล้ว	 โดยอาจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน	 การเผยแพร่งานครั้งที่สองจึงต้อง

อ้างอิงถึงการเผยแพร่ครั้งแรก	 หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง	 (เช่นวารสารวิชาการ)	 ให้ขอ

อนุญาตการใช้งานลิขสิทธิ์ก่อน	 หรือในกรณีที่ข้อมูลหรือบางส่วนของข้อมูลในการเผยแพร่ครั้งที่สองเป็นข้อมูลเดียว

กับการเผยแพร่ครั้งแรก	ให้ระบุให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นส่วนเดียวกันส่วนใดขยายออกมาจากงานเดิมและใส่เชิงอรรถ	

(footnote)	ให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยนี้เคยนำาเสนอที่ใดมาก่อน	หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยใด

	 9.	 การตีพิมพ์แบ่งย่อย	 (Salami	 Publication)	 หมายถึง	 การนำางานวิจัยที่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เป็น

บทความเดียว	 มาซอยแบ่งย่อยแยกส่งตีพิมพ์เป็นหลายๆ	 บทความอย่างไม่เหมาะสม	 งานวิจัยช้ินใหญ่และมีข้อมูลมาก	

ไม่สามารถนำาเสนอได้ในบทความเดียว	 หรือบางครั้งข้อมูลมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำาให้มีข้อมูลใหม่มานำาเสนอ	

ผู้วิจัยจำาต้องเผยแพร่ในบทความมากกว่าหนึ่งบทความ	 ในกรณีเช่นนี้อาจถือเป็นการตีพิมพ์อย่างเหมาะสมได้	 แต่

บางงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ได้ในบทความเดียว	 แต่แยกข้อมูลบางอย่างออกมานำาเสนอในอีกบทความหนึ่ง	 ทั้งๆ	 ที่

สามารถรวมอยู่ในบทความเดียวได้ถือว่าเป็นการตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่างไม่เหมาะสม	กรณีที่เป็นงานวิจัยใหญ่ที่ทำาร่วม

กันหลายคน	ควรวางแผนการตีพิมพ์ไว้แต่แรกว่าจะแบ่งเป็นกี่เรื่องอย่างเหมาะสม	และใครจะเป็นผู้นิพนธ์ของแต่ละ

บทความ	 หรืองานวิจัยนั้นผู้วิจัยจะตีพิมพ์งานวิจัย	 2	 แหล่งที่มีการนำาเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน	 ควรมีการอ้างอิง

ระหว่างกัน	และแจ้งบรรณาธิการถึงการตีพิมพ์ครั้งแรกด้วย

	 10.	การขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	 Trial	 Registration)	 เป็นการนำาข้อมูลงานวิจัยบันทึก

ในฐานข้อมูลเปิดที่สามารถเข้าถึงและค้นหาได้	และนำามาใช้ประโยชน์	ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนงานวิจัยทาง

คลินิกในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับและการรับรองจากองค์การอนามัยโลก	 เช่น	 ฐานข้อมูล	 clinicaltrials.gov	

(http://www.clinicaltrials.gov)	 และฐานข้อมูล	 current	 controlled	 trials	 (http://www.controlled-trials.com)	

ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนที่	 http://www.clinicaltrials.in.th	 เมื่อผู้วิจัยต้องการเผยแพร่งานวิจัย	 เช่น	 ตีพิมพ์

บทความลงในวารสารให้บ่งบอกเลขทะเบียนงานวิจัยที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างานวิจัยนั้นเป็น

งานวิจัยทางคลินิกแบบทดลอง
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เหมาะสม และใครจะเปนผูนิพนธของแตละบทความ หรืองานวิจัยน้ันผูวิจัยจะตีพิมพงานวิจัย 2 แหลงที่มีการ
นําเสนอขอมูลที่แตกตางกัน ควรมีการอางอิงระหวางกัน และแจงบรรณาธิการถึงการตีพิมพครั้งแรกดวย 

10. การขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Registration) เปนการนําขอมูลงานวิจัย
บันทึกในฐานขอมูลเปดที่สามารถเขาถึงและคนหาได และนํามาใชประโยชน ผูวิจัยมีหนาที่ในการขึ้นทะเบียน
งานวิจัยทางคลินิกในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับและการรับรองจากองคการอนามัยโลก เชน ฐานขอมูล 
clinicaltrials.gov (http://www.clinicaltrials.gov) แ ล ะ  ฐ า น ข อ มู ล  current controlled trials 
(http://www.controlled-trials.com) ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนที่  http://www.clinicaltrials.in.th            
เมื่อผูวิจัยตองการเผยแพรงานวิจัย เชน ตีพิมพบทความลงในวารสารใหบงบอกเลขทะเบียนงานวิจัยที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งถางานวิจัยน้ันเปนงานวิจัยทางคลินิกแบบทดลอง 
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ปรับแกบทความตามท่ี Reviewer เสนอแนะ 

ศึกษาวิธีการเขียนนิพนธตนฉบับ 
 

วารสารแตละฉบับจะมีขอกําหนด/มาตรฐานในการ
เขียนนิพนธแตกตางกัน ในดานรูปแบบการเขียน 
ตัวอักษร หรือวิธีการอางอิง 

เขียนบทความตามขอกําหนดนิพนธตนฉบับ 
 

งานวิจัยท่ีตองการตีพิมพเผยแพรในวารสารทาง
วิชาการท่ีไดรับการยอมรับ ตองผานการรับรอง
จริยธรรมการวิจัย และมี COA (Certificate of 
Acceptance) หรือ COE (Certificate of 
Exemption) แสดงตอบรรณาธิการวารสาร 

บทความไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 

ผูวิจัยประสานกับกองบรรณาธิการวารสารฯ           
กรณีท่ีจําเปน เชน การปรับแกรูปแบบของนิพนธ
ตนฉบับ หรือการขอรับหนังสือตอบรับการตีพิมพ 
 

Submit บทความไปยังวารสารตามระบบ Online  
 

ตรวจสอบวารสารท่ีตองการตีพิมพเผยแพร              
ทาง Website (เปนวารสารท่ีไดรับการยอมรับ

มาตรฐาน/ไมเปน Fake/Predatory Journals  

ผูวิจัยกําลังดําเนินการวิจัย                         
หรือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 



53คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย
โดย	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 นักวิจัย หมายถึง	ผู้ที่ดำาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ	เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบ

วิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด	 มโนทัศน์	 และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูล

 จรรยาบรรณ	 หมายถึง	 หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ

อาชีพ	 ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก	 เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ	 ยึดถือปฏิบัติ	 เพื่อ

รักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน

 จรรยาบรรณนักวิจัย	 หมายถึง	 หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้การดำาเนินงาน

วิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม	ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้

เป็นไปอย่างสมศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

 จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ

 ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

	 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น	 ต้อง

ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำามาใช้ในงานวิจัย	 ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน	 วิจัยและมี

ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

 ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำาวิจัยตามข้อตกลงที่ทำาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

	 1)	 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลา

ทำางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกำาหนดเวลา	มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดำาเนินการ

	 2)	 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำาวิจัย	 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข	 และกฎเกณฑ์ของเจ้าของ

ทุนอย่างละเอียดรอบคอบ	เพื่อปองกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข	ระเบียบและกฎ

เกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

	 3)	นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทำางานวิจัย	ต้องทุ่มเทความรู้	ความสามารถและเวลาให้กับการทำางานวิจัยเพื่อให้

ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์

	 4)	นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทำาวิจัยไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควรและส่งงานตามกำาหนด

เวลา	 ไม่ทำาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย	 มีความรับผิดชอบในการจัดทำารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	

เพื่อให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำาวิจัย

	 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชำานาญหรือมี

ประสบการณ์	เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำาวิจัย	เพื่อนำาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ	และเพื่อปองกันปัญหาการวิเคราะห์	การ

ตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย

													1)	 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ความชำานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาวิจัยอย่างเพียงพอเพื่อ

นำาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
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													2)	 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ	 เพื่อปองกันความเสียหาย

ต่อวงการวิชาการ

 ข้อ 4   นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

	 นักวิจัยต้องดำาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทำาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน	 สัตว์	

พืช	ศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากร	และสิ่งแวดล้อม	มีจิตสำานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์	ศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม

													1)		การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง	ต้องทำาในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น

													2)	 นักวิจัยต้องดำาเนินการวิจัยโดยมีจิตสำานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน	 สัตว์	 พืช	 ศิลปวัฒนธรรม	

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

													3)		นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม

  ข้อ 5   นักวิจัยต้องเคารพศักดิศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

											 นักวิจัยต้องไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย	 และขาดความเคารพในศักดิศรีของเพ่ือนมนุษย์	

ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ	

และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

												1)	 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนทำาการวิจัย

												2)	 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา	 ไม่คำานึงถึงแต่ผลประโยชน์

ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

													3)		นักวิจัยต้องดูแลปกปองสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

  ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำาวิจัย

	 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด	 ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลำาเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้

มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ	อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย

												1)		นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด	ไม่ทำางานวิจัยด้วยความเกรงใจ

												2)		นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง

												3)		นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง	 ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย	 โดยหวังผลประโยชน์

ส่วนตน	หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น			

  ข้อ 7  นักวิจัยพึงนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

										 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม	 ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ	

เป็นจริง	และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

	 1)		นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

	 2)		นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคำานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม	 ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย

เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

	 3)	 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน

ในทางวิชาการ

  ข้อ 8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

										นักวิจัยพึงมีใจกว้าง	พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง

วิชาการของผู้อื่น	และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
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												1)		นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับเพื่อน

ร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ

												2)		นักวิจัยพึงยอมรับฟัง	แก้ไขการทำาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนำาที่ดี		เพื่อสร้างความรู้ที่

ถูกต้องและสามารถนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

 ข้อ 9  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

											 นักวิจัยพึงมีจิตสำานึกที่จะอุทิศกำาลังสติปัญญาในการทำาวิจัย	 เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ	 เพื่อความ	

เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

	 1)	 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทำาการวิจัยด้วยจิตสำานึกที่จะอุทิศกำาลัง

ปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ	เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม

	 2)		นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม	 ไม่ทำาการวิจัยที่ขัด

กับกฎหมาย	ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

	 3)	 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น	 และอุทิศเวลาและนำ้าใจกระทำาการส่งเสริม

พัฒนาความรู้	จิตใจ	พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป





ภาคผนวก
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แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า	 พร.	 ในการสร้าง	
ความเป็นเลิศทางวิชาการและทางการแพทย์		ให้ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย	ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ทั่วไป
	 ๑.๑	 การวิจัย	หมายถึง	การศึกษา	ค้นคว้า	สำารวจ	วิเคราะห์	และ/หรือทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูล	และความ
รู้ใหม่ในทุกสาชาวิชาการ	 รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น	 และนวัตกรรม	 ที่มีเปาหมายในการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ	แก้ปัญหาด้านต่าง	ๆ	และนำาไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ	นโยบาย	การบริหาร	การปฏิบัติ	และสาธารณะ	
	 ๑.๒	 โครงการวิจัยท่ีมีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย	 เป็นโครงการวิจัยซ่ึงดำาเนินการโดย	
ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงานราชการ	 พนักงานสถานพยาบาล	 และนักศึกษาในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ในสังกัด/ของ	
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม	กรมแพทย์ทหารเรือ	
	 ๑.๓	 ผู้วิจัยต้องยึดหลักปฏิบัติมาตรฐานการทำาวิจัยในมนุษย์ว่าด้วย	 ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วมที่จะทำา
วิจัยในมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์	จะต้องผ่านการอบรม	Good	Clinical	Practice	 (GCP)	และ/หรือ	Human	
Subject	 Protection	 Course	 และยื่นหลักฐานการอบรมที่มีอายุไม่เกิน	 ๓	 ป	 เสนอพร้อมการเสนอขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย	กรมแพทย์ทหารเรือ
	 ๑.๔	 เกณฑ์การกำาหนดงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย	ขึ้นอยู่กับขอบเขต
เนื้อหาและผลลัพธ์ของโครงการวิจัย	 โดยการกำาหนดงบประมาณ	 ผู้ขอรับทุนฯ	 ควรประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสมกับปริมาณงาน	ทั้งนี้คณะกรรมการพิจาณาให้การสนับสนุนทุนวิจัย	ขอสงวนสิทธิ	การสนับสนุนทุน
อุดหนุนการวิจัย	ในกรณีงานวิจัยนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นเพียงพอแล้ว
	 ๑.๕	 คณะกรรมการพิจาณาให้การสนับสนุนทุนวิจัย	 หมายถึง	 คณะกรรมการที่ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย/รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการศึกษาอบรมและวิจัย	 แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเห็นชอบความ
เหมาะสมของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการวิจัยก่อนเสนอขออนุมัติ
	 ๑.๖	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการศึกษาอบรมและวิจัย	
เป็นผู้เสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของงบประมาณจากคณะกรรมการฯ	 	 เพื่อการขอ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
	 ๑.๗		 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	 กรมแพทย์ทหารเรือ	 เป็นผู้มีอำานาจพิจารณาอนุมัติ	
เงินทุนอุดหนุนการวิจัย	ตามที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/รองผู้อำานวยการโรงพยาบาล	ฝ่ายการศึกษา
อบรมและวิจัย	เสนอโครงการวิจัยผ่าน	หัวหน้ากองการเงิน	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.												
	 ๑.๘		 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย	 เมื่อสิ้นสุดการดำาเนินการวิจัยแล้ว	 ให้เสนอรายงานการ
สิ้นสุดโครงการ	 และสรุปผลการวิจัยเสนอตามสายงานต่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย/รองผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายการศึกษาอบรมและวิจัย	และจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ	
และ/หรือนำาเสนอในเวทีทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ	และ/หรือนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของ	
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	อย่างชัดเจน
	 ๑.๙		 หลักเกณฑ์์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย	ฉบับนี้	อ้างอิงจาก
	 	 	 ๑.๙.๑		 ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ	เรื่อง	ข้อกำาหนดการทำาวิจัยของกรมแพทย์ทหารเรือ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 	 	 ๑.๙.๒		 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 เรื่อง	 แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลาง
การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและเอกชน	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกัน	
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และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่กรมแพทย์ทหารเรืออนุมัติใช้อ้างอิง	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	
	 	 	 ๑.๙.๓		 ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า	๘	สิงหาคม	๒๕๖๐
	 	 	 ๑.๙.๔		 ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย	
และพัฒนาการทหาร	พ.ศ.	๒๕๕๔
	 	 	 ๑.๙.๕		 ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนท่ีปรึกษา	
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	พ.ศ.	๒๕๕๔

๒. แหล่งเงินทุนที่ผู้วิจัยสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย
	 ๒.๑		 เงินรายรับสถานพยาบาล
	 ๒.๒		 เงินกองทุนวิจัย
	 ๒.๓		 เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	
ชั้นคลินิก	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	กรมแพทย์ทหารเรือ	สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	 ค่าใช้จ่ายของอาจารย์แพทย์ในการศึกษาอบรม	 เสนอผลงาน
วิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม	ดูงานทั้งในและต่างประเทศ	การศึกษาทางไกลและกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนของนิสิตแพทย์	 รวมทั้งค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์์	 ในการศึกษาวิจัย	 พัฒนานวัตกรรมหรือ
พัฒนาสื่อการสอน
	 ๒.๔		 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า	 	 เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนสำาหรับผู้นำาเสนอในการประชุมวิชาการ
ในต่างประเทศ	ในลกัษณะ	Oral/Poster	Presentation	สำาหรับข้าราชการ	พนกังานราชการ	พนกังานสถานพยาบาล	
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ	หรือหน่วยแพทย์	ทร.	มาเป็นระยะเวลาไม่ตำ่ากว่า	๒	ป	พิจารณาให้ทุน
โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ	 โดยจะให้การสนับสนุนเป็น	 ๒	 ลักษณะคือ	 ทุนอุดหนุนทั้งหมด	 และทุนอุดหนุน
สมทบ	(มอบให้บางส่วน	เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสวนใดส่วนหนึง่)	ค่าใช้จ่ายทีส่นบัสนนุประกอบด้วย	๑)	ค่าโดยสารเคร่ืองบิน	
๒)	ค่าลงทะเบียน	๓)	ค่าที่พัก		

๓. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย  
 ๓.๑  ค่าใช้จ่ายในการทำาวิจัย

รายการ อัตรา เกณฑ์อ้างอิง ประเภทเงิน

๑. หมวดค่าตอบแทน

๑.๑	ค่าจ้างชั่วคราว	เช่น	ค่าจ้าง
ผู้ช่วยวิจัย

ค่าจ้างจ่ายให้กับผู้ช่วยวิจัยตาม
คุณวุฒิที่สำานักงาน	กพ.	กำาหนด	
ตามที่กระทรวงการคลังกำาหน

ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติฯ	
พ.ศ.๒๕๔๒

-รายรับสถานพยาบาล
(เสนอเรื่องขอจ้างบุคคล
ภายนอก)

๑.๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา

-๕๐บาท/ชม./คน
ในวันราชการ	ไม่เกิน	๔	ชม.
-๖๐บาท/ชม./คน																					
ในวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ไม่เกิน	๗	ชั่วโมง

ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติฯ	
พ.ศ.๒๕๔๒

-รายรับสถานพยาบาล
(เสนอเรื่องขอจ้างบุคคล
ภายนอก)
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รายการ อัตรา เกณฑ์อ้างอิง ประเภทเงิน

๑.๓	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		(เบิกได้ไม่เกิน	๒	คน/โครงการ) ระเบียบ	สวท.กห.
พ.ศ.๒๕๕๔

-รายรับสถานพยาบาล
(เสนอเรื่องขอแต่งตั้ง													
ที่ปรึกษา)

๑)	ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการ
ระดับชั้นยศนายพลโทขึ้นไป	หรือ
ตำาแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	
หรือระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป	
หรือศาสตราจารย์

๒,๐๐๐	บาท/คน/วัน

๒)	ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการ
ระดับชั้นยศนายพลตรีหรือตำาแหน่ง
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ	หรือรอง
อธิบดีหรือเทียบเท่า	หรือรอง
ศาสตราจารย์

๑,๖๐๐	บาท/คน/วัน

๓)	ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการ
ระดับชั้นยศนายพันเอก	นาวาเอก	
นาวาอากาศเอกขึ้นไป	หรือตำาแหน่ง
วิชาการระดับชำานาญการ	ชำานาญการ
พิเศษ	หรือรองผู้อำานวยการกองถึงผู้
อำานวยการกองหรือเทียบเท่า	หรือผู้
ช่วยศาสตราจารย์

๑,๒๐๐	บาท/คน/วัน

๔)	ข้าราชการหรือผู้ที่เคยรับราชการ
ระดับชั้นยศนายพันโท	นาวาโท		
นาวาอากาศโทลงมา	หรือตำาแหน่ง
วิชาการปฏิบัติการ	หรือระดับตำ่ากว่า	
รองผู้อำานวยการกองลงมา

๘๐๐	บาท/คน/วัน

๕)	บุคคลพลเรือนหรือชาวต่าง
ประเทศ

๘๐๐-๒,๐๐๐	บาท/คน/วัน	
(อยู่ในดุลยพินิจของ	หน.ส่วน
ราชการ)

๑.๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	เช่น	การทำา	
Model	นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

ตามประกาศกระทรวง																
การคลัง	หรือให้เป็นการ
ประกวดราคากลางในการจ้าง
เหมาแต่ละครั้ง

ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติฯ	
พ.ศ.๒๕๔๒

-รายรับสถานพยาบาล

๑.๕	ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์

พิจารณาตามระดับความยาก
ง่ายของสถิติที่ใช้	

ระเบียบ	สวท.กห.พ.ศ.
๒๕๕๔

-รายรับสถานพยาบาล

๑.๖	ค่าจ้างพิมพ์ ใช้จ่ายตามความจำาเป็นและ
เหมาะสม

ระเบียบ	สวท.กห.พ.ศ.
๒๕๕๔

-รายรับสถานพยาบาล

๑.๗	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข/แปลภาษา
อังกฤษสำาหรับการตีพิมพ์วารสาร
ระดับนานาชาติ

๘๐๐-๑,๕๐๐	บาท/หน้า	
แต่ไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท	

ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติฯ	
พ.ศ.๒๕๔๒

-เงินอุดหนุนฯ	
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาฯ	(กรณีแพทย์)
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รายการ อัตรา เกณฑ์อ้างอิง ประเภทเงิน

๑.๘	ค่าตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ๘๐๐	บาท/คน	รวมแล้วไม่เกิน	

๔,๐๐๐	บาท/โครงการ

ตามอนุมัติ	ผอ.รพฯ	

๑	ตุลาคม	๒๕๕๘

เงินกองทุนวิจัย

๑.๙	ค่าตอบแทนโครงร่างการวิจัยที่

ผ่านการรับรอง

๑,๕๐๐-๓,๐๐๐	บาท/โครงการ ตามอนุมัติ	ผอ.รพฯ	

๑	ตุลาคม	๒๕๕๘

เงินกองทุนวิจัย

๑.๑๐	ค่าตอบแทนเมื่อส่งรายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์

๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐	บาท/

โครงการ

ตามอนุมัติ	ผอ.รพฯ	

๑	ตุลาคม	๒๕๕๘

เงินกองทุนวิจัย

๑.๑๑	ค่าตอบแทนเมื่อผลงานวิจัยได้

รับการเผยแพร่นอก	ทร./ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ

๕,๐๐๐	บาท/โครงการ ตามอนุมัติ	ผอ.รพฯ	

๑	ตุลาคม	๒๕๕๘

เงินกองทุนวิจัย

๑.๑๒	ค่าตอบแทนเมื่อผลงานวิจัยได้

รับการเผยแพร่ในการประชุมระดับ

นานาชาติ/ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

๑๐,๐๐๐	บาท/โครงการ ตามอนุมัติ	ผอ.รพฯ	

๑	ตุลาคม	๒๕๕๘

เงินกองทุนวิจัย

๑.๑๓	ค่าตอบแทนทีมนักวิจัยพี่เลี้ยง ๕,๐๐๐	บาท/โครงการ																	

รวมแล้วไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท/ป

ตามอนุมัติ	ผอ.รพฯ	

๑	ตุลาคม	๒๕๕๘

เงินกองทุนวิจัย

๒. หมวดค่าใช้สอย

๒.๑	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำาวิจัย	

ได้แก่	การจัดประชุม/สัมมนา	ค่าเบี้ย

เลี้ยง	ค่าที่พัก	

เท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็น	

เหมาะสมและประหยัด

มาตรการประหยัด	งป.ทร. รายรับสถานพยาบาล

๒.๒	ค่าผ่านทางพิเศษ	

(กรณีใช้รถทางราชการ)														

เท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็น	

เหมาะสมและประหยัด

ระเบียบกระทรวง	

การคลัง

รายรับสถานพยาบาล

๒.๓	ค่าพาหนะเดินทางเก็บข้อมูล	

(รถส่วนตัว)

๔	บาท/กิโลเมตร

(ไม่เกิน	๓	ครั้ง)

ระเบียบ	วท.กห.พ.ศ.

๒๕๕๔

เงินกองทุนวิจัย

๒.๔	ค่าใช้จ่ายในการนำาเสนอผลงาน

วิจัยในต่างประเทศ	ในลักษณะ	Oral	

/Poster	Presentation

	๑)	ค่าโดยสารเครื่องบิน

	๒)	ค่าลงทะเบียน	๓)	ค่าที่พัก		

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า		

เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนสำาหรับ

ผู้นำาเสนอสนับสนุน	๒	ลักษณะ

คือ	ทุนอุดหนุนทั้งหมด	และทุน

อุดหนุนสมทบ

ตามมติที่ประชุมกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ

-ทุนมูลนิธิสมเด็จ

พระปิ่นเกล้า

-เงินอุดหนุนฯ	

ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาฯ	(กรณีแพทย์)

๓. หมวดค่าวัสดุ

๓.๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาสิ่งของที่

เมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป	เช่น	ค่า

อุปกรณ์	สำานักงาน	ค่าสารเคมี	

เท่าที่จ่ายจริงตามความจำาเป็น	

เหมาะสมและประหยัด

ระเบียบ	วท.กห.พ.ศ.

๒๕๕๔

รายรับสถานพยาบาล

๓.๒	ค่าจัดทำาเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสาร	

จัดทำารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ใช้จ่ายตามความจำาเป็นและ

เหมาะสม	ไม่เกิน	๕,๐๐๐	บาท/

โครงการ



62 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

รายการ อัตรา เกณฑ์อ้างอิง ประเภทเงิน

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค 

๔.๑	ค่าติดต่อสื่อสาร	ค่าไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์จ่ายตามจริง

ค่าโทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร

ไม่เกิน	๕,๐๐๐	บาท/โครงการ

มาตรการประหยัด	งป.ทร. รายรับสถานพยาบาล

๕. หมวดค่าธรรมเนียมสถาบัน 

๕.๑	ค่าธรรมเนียมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย

จ่ายจริงตามการเรียกเก็บ

เป็นลายลักษณ์อักษร

ตามที่	พร.หรือสำานักงาน

จริยธรรมฯ	ของแต่ละ

สถาบันกำาหนด

รายรับสถานพยาบาล

๕.๒	ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

จ่ายจริงตามการเรียกเก็บ

เป็นลายลักษณ์อักษร

ตามที่	พร.หรือวารสาร/

Journal	กำาหนด

-เงินอุดหนุนฯ	

ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาฯ	(กรณีแพทย์)

-ทุนมูลนิธิสมเด็จ

พระปิ่นเกล้า
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (โทร. ๔๑๒๗๗-๘)      
ที ่ วันที่           มี.ค.๖๓                                                                                                                                              
เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการโครงการวิจัยและขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย                                                                                                                                                                               
 

เสนอ  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.(ผ่าน คกก.ส่งเสริมการวิจัย รพ.ฯ) 
 

๑. ด้วยข้าพเจ้า ................................. ต าแหน่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  สังกัด  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “.............................................”  

๒. เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบ และข้อก าหนดการวิจัยของ รพ.ฯ และ พร. เห็นควร 
                ๒.๑ ขออนุมัติท าโครงการวิจัย เรื่อง“.....................................................” 
                     ๒.๒  ขอรับการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. โดยแนบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มของ พร. มาด้วยแล้วจ านวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และ ส าเนา ๓ ชุด) 
   แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก FM-NMD-REC-05 
                       แบบเสนอโครงการวิจัย FM-NMD-REC-06 
                        เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย FM-NMD-REC-15 
                        หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย FM-NMD-REC-14 
                        เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
                        ประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ที่ปรึกษา พร้อมส าเนาการผ่านการอบรมด้านจริยธรรม 
                        เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ระบุ)..........................................................  
                    ๒.๓ ขออนุญาตศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยโรค..... จากหน่วย................ระหว่างวันที่
................ถึงวันที่...............หรือศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน เช่น เป็น Pilot Study เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย                    
                     ๒.๔ ขอด าเนินโครงการวิจัย โดยเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากโครงการวิจัยได้รับการรับรองตามข้อ ๒.๒                         
พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลรูปแบบ word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ rec.nmd52705@gmail.com เรียบร้อยแล้ว 
                        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
      ร.ท.หญิง 
               ผู้วิจัย 
      และเสนอตามสายงานของผู้วิจัย........... 
   
     

เสนอ พร. (ผ่าน สน.ธจว.พร.) 
 เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
พร.พิจารณาก่อนด าเนินโครงการวิจัย 
 

   น.อ.หญิง 
  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย 
    มี.ค.๖๓ 
 

กรณีเก็บข้อมลูจาก                
เวชระเบียนไมต่้องแนบ 

กรณีศึกษาจากเวชระเบียน
ระบุข้อ ๒.๓ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (โทร. ๔๑๒๗๗-๘)      
ที ่ วันที่           เม.ย.๖๓                                                                                                                                              
เรื่อง  ขออนุญาตศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียน                                                                                                                                                                                                                            
 

เสนอ  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.(ผ่าน คกก.ส่งเสริมการวิจัย รพ.ฯ) 
 

๑. ด้วยข้าพเจ้า ................................. ต าแหน่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  สังกัด  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  มีความประสงค์จะด าเนินการวิจัย เรื่อง “.......................................................”                
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. การวิจัยนี้ต้อง
การศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย.................................... ที่เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่........เดือน.....พ.ศ.....ถึง
วันที่......เดือน.....พ.ศ.......... 

๒. เพ่ือให้การด าเนินการโครงการวิจัยเป็นไปตามระเบียบ และข้อก าหนดการวิจัยของ รพ.ฯ  
และ พร.  จึงขออนุญาตศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ที่เข้ารับการรักษา
ระหว่างวันท่ี........เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่......เดือน.....พ.ศ.......... โดยเริ่มศึกษาข้อมูลหลังจากโครงการวิจัยได้รับ                  
การรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ พร. เรียบร้อยแล้ว 
 

                 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุญาตตามข้อ ๒ 
 
      ยศ.....ชื่อ.....นามสกุล............... 
        ผู้วิจัย 
          
       และเสนอตามสายงานของผู้วิจัย........... 
จารณาก่อนด าเนินโครงการวิจัย   น.อ.หญิง 
  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย 
     

เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.   
      - เห็นควรอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน 
 
   น.อ.หญิง 
  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย 
    เม.ย.๖๓ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (โทร. ๔๑๒๗๗-๘)      
ที ่ วันที่           มี.ค.๖๓                                                                                                                                              
เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย                                                                                                                                                                                                                                   
 

 เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ผ่าน คกก.ส่งเสริมการวิจัย รพ.ฯ)  
๑. ตามอนุมัติ รพ.ฯ ท้ายบันทึก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ (คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย)  

ที ่๒๐๐/๖๒ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ กิจกรรมจัดทุนสนับสนุนการวิจัยและจัดรางวัลโครงร่างการวิจัยได้รับการรับรองนั้น 
กระผม/ดิฉัน .................................. ต าแหน่ง ............................................ สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า            
มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “................................” ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. แล้ว เอกสารรับรองโครงการที่ No…COA-NMD-REC…../…. 

๒. เห็นควรขออนุมัติเงินทุนวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “...............................................................”  
ในวงเงิน ............บาท (…………………………..บาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๒  
 

ร.ท.หญิง  
        ผู้วิจัย  
          
                           และเสนอตามสายงานของผู้วิจัย........... 
     

 เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ผ่าน สน.คป.กอ.รพ.ฯ)  
      เห็นควรอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “………..”  
ตามกิจกรรมจัดทุนสนับสนุนการวิจัย  
     จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
  

น.อ.หญิง 
  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย 
    มี.ค.๖๓ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (โทร. ๔๑๒๗๗-๘)      
ที ่ วันที่           มี.ค.๖๓                                                                                                                                              
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย                                                                                                                                                                                                                                  
 

เสนอ  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.(ผ่าน คกก.ส่งเสริมการวิจัย รพ.ฯ) 

  ๑. ตามอนุมัติท้ายบันทึก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ (โทร. ๔๑๒๗๗) ที่ ........................................ 
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย เรื่อง..................................................................เป็นจ านวน........บาท (................................
บาทถ้วน) บัดนี้ ข้าพเจ้า ................................. ต าแหน่ง . . . . . . . . . . . . . . ....................  ได้ด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

  ๒. ขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน ......................บาท (.....................................)  

ตามรายละเอียดท่ีแนบ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
      ร.ท.หญิง 
               ผู้วิจัย 
          
       และเสนอตามสายงานของผู้วิจัย........... 
     

 เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ผ่าน สน.คป.กอ.รพ.ฯ)  
- เห็นควรอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน.....................   
  (..........................)  
         จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
      น.อ.หญิง 
  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย 
    มี.ค.๖๓ 
 

แบบฟอรมการเขารบัคําปรึกษา 

พัฒนางานวจิัยและงานวจิัยทางคลินกิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา (กรมแพทยทหารเรือ) 

วันที่....................................................... 

ผูรับบริการ : 

ชื่อผูขอรับบริการ (กรุณากรอกดวยตัวบรรจง)....................................................................สถานะ    อาจารยแพทย/พยาบาล 

   แพทยประจําบาน  แพทยตอยอด        นักศึกษาแพทย    อื่นๆ.................................สังกัด ภาค/กอง........................... 

   (ภายใน)..........................................      (มือถอื).........................................       (E-mail)............................................................ 

ชื่อโครงการภาษาไทย (ตัวบรรจง) : ...................................................................................................................................................... 

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

วัตถุประสงคหลัก (ตัวบรรจง) :.............................................................................................................................................................. 

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

ชื่ออาจารยทีต่องการคําปรึกษา: ............................................................................................................................................................ 

งานวิจัยที่จะปรึกษา : 

หัวขอการวิจัย     การออกแบบการวิจยั            สถิติการวิจัย       วิเคราะหขอมูล    อื่นๆ........................... 

เอกสารทีต่องนํามาขอรับคําปรึกษาดวย : 

โครงรางงานวิจัย    แบบบันทึกขอมูล    งานวิจัยที่เกี่ยวของ    อื่นๆ................................................................ 

ขอกําหนดสําหรบัผูที่มารับการวเิคราะหขอมูล 

1. ในการรับบริการตองมาตามวัน และเวลาที่กําหนด เทาน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรฯ แจงใหทราบกอน

2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะสงมอบเปนไฟล Word หรือ Excel เทาน้ัน และไมรวมถึงการทํา Presentation และ Graph

3. ขอมูลที่นํามาวิเคราะหน้ันตองเปนขอมลูที่ตรวจสอบความถูกตองเปนที่เรียบรอยแลวเทาน้ัน

ลงชื่อ......................................................ผูขอรับบริการ 

สําหรบัเจาหนาที ่

นัดรับบริการวัน  จันทร  อังคาร  พุธ   พฤหัสบดี   ศกุร   ที่............................เวลา ........................น. 

ผูใหคําปรึกษา.............................................................................................วันที่/เวลา.......................................................................... 

หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (โทร. ๔๑๒๗๗-๘)      
ที ่ วันที่           มี.ค.๖๓                                                                                                                                              
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย                                                                                                                                                                                                                                  
 

เสนอ  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.(ผ่าน คกก.ส่งเสริมการวิจัย รพ.ฯ) 

  ๑. ตามอนุมัติท้ายบันทึก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ (โทร. ๔๑๒๗๗) ที่ ........................................ 
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย เรื่อง..................................................................เป็นจ านวน........บาท (................................
บาทถ้วน) บัดนี้ ข้าพเจ้า ................................. ต าแหน่ง . . . . . . . . . . . . . . ....................  ได้ด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

  ๒. ขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน ......................บาท (.....................................)  

ตามรายละเอียดท่ีแนบ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
      ร.ท.หญิง 
               ผู้วิจัย 
          
       และเสนอตามสายงานของผู้วิจัย........... 
     

 เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ผ่าน สน.คป.กอ.รพ.ฯ)  
- เห็นควรอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน.....................   
  (..........................)  
         จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
      น.อ.หญิง 
  รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย 
    มี.ค.๖๓ 
 

แบบฟอรมการเขารบัคําปรึกษา 

พัฒนางานวจิัยและงานวจิัยทางคลินกิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา (กรมแพทยทหารเรือ) 

วันที่....................................................... 

ผูรับบริการ : 

ชื่อผูขอรับบริการ (กรุณากรอกดวยตัวบรรจง)....................................................................สถานะ    อาจารยแพทย/พยาบาล 

   แพทยประจําบาน  แพทยตอยอด        นักศึกษาแพทย    อื่นๆ.................................สังกัด ภาค/กอง........................... 

   (ภายใน)..........................................      (มือถอื).........................................       (E-mail)............................................................ 

ชื่อโครงการภาษาไทย (ตัวบรรจง) : ...................................................................................................................................................... 

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

วัตถุประสงคหลัก (ตัวบรรจง) :.............................................................................................................................................................. 

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

ชื่ออาจารยทีต่องการคําปรึกษา: ............................................................................................................................................................ 

งานวิจัยที่จะปรึกษา : 

หัวขอการวิจัย     การออกแบบการวิจยั            สถิติการวิจัย       วิเคราะหขอมูล    อื่นๆ........................... 

เอกสารทีต่องนํามาขอรับคําปรึกษาดวย : 

โครงรางงานวิจัย    แบบบันทึกขอมูล    งานวิจัยที่เกี่ยวของ    อื่นๆ................................................................ 

ขอกําหนดสําหรบัผูที่มารับการวเิคราะหขอมูล 

1. ในการรับบริการตองมาตามวัน และเวลาที่กําหนด เทาน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรฯ แจงใหทราบกอน

2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะสงมอบเปนไฟล Word หรือ Excel เทาน้ัน และไมรวมถึงการทํา Presentation และ Graph

3. ขอมูลที่นํามาวิเคราะหน้ันตองเปนขอมลูที่ตรวจสอบความถูกตองเปนที่เรียบรอยแลวเทาน้ัน

ลงชื่อ......................................................ผูขอรับบริการ 

สําหรบัเจาหนาที ่

นัดรับบริการวัน  จันทร  อังคาร  พุธ   พฤหัสบดี   ศกุร   ที่............................เวลา ........................น. 

ผูใหคําปรึกษา.............................................................................................วันที่/เวลา.......................................................................... 

หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................ 
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แบบรายงานขอมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาแบบรายงานขอมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรกครั้งแรก  
(Initial Review Submission Form) 

(**กรุณาใสหมายเลขหนา (Page), Version, Date ของโครงการฯที่ foot note ทุกแผน **) 
 
  

11..  ชื่อโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัย    
  

22..  ขอมูลผูวิจัยขอมูลผูวิจัย  
22..11  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ผูวิจัยผูวิจัย      

ตําแหนงตําแหนง  --  คุณวุฒิคุณวุฒิ    

สสาขาเชี่ยวชาญาขาเชี่ยวชาญ    

สังกัดสังกัด    

ท่ีอยูท่ีอยู    

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท  ((ท่ีทํางานท่ีทํางาน    มือถือมือถือ))  
  

เบอรโทรสารเบอรโทรสาร  EE--mmaaiill  

22..22  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ผูผูรวมรวมวิจัวิจัยย  

11..  

22..  

33..  

33..  ขอมูลขอมูลที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
33..11  ชื่อชื่อ--สกุล สกุล ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา    

ตําแหนงตําแหนง  --  คุณวุฒิคุณวุฒิ    

สาขาเชี่ยวชาญสาขาเชี่ยวชาญ    

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท    

33..22  ชื่อชื่อ--สกุล สกุล ท่ีปรึกท่ีปรึกษาษา    

ตําแหนงตําแหนง  --  คุณวุฒิคุณวุฒิ    

สาขาเชี่ยวชาญสาขาเชี่ยวชาญ    

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท    

44..  ผูใหทุนวิจัยผูใหทุนวิจัย  
44..11  ชื่อผูใหทุนวิจัยชื่อผูใหทุนวิจัย//แหลงทุนแหลงทุน  

44..22  จํานวนเงิน (ประมาณ)จํานวนเงิน (ประมาณ)  

44..33  ท่ีอยูท่ีอยู    

44..44  ผูผูประสานงานประสานงาน  (ชื่อ(ชื่อ--สกุล) สกุล) ::  

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท                          ::        เบอรโทรสารเบอรโทรสาร    ::        
EE--mmaaiill  ::        

55..  รายละเรายละเอียดโครงการวิจัยอียดโครงการวิจัย  
55..11  การออกแบบการวิจัยการออกแบบการวิจัย  

    RReettrroossppeeccttiivvee        SurveySurvey  rreesseeaarrcchh          QQuuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh                                QQuuaannttiittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  
      PPaarrttiicciippaattoorryy  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh                        IInntteerrnneett  --bbaasseedd  rreesseeaarrcchh                  DDeessccrriippttiivvee  ssttuuddyy                            
      RRaannddoommiizzeedd--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall                          PPrroossppeeccttiivvee  ccoohhoorrtt  ssttuuddyy                CCrroossss--sseeccttiioonnaall  ssttuuddyy  
    QQuuaassii--eexxppeerriimmeennttaall  ssttuuddyy                                    CCaassee  --ccoonnttrrooll  ssttuuddyy                              PPiilloott  ssttuuddyy  
      อ่ืนๆ ระบุ อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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55..22  จํานวนสถาจํานวนสถานพยาบาลท่ีรวมวิจัยนพยาบาลท่ีรวมวิจัย  

          MMuullttii  cceenntteerr  ((ในประเทศในประเทศ))                                                        MMuullttii  cceenntteerr  ((รวมกับตางประเทศรวมกับตางประเทศ))  

        SSiinnggllee  cceenntteerr                                                                            MMuullttii--SSiittee                                                                                                      

55..33  เปนการวิจัยทางสังคมศาเปนการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือไม                           สตรหรือไม                               เปนเปน                                        ไมเปนไมเปน  

55..44  เปนการวิจัยเกี่ยวกับยาใหมหรือผลิตภัณฑใหมหรือไม       เปนการวิจัยเกี่ยวกับยาใหมหรือผลิตภัณฑใหมหรือไม           เปนเปน                                        ไมเปนไมเปน  

55..55  ถาเปนยาใหมถาเปนยาใหม   ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาสําหรับขอบงชี้ท่ีใชในการวิจัไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาสําหรับขอบงชี้ท่ีใชในการวิจัยนี้หรือไมยนี้หรือไม     ((กรุณาแนบเอกสารกรุณาแนบเอกสาร
ใบรับรองของใบรับรองของ  อยอย..))                                                                                                    เปนเปน                                        ไมเปนไมเปน  

55..66  เปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือแพทยเคร่ืองมือแพทยหรือไม หรือไม (กรุณาแนบเอกสารทะเบียนเครื่องมือหรือ เอกสารกํากับเครื่องมือ)(กรุณาแนบเอกสารทะเบียนเครื่องมือหรือ เอกสารกํากับเครื่องมือ)                                        
                                                                                                                                                เปนเปน                                          ไมเปนไมเปน  

55..77    เปนการวิจัยในอาสาสมัครท่ีเปราะบางหรือไม      เปนการวิจัยในอาสาสมัครท่ีเปราะบางหรือไม                      เปนเปน  ((ระบุระบุ))                                    ไมเปนไมเปน  ((ขามไปขอ 5.8ขามไปขอ 5.8))  
        ผูปวยผูปวย                                                      หญิงตั้งครรภหญิงตั้งครรภ                                        เด็กเด็กเล็ก/ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุเล็ก/ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุ<<1188ป)ป)                                                                                                                                  
        นักเรียนนักเรียน/นักศึกษา          /นักศึกษา              ลูกจาง                          ลูกจาง                              ทหาร ทหาร ผูผูใตบังคับบัญชาใตบังคับบัญชา              
        ผูอยูตามสถานสงเคราะหผูอยูตามสถานสงเคราะห        ผูอานหนังสือไมออกผูอานหนังสือไมออก                        นักโทษ  นักโทษ    
        ผูท่ีตกงานหรือคนยากจน  ผูท่ีตกงานหรือคนยากจน      ชนกลุมนอย                    ชนกลุมนอย                        ผูอพยพ ผูอพยพ   
        ผูท่ีผูท่ีมีความบกพรองทางมีความบกพรองทางสมองสมองหรือหรือจิตใจจิตใจ                                                        ชนกลุมนอยชนกลุมนอย  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ  ………………………………………………………………………………..……..……  

55..88  มีการรักษาความลับของขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครมีการรักษาความลับของขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือไม หรือไม อยางไรอยางไร                      มี มี ((ระบุระบุ))                            ไมมีไมมี    
        มีสถานท่ีเหมาะสมเปนสัดสวนในการขอความยินยอม หรือ การดําเนินการวิจัยมีสถานท่ีเหมาะสมเปนสัดสวนในการขอความยินยอม หรือ การดําเนินการวิจัย  
        มีการเก็บเอกสาร ไฟลมีการเก็บเอกสาร ไฟลในท่ีปลอดภัยในท่ีปลอดภัย  และจํากัดผูเขาถึงขอมูลและจํากัดผูเขาถึงขอมูล  

        มีการมีการเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรหรือระบบอ่ืน หรือระบบอ่ืน ท่ีตองใชรหัสท่ีตองใชรหัส  ((ppaasssswwoorrdd))  ในการเขาถึงขอมูลในการเขาถึงขอมูล  

        มีการกําจัดขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลมีการกําจัดขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคล  ((IIddeennttiiffiieerr))  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  

55..99  ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลขอระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลของอาสาสมัครงอาสาสมัคร  …………………………  ปป      ภายหลังสิ้นสุดการวิจัยภายหลังสิ้นสุดการวิจัย  

55..1100  โครงรางการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณาโครงรางการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณา  มีสิ่งเหลานี้หรือไมมีสิ่งเหลานี้หรือไม                    มี มี ((ระบุระบุ))                                ไมมีไมมี    

        คูมือผูวิจัยคูมือผูวิจัย  ((IInnvveessttiiggaattoorr’’ss  BBrroocchhuurree))                  โฆษณาโฆษณา  

        สิ่งตีพิมพสิ่งตีพิมพ  ((บทความในหนังสือตางๆบทความในหนังสือตางๆ))                                รางรางจดหมายถึงอาสาสมัครจดหมายถึงอาสาสมัคร  

        สื่ออิเล็กทรอนิกสสื่ออิเล็กทรอนิกส  ((เชนเชน  wweebb  ssiittee))                                  สื่อวิทยุสื่อวิทยุ  ((บทความบทความ))  

        สื่อโทรทัศนสื่อโทรทัศน  ((บทความบทความ))                                                                วีดีโอวีดีโอ  //  ซีดีซีดี  //  เทปเทป  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  

55..1111  คาตอบแทนคาตอบแทน  แกอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัยแกอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัย  
        ไมมีคาตอบแทนหรือของกํานัลใดๆไมมีคาตอบแทนหรือของกํานัลใดๆ  สําหรับอาสาสมัครสําหรับอาสาสมัคร  
        อาสาสมัครไดรับของกํานัลอาสาสมัครไดรับของกํานัล  เปนสิ่งของเปนสิ่งของ  ไดแกไดแก  
        อาสาสมัครไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินอาสาสมัครไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้  
                  คาตอบแทนตอครั้งคาตอบแทนตอครั้ง  ท่ีมาพบผูวิจัยท่ีมาพบผูวิจัย  ………………………………………………....  บาทบาท        จําจํานวนครั้งท่ีมาพบผูวิจัยนวนครั้งท่ีมาพบผูวิจัย  ………………………………..  ครั้งครั้ง  
                  รวมเปนเงินคาตอบแทนรวมเปนเงินคาตอบแทน  …………………………………………………………....  บาทบาท  
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แบบรายงานขอมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาแบบรายงานขอมูลโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรกครั้งแรก  
(Initial Review Submission Form) 

(**กรุณาใสหมายเลขหนา (Page), Version, Date ของโครงการฯที่ foot note ทุกแผน **) 
 
  

11..  ชื่อโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัย    
  

22..  ขอมูลผูวิจัยขอมูลผูวิจัย  
22..11  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ผูวิจัยผูวิจัย      

ตําแหนงตําแหนง  --  คุณวุฒิคุณวุฒิ    

สสาขาเชี่ยวชาญาขาเชี่ยวชาญ    

สังกัดสังกัด    

ท่ีอยูท่ีอยู    

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท  ((ท่ีทํางานท่ีทํางาน    มือถือมือถือ))  
  

เบอรโทรสารเบอรโทรสาร  EE--mmaaiill  

22..22  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  ผูผูรวมรวมวิจัวิจัยย  

11..  

22..  

33..  

33..  ขอมูลขอมูลที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
33..11  ชื่อชื่อ--สกุล สกุล ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา    

ตําแหนงตําแหนง  --  คุณวุฒิคุณวุฒิ    

สาขาเชี่ยวชาญสาขาเชี่ยวชาญ    

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท    

33..22  ชื่อชื่อ--สกุล สกุล ท่ีปรึกท่ีปรึกษาษา    

ตําแหนงตําแหนง  --  คุณวุฒิคุณวุฒิ    

สาขาเชี่ยวชาญสาขาเชี่ยวชาญ    

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท    

44..  ผูใหทุนวิจัยผูใหทุนวิจัย  
44..11  ชื่อผูใหทุนวิจัยชื่อผูใหทุนวิจัย//แหลงทุนแหลงทุน  

44..22  จํานวนเงิน (ประมาณ)จํานวนเงิน (ประมาณ)  

44..33  ท่ีอยูท่ีอยู    

44..44  ผูผูประสานงานประสานงาน  (ชื่อ(ชื่อ--สกุล) สกุล) ::  

เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท                          ::        เบอรโทรสารเบอรโทรสาร    ::        
EE--mmaaiill  ::        

55..  รายละเรายละเอียดโครงการวิจัยอียดโครงการวิจัย  
55..11  การออกแบบการวิจัยการออกแบบการวิจัย  

    RReettrroossppeeccttiivvee        SurveySurvey  rreesseeaarrcchh          QQuuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh                                QQuuaannttiittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  
      PPaarrttiicciippaattoorryy  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh                        IInntteerrnneett  --bbaasseedd  rreesseeaarrcchh                  DDeessccrriippttiivvee  ssttuuddyy                            
      RRaannddoommiizzeedd--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall                          PPrroossppeeccttiivvee  ccoohhoorrtt  ssttuuddyy                CCrroossss--sseeccttiioonnaall  ssttuuddyy  
    QQuuaassii--eexxppeerriimmeennttaall  ssttuuddyy                                    CCaassee  --ccoonnttrrooll  ssttuuddyy                              PPiilloott  ssttuuddyy  
      อ่ืนๆ ระบุ อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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55..22  จํานวนสถาจํานวนสถานพยาบาลท่ีรวมวิจัยนพยาบาลท่ีรวมวิจัย  

          MMuullttii  cceenntteerr  ((ในประเทศในประเทศ))                                                        MMuullttii  cceenntteerr  ((รวมกับตางประเทศรวมกับตางประเทศ))  

        SSiinnggllee  cceenntteerr                                                                            MMuullttii--SSiittee                                                                                                      

55..33  เปนการวิจัยทางสังคมศาเปนการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือไม                           สตรหรือไม                               เปนเปน                                        ไมเปนไมเปน  

55..44  เปนการวิจัยเกี่ยวกับยาใหมหรือผลิตภัณฑใหมหรือไม       เปนการวิจัยเกี่ยวกับยาใหมหรือผลิตภัณฑใหมหรือไม           เปนเปน                                        ไมเปนไมเปน  

55..55  ถาเปนยาใหมถาเปนยาใหม   ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาสําหรับขอบงชี้ท่ีใชในการวิจัไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาสําหรับขอบงชี้ท่ีใชในการวิจัยนี้หรือไมยนี้หรือไม     ((กรุณาแนบเอกสารกรุณาแนบเอกสาร
ใบรับรองของใบรับรองของ  อยอย..))                                                                                                    เปนเปน                                        ไมเปนไมเปน  

55..66  เปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือแพทยเคร่ืองมือแพทยหรือไม หรือไม (กรุณาแนบเอกสารทะเบียนเครื่องมือหรือ เอกสารกํากับเครื่องมือ)(กรุณาแนบเอกสารทะเบียนเครื่องมือหรือ เอกสารกํากับเครื่องมือ)                                        
                                                                                                                                                เปนเปน                                          ไมเปนไมเปน  

55..77    เปนการวิจัยในอาสาสมัครท่ีเปราะบางหรือไม      เปนการวิจัยในอาสาสมัครท่ีเปราะบางหรือไม                      เปนเปน  ((ระบุระบุ))                                    ไมเปนไมเปน  ((ขามไปขอ 5.8ขามไปขอ 5.8))  
        ผูปวยผูปวย                                                      หญิงตั้งครรภหญิงตั้งครรภ                                        เด็กเด็กเล็ก/ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุเล็ก/ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุ<<1188ป)ป)                                                                                                                                  
        นักเรียนนักเรียน/นักศึกษา          /นักศึกษา              ลูกจาง                          ลูกจาง                              ทหาร ทหาร ผูผูใตบังคับบัญชาใตบังคับบัญชา              
        ผูอยูตามสถานสงเคราะหผูอยูตามสถานสงเคราะห        ผูอานหนังสือไมออกผูอานหนังสือไมออก                        นักโทษ  นักโทษ    
        ผูท่ีตกงานหรือคนยากจน  ผูท่ีตกงานหรือคนยากจน      ชนกลุมนอย                    ชนกลุมนอย                        ผูอพยพ ผูอพยพ   
        ผูท่ีผูท่ีมีความบกพรองทางมีความบกพรองทางสมองสมองหรือหรือจิตใจจิตใจ                                                        ชนกลุมนอยชนกลุมนอย  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ  ………………………………………………………………………………..……..……  

55..88  มีการรักษาความลับของขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครมีการรักษาความลับของขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือไม หรือไม อยางไรอยางไร                      มี มี ((ระบุระบุ))                            ไมมีไมมี    
        มีสถานท่ีเหมาะสมเปนสัดสวนในการขอความยินยอม หรือ การดําเนินการวิจัยมีสถานท่ีเหมาะสมเปนสัดสวนในการขอความยินยอม หรือ การดําเนินการวิจัย  
        มีการเก็บเอกสาร ไฟลมีการเก็บเอกสาร ไฟลในท่ีปลอดภัยในท่ีปลอดภัย  และจํากัดผูเขาถึงขอมูลและจํากัดผูเขาถึงขอมูล  

        มีการมีการเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรหรือระบบอ่ืน หรือระบบอ่ืน ท่ีตองใชรหัสท่ีตองใชรหัส  ((ppaasssswwoorrdd))  ในการเขาถึงขอมูลในการเขาถึงขอมูล  

        มีการกําจัดขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลมีการกําจัดขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคล  ((IIddeennttiiffiieerr))  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  

55..99  ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลขอระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลของอาสาสมัครงอาสาสมัคร  …………………………  ปป      ภายหลังสิ้นสุดการวิจัยภายหลังสิ้นสุดการวิจัย  

55..1100  โครงรางการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณาโครงรางการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณา  มีสิ่งเหลานี้หรือไมมีสิ่งเหลานี้หรือไม                    มี มี ((ระบุระบุ))                                ไมมีไมมี    

        คูมือผูวิจัยคูมือผูวิจัย  ((IInnvveessttiiggaattoorr’’ss  BBrroocchhuurree))                  โฆษณาโฆษณา  

        สิ่งตีพิมพสิ่งตีพิมพ  ((บทความในหนังสือตางๆบทความในหนังสือตางๆ))                                รางรางจดหมายถึงอาสาสมัครจดหมายถึงอาสาสมัคร  

        สื่ออิเล็กทรอนิกสสื่ออิเล็กทรอนิกส  ((เชนเชน  wweebb  ssiittee))                                  สื่อวิทยุสื่อวิทยุ  ((บทความบทความ))  

        สื่อโทรทัศนสื่อโทรทัศน  ((บทความบทความ))                                                                วีดีโอวีดีโอ  //  ซีดีซีดี  //  เทปเทป  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  

55..1111  คาตอบแทนคาตอบแทน  แกอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัยแกอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัย  
        ไมมีคาตอบแทนหรือของกํานัลใดๆไมมีคาตอบแทนหรือของกํานัลใดๆ  สําหรับอาสาสมัครสําหรับอาสาสมัคร  
        อาสาสมัครไดรับของกํานัลอาสาสมัครไดรับของกํานัล  เปนสิ่งของเปนสิ่งของ  ไดแกไดแก  
        อาสาสมัครไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินอาสาสมัครไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้  
                  คาตอบแทนตอครั้งคาตอบแทนตอครั้ง  ท่ีมาพบผูวิจัยท่ีมาพบผูวิจัย  ………………………………………………....  บาทบาท        จําจํานวนครั้งท่ีมาพบผูวิจัยนวนครั้งท่ีมาพบผูวิจัย  ………………………………..  ครั้งครั้ง  
                  รวมเปนเงินคาตอบแทนรวมเปนเงินคาตอบแทน  …………………………………………………………....  บาทบาท  
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55..1122  ในกรณีท่ีอาสาสมัครไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บในกรณีท่ีอาสาสมัครไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บ  ท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย  การจายคาชดเชยการจายคาชดเชย  มีดังนี้มีดังนี้  
        อาสาสมัครอาสาสมัคร  เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเอง  
        อาสาสมัครอาสาสมัคร  สาสามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดมารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได  ตามสิทธิท่ีพึงไดรับในกรณีเจ็บปวยอ่ืนๆตามสิทธิท่ีพึงไดรับในกรณีเจ็บปวยอ่ืนๆ  
        ผูวิจัยผูวิจัย  จายคารักษาพยาบาลใหบางสวนจายคารักษาพยาบาลใหบางสวน  
        ผูวิจัยผูวิจัย  จายคารักษาพยาบาลใหท้ังหมดจายคารักษาพยาบาลใหท้ังหมด  
        ผูใหทุนวิจัยผูใหทุนวิจัย  จายคารักษาพยาบาลใหบางสวนจายคารักษาพยาบาลใหบางสวน  
        ผูใหทุนวิจัยผูใหทุนวิจัย  จายคารักษาพยาบาลใหท้ังหมจายคารักษาพยาบาลใหท้ังหมดด  
        โรงพยาบาลหรือสถาบันท่ีทําการวิจัยโรงพยาบาลหรือสถาบันท่ีทําการวิจัย  เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  
        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ                      

55..1133  การเปดเผยการมีสวนไดสวนเสียการเปดเผยการมีสวนไดสวนเสีย  ((FFiinnaanncciiaall  IInntteerreesstt  DDiisscclloossuurree))  

    ผูวิจัยมีสวนไดสวนเสียผูวิจัยมีสวนไดสวนเสีย  ในโครงการวิจัยนี้หรือไม               ในโครงการวิจัยนี้หรือไม                   มี                   มี                     ไมมีไมมี  
    ถาถา  ““  มีมี  ””  กรุณาตอบขอกรุณาตอบขอ  55..1144                                                                                            

55..1144  รายการการมีสวนไดสวนเสีย       รายการการมีสวนไดสวนเสีย         จํานวนเงินจํานวนเงิน  ((บาทบาท))  

        ผูถือหุนผูถือหุน  หรือเจาของกิจการหรือเจาของกิจการ    

        คาตอบแทนเปนจํานวนเงินคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน  (นอกเหนือจากท่ีไดรับจากงบประมาณการวิจัย )       

        อ่ืนๆอ่ืนๆ  ระบุระบุ    

    

    

                                                                                                                                                                รวมเปนเงินรวมเปนเงิน    

ลงนามผูวิจัย ………....................................................... (……………………………………………….) วันท่ี ….…….................... 

ลงนามผูรวมวิจัย ……....................................................(……………………...………………………..) วันท่ี ……........................   

ลงนามท่ีปรึกษา  ……....................................................(……………………...………………………..) วันท่ี ……….....................   
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Version ……… Date …………….                                                    FM-NMD-REC-06 (R04) April2020 

  แบบเสนอโครงการวิจัย  
(Protocol Submission Form)  

เพื่อขอรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 
(**กรุณาใสหมายเลขหนา (Page), Version, Date ของโครงการฯที่ foot note ทุกแผน **) 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย 
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย และที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 คุณวุฒิ             สาขาวิชา     
 สถานที่ทํางาน/สถานที่ติดตอ  
 หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก    E–mail  address 

3. ชื่อผูวิจัยรวม (ระบุทุกคนทั้งภาษาไทย, อังกฤษ, สถานทีท่ํางาน/สถานที่ติดตอ, หมายเลขโทรศพัท และ     
e-mail address กรณีวิทยานิพนธใหระบุชื่ออาจารยที่ปรึกษาทุกคน) 

4. ความสาํคญัของปญหาที่จะทําการวิจัย 
4.1 หลักการและเหตุผลการวิจัย 
4.2 การรวบรวมรายงานที่เก่ียวของกับการวิจัย 

5. วัตถุประสงคของการวิจัย 
6.  คํานิยาม 
7. รูปแบบการวิจัย (Research Design) 
8. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

8.1 ประชากร  
  8.2  การคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย (Subject Selection and Allocation) ประกอบดวย 
 8.2.1 เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการวิจัย (Inclusion Criteria) 
 8.2.2 เกณฑการคัดออกผูเขารวมการวิจัย (Exclusion  Criteria) 

   8.2.3 การจัดอาสาสมัครเขากลุม (Subject Allocation)  
8.3 ขนาดตัวอยาง และการคํานวณ (ระบุที่มา และจํานวนผูเขารวมการวิจัย) 
8.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
8.5 วิธีศึกษาวิจัย/วิธีดําเนินการทดลอง  
8.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  
8.7 การวัดผล/การวิเคราะหขอมูล (Outcome Measurement/Data Analysis)      

9.   ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ 
10.  สถานที่ทําวิจัย  

11. ขอพิจารณาดานจริยธรรม (ขอใหตอบทุกขอ) 
 11.1 เหตุผลความจําเปนที่ตองวิจัยในมนุษยหรือใชตัวอยางหรือขอมูลที่ไดจากมนุษย 
 11.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยน้ี (ตออาสาสมัครผูเขารวมการวิจัยเปนรายบุคคล และ 

ประโยชนโดยรวม ตอวิชาชีพ หรือ ตอสังคมรวมทั้งประโยชนตออาสาสมัครผูที่เขารวมการวิจัยน้ีหลัง
สิ้นสุดการวิจัย (ถามี) 
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  แบบเสนอโครงการวิจัย  
(Protocol Submission Form)  

เพื่อขอรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 
(**กรุณาใสหมายเลขหนา (Page), Version, Date ของโครงการฯที่ foot note ทุกแผน **) 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย 
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย และที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 คุณวุฒิ             สาขาวิชา     
 สถานที่ทํางาน/สถานที่ติดตอ  
 หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก    E–mail  address 

3. ชื่อผูวิจัยรวม (ระบุทุกคนทั้งภาษาไทย, อังกฤษ, สถานทีท่ํางาน/สถานที่ติดตอ, หมายเลขโทรศพัท และ     
e-mail address กรณีวิทยานิพนธใหระบุชื่ออาจารยที่ปรึกษาทุกคน) 

4. ความสาํคญัของปญหาที่จะทําการวิจัย 
4.1 หลักการและเหตุผลการวิจัย 
4.2 การรวบรวมรายงานที่เก่ียวของกับการวิจัย 

5. วัตถุประสงคของการวิจัย 
6.  คํานิยาม 
7. รูปแบบการวิจัย (Research Design) 
8. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

8.1 ประชากร  
  8.2  การคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย (Subject Selection and Allocation) ประกอบดวย 
 8.2.1 เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการวิจัย (Inclusion Criteria) 
 8.2.2 เกณฑการคัดออกผูเขารวมการวิจัย (Exclusion  Criteria) 

   8.2.3 การจัดอาสาสมัครเขากลุม (Subject Allocation)  
8.3 ขนาดตัวอยาง และการคํานวณ (ระบุที่มา และจํานวนผูเขารวมการวิจัย) 
8.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
8.5 วิธีศึกษาวิจัย/วิธีดําเนินการทดลอง  
8.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  
8.7 การวัดผล/การวิเคราะหขอมูล (Outcome Measurement/Data Analysis)      

9.   ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ 
10.  สถานที่ทําวิจัย  

11. ขอพิจารณาดานจริยธรรม (ขอใหตอบทุกขอ) 
 11.1 เหตุผลความจําเปนที่ตองวิจัยในมนุษยหรือใชตัวอยางหรือขอมูลที่ไดจากมนุษย 
 11.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยน้ี (ตออาสาสมัครผูเขารวมการวิจัยเปนรายบุคคล และ 

ประโยชนโดยรวม ตอวิชาชีพ หรือ ตอสังคมรวมทั้งประโยชนตออาสาสมัครผูที่เขารวมการวิจัยน้ีหลัง
สิ้นสุดการวิจัย (ถามี) 



72 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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 11.3  ระบุความเสี่ยง/ผลกระทบ/ผลขางเคียง ที่อาจเกิดขึ้นแกผูเขารวมการวิจัย (อธิบายผลกระทบตอ
รางกายจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความไมสะดวกสบาย และการเสียเวลา) 

11.4  หลักเกณฑการยุติการวิจัย  
11.5  วิธีการที่จะเขาถึงประชากรที่จะเชิญชวนใหเขารวมโครงการวิจัย (recruitment process) (อธิบาย

กระบวนการอยางละเอียด เชน วิธีการเขาถึงอาสาสมัคร, การเขาถึงขอมูล ตลอดจนการใชสื่อตางๆ *ถามี*)   
 11.6  การยินยอมเขารวมการวิจัย 

-  โดยการลงช่ือ (Written Inform Consent) (โปรดแนบแบบฟอรมใบยินยอมและคําช้ีแจงเพ่ือ 
อธิบายแกผูถูกวิจัยมาดวย) 

-  โดยวาจา (Verbal Inform Consent) (โปรดระบุเหตุผล และแนบคํากลาวช้ีแจงเพ่ืออธิบายแกผู
ถูกวิจัยดวย) 

-  อ่ืนๆ เชน ขออนุมัติจากผูมีอํานาจ และขอยกเวน ............................................................................ 
 11.7  วิธีการเก็บรักษาความลับขอมูลของผูเขารวมการวิจัย   
 
12. แหลงสนบัสนุนเงินทุนและงบประมาณการวิจัย  แหลงทุน                             งบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณ(บาท) 
1. คาใชสอย  
1.1 คาถายเอกสาร/คาทําเลมโครงการวิจัย  
1.2 คาจางพิมพเอกสาร  
1.3.คาอ่ืนๆ....  
2. คาใชจายดานบุคลากร  
2.1 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50 บาท/ช่ัวโมง   
2.2 คาตอบแทนที่ปรึกษา 800 บาท/ครั้ง  
2.3 คาจางวิเคราะหและประเมินขอมูล (เหมาจาย)  
3. คาพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโครงการฯ  
4. คาธรรมเนียมการตีพิมพวารสาร  
5. คาใชจายอ่ืนๆ..  
        

    ผูเสนอโครงการวิจัยสัญญาวา คณะผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอเสนอ
โครงการวิจัยน้ีอยางเครงครัด หากมีการแกไขขอเสนอโครงการวิจัย ผูวิจัยจะรายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือการพิจารณาอนุมัติ นอกจากน้ีหากประชากรที่รับไวในโครงการวิจัยเกิดผลขางเคียงหรืออันตรายจากการวิจัย 
หรือหากมีขอมูลองคความรูใหมเก่ียวกับประโยชนหรือโทษจากแหลงอ่ืนระหวางทําการศึกษา หัวหนาโครงการวิจัยจะ
รายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ทราบโดยเร็ว และจะสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยทุก 1 ป 
รวมทั้งแจงปดโครงการวิจัยเมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ มายังคณะกรรมการฯ ตามกําหนด 

13.   เอกสารอางอิง  
14.   ภาคผนวก (แนบมาดวย) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เชน แบบฟอรมเก็บขอมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ฯลฯ 
 เอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งคิดวาอาจจะเปนประโยชนในการพิจารณาโครงการวิจัย 
 ประวัติผูวิจัย/ผูรวมวิจัย/อาจารยที่ปรึกษา 
 เอกสารรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
 เอกสารอ่ืนๆ 
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 11.3  ระบุความเสี่ยง/ผลกระทบ/ผลขางเคียง ที่อาจเกิดขึ้นแกผูเขารวมการวิจัย (อธิบายผลกระทบตอ
รางกายจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความไมสะดวกสบาย และการเสียเวลา) 

11.4  หลักเกณฑการยุติการวิจัย  
11.5  วิธีการที่จะเขาถึงประชากรที่จะเชิญชวนใหเขารวมโครงการวิจัย (recruitment process) (อธิบาย

กระบวนการอยางละเอียด เชน วิธีการเขาถึงอาสาสมัคร, การเขาถึงขอมูล ตลอดจนการใชสื่อตางๆ *ถามี*)   
 11.6  การยินยอมเขารวมการวิจัย 

-  โดยการลงช่ือ (Written Inform Consent) (โปรดแนบแบบฟอรมใบยินยอมและคําช้ีแจงเพ่ือ 
อธิบายแกผูถูกวิจัยมาดวย) 

-  โดยวาจา (Verbal Inform Consent) (โปรดระบุเหตุผล และแนบคํากลาวช้ีแจงเพ่ืออธิบายแกผู
ถูกวิจัยดวย) 

-  อ่ืนๆ เชน ขออนุมัติจากผูมีอํานาจ และขอยกเวน ............................................................................ 
 11.7  วิธีการเก็บรักษาความลับขอมูลของผูเขารวมการวิจัย   
 
12. แหลงสนบัสนุนเงินทุนและงบประมาณการวิจัย  แหลงทุน                             งบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณ(บาท) 
1. คาใชสอย  
1.1 คาถายเอกสาร/คาทําเลมโครงการวิจัย  
1.2 คาจางพิมพเอกสาร  
1.3.คาอ่ืนๆ....  
2. คาใชจายดานบุคลากร  
2.1 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50 บาท/ช่ัวโมง   
2.2 คาตอบแทนที่ปรึกษา 800 บาท/ครั้ง  
2.3 คาจางวิเคราะหและประเมินขอมูล (เหมาจาย)  
3. คาพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโครงการฯ  
4. คาธรรมเนียมการตีพิมพวารสาร  
5. คาใชจายอ่ืนๆ..  
        

    ผูเสนอโครงการวิจัยสัญญาวา คณะผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอเสนอ
โครงการวิจัยน้ีอยางเครงครัด หากมีการแกไขขอเสนอโครงการวิจัย ผูวิจัยจะรายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือการพิจารณาอนุมัติ นอกจากน้ีหากประชากรที่รับไวในโครงการวิจัยเกิดผลขางเคียงหรืออันตรายจากการวิจัย 
หรือหากมีขอมูลองคความรูใหมเก่ียวกับประโยชนหรือโทษจากแหลงอ่ืนระหวางทําการศึกษา หัวหนาโครงการวิจัยจะ
รายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. ทราบโดยเร็ว และจะสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยทุก 1 ป 
รวมทั้งแจงปดโครงการวิจัยเมื่อดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ มายังคณะกรรมการฯ ตามกําหนด 

13.   เอกสารอางอิง  
14.   ภาคผนวก (แนบมาดวย) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เชน แบบฟอรมเก็บขอมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ฯลฯ 
 เอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งคิดวาอาจจะเปนประโยชนในการพิจารณาโครงการวิจัย 
 ประวัติผูวิจัย/ผูรวมวิจัย/อาจารยที่ปรึกษา 
 เอกสารรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
 เอกสารอ่ืนๆ 
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เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย  
(Research Subject Information sheet) 

 
ชื่อโครงการวิจัย 
 
วันที่ชี้แจง 
ชื่อและสถานที่ทํางานของผูวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัยรวม 
 
ผูใหทุนวิจัย 
 

 
ทานไดรับการเชิญชวนใหเขารวมในโครงการวิจัยนี้ กอนท่ีทานจะตกลงใจเขารวมหรือไม โปรดอานขอความใน

เอกสารนี้ท้ังหมด เพ่ือใหทราบวา เหตุใดทานจึงไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการวิจัยนี้ โครงการวิจัยนี้ ทําเพ่ืออะไร  หาก
ทานเขารวมโครงการวิจัยนี้ทานจะตองทําอะไรบาง รวมท้ังขอดีและขอเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหวางการวิจัย 
 ในเอกสารนี้ อาจมีขอความท่ีทานอานแลวยังไมเขาใจ โปรดสอบถามผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัยท่ีทําโครงการนี้ เพ่ือให
อธิบายจนกวาทานจะเขาใจ ทานจะไดรับเอกสารนี้ 1 ชุด กลับไปอานท่ีบานเพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ีนอง เพ่ือน หรือ
แพทยท่ีทานรูจัก ใหชวยตัดสินใจวาควรจะเขารวมโครงการวิจัยนี้หรือไม การเขารวมในโครงการวิจัยครั้งนี้จะตองเปนความ
สมัครใจของทาน ไมมีการบังคับหรือชักจูง ถึงแมทานจะไมเขารวมในโครงการวิจัย ทานก็จะไดรับการรักษาพยาบาล
ตามปกติ  การไมเขารวมหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้  จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบริการ การรักษาพยาบาลหรือ
ผลประโยชนท่ีพึงจะไดรับของทานแตอยางใด 
 โปรดอยาลงลายมือชื่อของทานในเอกสารนี้จนกวาทานจะแนใจวามีความประสงคจะเขารวมในโครงการวิจัยนี้ 
คําวา “ทาน” ในเอกสารนี้หมายถึงผูเขารวมโครงการวิจัยในฐานะเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้ หากทานเปนผูแทนโดย
ชอบธรรมตามกฎหมายของผูท่ีจะเขารวมในโครงการวิจัย  และลงนามแทนในเอกสารนี้ โปรดเขาใจวา “ทาน” ในเอกสาร
นี้หมายถึงผูเขารวมในโครงการวิจัยเทานั้น 
................................................................................................................................................................................................. 
 

1. ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 (ใหสรุปหลักการและเหตุผลท่ีมาของการวิจัยอยางงายๆ ใหคนท่ัวไปเขาใจ เลี่ยงการใชศัพทเทคนิค และการ
คัดลอกจากโครงการวิจัยมาท้ังหมด ในกรณีท่ีปนยาใหม ควรระบุวาไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยาของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือยัง) 
 

2. ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 
 (สรุปเกณฑการคัดเลือก (Inclusion criteria) ท่ีสําคัญท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยตองรู) 

  

3. การทําโครงการวิจัยนี้มีที่ใดและมีจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งสิ้นเทาไร 
 (หากเปน Multi-center study ใหระบุวาทําในประเทศไทยหรือตางประเทศ และบอกวาจํานวนผูเขารวมวิจัยใน
สถาบันมีกี่คน) 
4. ระยะเวลาที่ตองเขารวมโครงการวิจัยและจํานวนครั้งที่นัด 
 (การศึกษานี้ใชระยะเวลาประมาณ........... ทานตองเขารวมโครงการจํานวน ..........ครั้ง ) 
 

5. หากทานเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ ทานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไดรับการปฏิบัติอยางไรบาง 
 (ระบุสวนขั้นตอน/กระบวนการทดลอง เชน นัดกี่ครั้ง มีการเจาะเลือดกี่ครั้ง  มีการติดตามอยางไร) 
 

6. ความไมสุขสบาย หรือการเสี่ยงที่อาจจะไดรับจากการวิจัยและวิธีการปองกัน  
 (อธิบายความเสี่ยงความไมสุขสบายท่ีมีตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐานะ หรือพบไดบอยและการปองกัน) 
  

7. ประโยชนทีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย 
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เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย  
(Research Subject Information sheet) 

 
ชื่อโครงการวิจัย 
 
วันที่ชี้แจง 
ชื่อและสถานที่ทํางานของผูวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัยรวม 
 
ผูใหทุนวิจัย 
 

 
ทานไดรับการเชิญชวนใหเขารวมในโครงการวิจัยนี้ กอนท่ีทานจะตกลงใจเขารวมหรือไม โปรดอานขอความใน

เอกสารนี้ท้ังหมด เพ่ือใหทราบวา เหตุใดทานจึงไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการวิจัยนี้ โครงการวิจัยนี้ ทําเพ่ืออะไร  หาก
ทานเขารวมโครงการวิจัยนี้ทานจะตองทําอะไรบาง รวมท้ังขอดีและขอเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหวางการวิจัย 
 ในเอกสารนี้ อาจมีขอความท่ีทานอานแลวยังไมเขาใจ โปรดสอบถามผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัยท่ีทําโครงการนี้ เพ่ือให
อธิบายจนกวาทานจะเขาใจ ทานจะไดรับเอกสารนี้ 1 ชุด กลับไปอานท่ีบานเพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ีนอง เพ่ือน หรือ
แพทยท่ีทานรูจัก ใหชวยตัดสินใจวาควรจะเขารวมโครงการวิจัยนี้หรือไม การเขารวมในโครงการวิจัยครั้งนี้จะตองเปนความ
สมัครใจของทาน ไมมีการบังคับหรือชักจูง ถึงแมทานจะไมเขารวมในโครงการวิจัย ทานก็จะไดรับการรักษาพยาบาล
ตามปกติ  การไมเขารวมหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้  จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบริการ การรักษาพยาบาลหรือ
ผลประโยชนท่ีพึงจะไดรับของทานแตอยางใด 
 โปรดอยาลงลายมือชื่อของทานในเอกสารนี้จนกวาทานจะแนใจวามีความประสงคจะเขารวมในโครงการวิจัยนี้ 
คําวา “ทาน” ในเอกสารนี้หมายถึงผูเขารวมโครงการวิจัยในฐานะเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้ หากทานเปนผูแทนโดย
ชอบธรรมตามกฎหมายของผูท่ีจะเขารวมในโครงการวิจัย  และลงนามแทนในเอกสารนี้ โปรดเขาใจวา “ทาน” ในเอกสาร
นี้หมายถึงผูเขารวมในโครงการวิจัยเทานั้น 
................................................................................................................................................................................................. 
 

1. ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 (ใหสรุปหลักการและเหตุผลท่ีมาของการวิจัยอยางงายๆ ใหคนท่ัวไปเขาใจ เลี่ยงการใชศัพทเทคนิค และการ
คัดลอกจากโครงการวิจัยมาท้ังหมด ในกรณีท่ีปนยาใหม ควรระบุวาไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยาของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือยัง) 
 

2. ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 
 (สรุปเกณฑการคัดเลือก (Inclusion criteria) ท่ีสําคัญท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยตองรู) 

  

3. การทําโครงการวิจัยนี้มีที่ใดและมีจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งสิ้นเทาไร 
 (หากเปน Multi-center study ใหระบุวาทําในประเทศไทยหรือตางประเทศ และบอกวาจํานวนผูเขารวมวิจัยใน
สถาบันมีกี่คน) 
4. ระยะเวลาที่ตองเขารวมโครงการวิจัยและจํานวนครั้งที่นัด 
 (การศึกษานี้ใชระยะเวลาประมาณ........... ทานตองเขารวมโครงการจํานวน ..........ครั้ง ) 
 

5. หากทานเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ ทานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไดรับการปฏิบัติอยางไรบาง 
 (ระบุสวนขั้นตอน/กระบวนการทดลอง เชน นัดกี่ครั้ง มีการเจาะเลือดกี่ครั้ง  มีการติดตามอยางไร) 
 

6. ความไมสุขสบาย หรือการเสี่ยงที่อาจจะไดรับจากการวิจัยและวิธีการปองกัน  
 (อธิบายความเสี่ยงความไมสุขสบายท่ีมีตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐานะ หรือพบไดบอยและการปองกัน) 
  

7. ประโยชนทีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย 
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เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย  
(Research Subject Information sheet) 

 
ชื่อโครงการวิจัย 
 
วันที่ชี้แจง 
ชื่อและสถานที่ทํางานของผูวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัยรวม 
 
ผูใหทุนวิจัย 
 

 
ทานไดรับการเชิญชวนใหเขารวมในโครงการวิจัยนี้ กอนท่ีทานจะตกลงใจเขารวมหรือไม โปรดอานขอความใน

เอกสารนี้ท้ังหมด เพ่ือใหทราบวา เหตุใดทานจึงไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการวิจัยนี้ โครงการวิจัยนี้ ทําเพ่ืออะไร  หาก
ทานเขารวมโครงการวิจัยนี้ทานจะตองทําอะไรบาง รวมท้ังขอดีและขอเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหวางการวิจัย 
 ในเอกสารนี้ อาจมีขอความท่ีทานอานแลวยังไมเขาใจ โปรดสอบถามผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัยท่ีทําโครงการนี้ เพ่ือให
อธิบายจนกวาทานจะเขาใจ ทานจะไดรับเอกสารนี้ 1 ชุด กลับไปอานท่ีบานเพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ีนอง เพ่ือน หรือ
แพทยท่ีทานรูจัก ใหชวยตัดสินใจวาควรจะเขารวมโครงการวิจัยนี้หรือไม การเขารวมในโครงการวิจัยครั้งนี้จะตองเปนความ
สมัครใจของทาน ไมมีการบังคับหรือชักจูง ถึงแมทานจะไมเขารวมในโครงการวิจัย ทานก็จะไดรับการรักษาพยาบาล
ตามปกติ  การไมเขารวมหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้  จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบริการ การรักษาพยาบาลหรือ
ผลประโยชนท่ีพึงจะไดรับของทานแตอยางใด 
 โปรดอยาลงลายมือชื่อของทานในเอกสารนี้จนกวาทานจะแนใจวามีความประสงคจะเขารวมในโครงการวิจัยนี้ 
คําวา “ทาน” ในเอกสารนี้หมายถึงผูเขารวมโครงการวิจัยในฐานะเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้ หากทานเปนผูแทนโดย
ชอบธรรมตามกฎหมายของผูท่ีจะเขารวมในโครงการวิจัย  และลงนามแทนในเอกสารนี้ โปรดเขาใจวา “ทาน” ในเอกสาร
นี้หมายถึงผูเขารวมในโครงการวิจัยเทานั้น 
................................................................................................................................................................................................. 
 

1. ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 (ใหสรุปหลักการและเหตุผลท่ีมาของการวิจัยอยางงายๆ ใหคนท่ัวไปเขาใจ เลี่ยงการใชศัพทเทคนิค และการ
คัดลอกจากโครงการวิจัยมาท้ังหมด ในกรณีท่ีปนยาใหม ควรระบุวาไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยาของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือยัง) 
 

2. ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 
 (สรุปเกณฑการคัดเลือก (Inclusion criteria) ท่ีสําคัญท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยตองรู) 

  

3. การทําโครงการวิจัยนี้มีที่ใดและมีจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งสิ้นเทาไร 
 (หากเปน Multi-center study ใหระบุวาทําในประเทศไทยหรือตางประเทศ และบอกวาจํานวนผูเขารวมวิจัยใน
สถาบันมีกี่คน) 
4. ระยะเวลาที่ตองเขารวมโครงการวิจัยและจํานวนครั้งที่นัด 
 (การศึกษานี้ใชระยะเวลาประมาณ........... ทานตองเขารวมโครงการจํานวน ..........ครั้ง ) 
 

5. หากทานเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ ทานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไดรับการปฏิบัติอยางไรบาง 
 (ระบุสวนขั้นตอน/กระบวนการทดลอง เชน นัดกี่ครั้ง มีการเจาะเลือดกี่ครั้ง  มีการติดตามอยางไร) 
 

6. ความไมสุขสบาย หรือการเสี่ยงที่อาจจะไดรับจากการวิจัยและวิธีการปองกัน  
 (อธิบายความเสี่ยงความไมสุขสบายท่ีมีตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐานะ หรือพบไดบอยและการปองกัน) 
  

7. ประโยชนทีคาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย 
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 (ประโยชนตอผูเขารวมวิจัยโดยตรง หรือเปนประโยชนตอสวนรวม) 
 

8. คาใชจายที่ผูเขารวมในโครงการวิจัยจะตองรับผิดชอบ (ถามี) 
 (ระบุวา คาใชจายท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยไมตองเสียคาใชจาย และสวนใดท่ีตองจายเอง) 
 

9. คาตอบแทนที่จะไดรับเม่ือเขารวมโครงการวิจัย 
 ( ระบุ คาตอบแทนท่ีไดรับ ) 
 

10. หากทานไมเขารวมโครงการวิจัยนี้ ทานมีทางเลือกอื่นอยางไรบาง 
 (ระบุ ทางเลือกของการรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีไดรับจากการเขารวมในโครงการวิจัยนี้) 
 

11. หากเกิดอันตรายที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยนี้ จะติดตอกับใคร และจะไดรับการปฏิบัติอยางไร 
 (ระบุชื่อผูวิจัย สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอไดท้ังในและนอกเวลาราชการ รวมท้ังหากเกิด
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ กรณีฉุกเฉินจากการเขารวมโครงการวิจัยนี้ จะไดรับการดูแลรักษาอยางไร) 
 

12. หากทานมีคําถามที่เก่ียวของกับโครงการวิจัย จะถามใคร ระบุชื่อผูวิจัยหรือผูวิจัยรวม 
 (ระบุชื่อผูรับผิดชอบ สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได) 
 

13. หากทานรูสึกวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในระหวางโครงการวิจัยนี้ ทานอาจแจงเรื่องไดที่ 
 (เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ ท่ีสํานักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย
ทหารเรือ อาคารกองบังคับการ กรมแพทยทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600              
โทร. 0-2475-2705, E-mail : rec@nmd.go.th ) 
 

14. ขอมูลสวนตัวของทานที่ไดจากโครงการวิจัยครั้งนี้จะถูกนําไปใชดังตอไปนี้ 
 (ระบุวาจะนําเสนอขอมูลท่ีไดเพ่ือประโยชนทางวิชาการโดยไมเปดเผย ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู ของผูเขารวมใน
โครงการวิจัยเปนรายบุคคล และมีมาตรการในการเก็บรักษาขอมูลสวนตัวและขอมูลท่ีไดจากโครงการวิจัยอยางไร จะมีการ
นําเสนอขอมูลอยางไร) 
 

15. ทานจะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยหลังจากไดลงนามเขารวมโครงการวิจัยแลวไดหรือไม 
 (ตองมีขอความใหผูเขารวมในโครงการวิจัย สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดตลอดเวลา โดยจะไมมี
ผลเสียใดๆ เกิดข้ึน และใหบอกดวยวา ผูเขารวมในโครงการวิจัยอาจถูกขอใหออกจากโครงการวิจัยในกรณีใดบาง เชน เม่ือ
โรคมีอาการรุนแรงขึ้น เปนตน) 
 

16. หากมีขอมูลใหมที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย ทานจะไดรับแจงขอมูลนั้นโดยผูวิจัยหรือผูวิจัยรวมนั้นทันที (ในกรณีท่ี
เปนการวิจัยเกี่ยวของกับการรักษาโดยเฉพาะการใชยา) 
 (ในกรณีท่ีเปนการวิจัยเกี่ยวของกับการรักษาโดยเฉพาะการใชยา หากมีขอมูลใหมท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย
ผูวิจัยจะตองแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัยทราบดวย) 
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 (ประโยชนตอผูเขารวมวิจัยโดยตรง หรือเปนประโยชนตอสวนรวม) 
 

8. คาใชจายที่ผูเขารวมในโครงการวิจัยจะตองรับผิดชอบ (ถามี) 
 (ระบุวา คาใชจายท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยไมตองเสียคาใชจาย และสวนใดท่ีตองจายเอง) 
 

9. คาตอบแทนที่จะไดรับเม่ือเขารวมโครงการวิจัย 
 ( ระบุ คาตอบแทนท่ีไดรับ ) 
 

10. หากทานไมเขารวมโครงการวิจัยนี้ ทานมีทางเลือกอื่นอยางไรบาง 
 (ระบุ ทางเลือกของการรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีไดรับจากการเขารวมในโครงการวิจัยนี้) 
 

11. หากเกิดอันตรายที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยนี้ จะติดตอกับใคร และจะไดรับการปฏิบัติอยางไร 
 (ระบุชื่อผูวิจัย สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอไดท้ังในและนอกเวลาราชการ รวมท้ังหากเกิด
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ กรณีฉุกเฉินจากการเขารวมโครงการวิจัยนี้ จะไดรับการดูแลรักษาอยางไร) 
 

12. หากทานมีคําถามที่เก่ียวของกับโครงการวิจัย จะถามใคร ระบุชื่อผูวิจัยหรือผูวิจัยรวม 
 (ระบุชื่อผูรับผิดชอบ สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได) 
 

13. หากทานรูสึกวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในระหวางโครงการวิจัยนี้ ทานอาจแจงเรื่องไดที่ 
 (เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ ท่ีสํานักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย
ทหารเรือ อาคารกองบังคับการ กรมแพทยทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600              
โทร. 0-2475-2705, E-mail : rec@nmd.go.th ) 
 

14. ขอมูลสวนตัวของทานที่ไดจากโครงการวิจัยครั้งนี้จะถูกนําไปใชดังตอไปนี้ 
 (ระบุวาจะนําเสนอขอมูลท่ีไดเพ่ือประโยชนทางวิชาการโดยไมเปดเผย ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู ของผูเขารวมใน
โครงการวิจัยเปนรายบุคคล และมีมาตรการในการเก็บรักษาขอมูลสวนตัวและขอมูลท่ีไดจากโครงการวิจัยอยางไร จะมีการ
นําเสนอขอมูลอยางไร) 
 

15. ทานจะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยหลังจากไดลงนามเขารวมโครงการวิจัยแลวไดหรือไม 
 (ตองมีขอความใหผูเขารวมในโครงการวิจัย สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดตลอดเวลา โดยจะไมมี
ผลเสียใดๆ เกิดข้ึน และใหบอกดวยวา ผูเขารวมในโครงการวิจัยอาจถูกขอใหออกจากโครงการวิจัยในกรณีใดบาง เชน เม่ือ
โรคมีอาการรุนแรงขึ้น เปนตน) 
 

16. หากมีขอมูลใหมที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย ทานจะไดรับแจงขอมูลนั้นโดยผูวิจัยหรือผูวิจัยรวมนั้นทันที (ในกรณีท่ี
เปนการวิจัยเกี่ยวของกับการรักษาโดยเฉพาะการใชยา) 
 (ในกรณีท่ีเปนการวิจัยเกี่ยวของกับการรักษาโดยเฉพาะการใชยา หากมีขอมูลใหมท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย
ผูวิจัยจะตองแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัยทราบดวย) 
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย

ทําที่....................................................................... 
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................. 

ช่ือ.............................................................นามสกุล................................................อายุ..........................ป 
ขาพเจา ซึ่งไดลงนามทายหนังสือน้ี  ขอแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

ช่ือโครงการวิจัย ........................................................................................................................................ 
ช่ือผูวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
ที่อยูที่ติดตอ .....................................................................................................โทรศัพท............................ 
 ขาพเจา ไดรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับที่มาและวัตถุประสงคในการทําวิจัย รายละเอียดขั้นตอนตางๆ 
ท่ีจะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชนซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ โดยไดอาน
รายละเอียดในเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัยโดยตลอด และไดรับคําอธิบายจากผูวิจัย จนเขาใจเปนอยางดีแลว 

ขาพเจาจึงสมัครใจเขารวมในโครงการวิจัยน้ี ตามที่ระบุไวในเอกสารช้ีแจงผูเขารวมการวิจัย โดย
ขาพเจายินยอม  ตอบแบบสอบถาม..... (หรืออ่ืนๆ เชน เขารับการฝกอบรมอะไร หรือ ไดรับการปฏิบัติซึ่ง
นอกเหนือจากขั้นตอนปกติ ฯลฯ เปนเวลานานเทาใด จํานวนกี่ครั้ง หรือไดรับการเจาะเลือด ก่ีชอนชา เปนตน) 
เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแลวขอมูลที่เกี่ยวของกับผูมีสวนรวมในการวิจัยจะถูกทําลาย (เชน จะทําลายแถบ
บันทึกเสียง จะทําลายเลือด เปนตน) หากเก็บไวศึกษาตอก็ตองระบุใหชัดเจน 

ขาพเจามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ไดตามความประสงค โดยไมตองแจงเหตุผล ซึ่งการ
ถอนตัวออกจากการวิจัยน้ี จะไมมีผลกระทบในทางใดๆ (ระบุเปนตนวา ไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษา/ ผล
ตอการศึกษา/ ผลตอการเรียน) ตอขาพเจาทั้งสิ้น 

ขาพเจาไดรับคํารับรองวา ผูวิจัยจะปฏิบัติตอขาพเจาตามขอมูลที่ระบุไวในเอกสารช้ีแจงผูเขารวมการ
วิจัย และขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับขาพเจา ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยจะนําเสนอขอมูลการวิจัยเปน
ภาพรวมเทาน้ัน ไมมีขอมูลใดในการรายงานที่จะนําไปสูการระบุตัวขาพเจา 
 หากขาพเจาไมไดรับการปฏิบัติตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัย ขาพเจา
สามารถรองเรียนไดที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ เลขที่ 504/54 อาคารกองบังคับการ 
กรมแพทยทหารเรือ ช้ัน 1 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท / โทรสาร 
0-2475-2705 E-mail : rec@nmd.go.th 

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว มีความเขาใจดีทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน ทั้งนี้ขาพเจาไดรับสาํเนาเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจยั และสําเนาหนงัสือแสดงความยินยอมไวแลว 1 ชุด 

ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

ผูวิจัยหลัก 

ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

ผูเขารวมในการวิจัย 
 ลงช่ือ............................................................. 

(............................................................) 
พยาน 

 

 ในกรณีท่ีผูเขารวมในโครงการยังไมบรรลนุิติภาวะ (อายุนอยกวา 18 ป)/ไมสามารถตัดสนิใจไดดวยตนเอง 
(โรคจิต–หมดสติ) และไมสามารถลงลายมอืช่ือดวยตนเอง ขาพเจา (ช่ือ) ........................................................... 
ในฐานะเปน ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง/บิดา-มารดา/สาม-ีภรรยา ของ ....................................................
อนุญาตให….................................................................................เขารวมในโครงการวิจัยในครั้งน้ีได  
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ลงช่ือ .......................................................... ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง/บิดา-มารดา/สามี- ภรรยา  
( ........................................................)  

ลงช่ือ .......................................................... พยาน  
      ( ........................................................) 
 
 

คาํแนะนํา: โปรดปรับข้อความให้สอดคล้องกบัโครงการวิจัยของท่าน และลบข้อความทีไ่ม่เกีย่วข้องออกก่อนส่งพจิารณา 

 

  

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูวิจัย คาํแนะนํา: โปรดปรับข้อความให้สอดคล้องกบัโครงการวิจัยของท่าน 
 

1. กรณีการศึกษาในกลุมผูติดยาเสพติด, ผูติดเช้ือ HIV, หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, หญิงบริการ 
แรงงานผิดกฎหมาย หรือการลงนามน้ันอาจทําใหเกิดความเสียหาย/เปนการเปดเผยความลับของผูมีสวนรวม
ในการวิจัยเปนตน ผูวิจัยสามารถขอยกเวนการลงนามได 

2. ในกรณีที่งานวิจัยที่มีความเสี่ยงนอย เปนตนวา การวิจัยที่ใชแบบสอบถามที่ไมระบุช่ือผูตอบ
แบบสอบถาม, งานวิจัยที่วิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษาสิ่งสงตรวจที่ไมสามารถสืบคนกลับไดวา
เปนบุคคลใด การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท ผูวิจัยสามารถขอยกเวนใบยินยอมได 

โดยทุกกรณีดังกลาวขางตน ผูวิจัยตองระบุวามีการใหขอมูลแกผูมีสวนรวมในการวิจัยอยางไร (ตาม 
FM-NMD-REC-15) แมวาจะมีการขอยกเวนใบยินยอมหรือไมตองลงนามในใบยินยอม 
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1 

FM-NMD-REC-08 (R05) April.2020 

          แบบประวัติผูวิจัย Curriculum Vitae (CV) 
                             

  

1. ขอมูลสวนบุคคล  
1.1 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)     
1.2 วัน เดือน ปเกิด   
1.3 ตําแหนงปจจุบัน   
1.4 ที่อยู (ที่ทํางาน)  
  โทรศัพท               E-mail :…………….…………………………………………………………..  
2. ขอมูลการศึกษา  
2.1 คุณวุฒิ 
- ระดับปริญญาตร…ี………………………………………………………..สถานที่ศึกษา.............................................................. 
- ระดับปริญญาโท…………………………………………………………..สถานที่ศึกษา.............................................................. 
- ระดับปริญญาเอก…………………………………………………………สถานที่ศึกษา.............................................................. 
- หลักสูตรสําคัญอ่ืนๆ................................................................................................................................................. 
3. ผลงานวิจัย 
- ช่ืองานวิจัย.........................................................................................................................................ป....................... 
  
 

 
        ลงช่ือ .................................................... 
                (….…………………………..………….) 
         วันที่ ...................................... 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 

แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัย 
Protocol Checklist Form 

 
 

  FM-NMD-REC-07.1 (R05) April.2020 

ชื่อโครงการ ......................................................................................................................................................................
ผูวิจัย .......................................................................................... สังกัด .......................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท .......................................................... E-mail address : ………………………………………………………. 
ผูประสานงาน  …………………-………………….……… Tel : ………………………..-……………………………E mail : ……………......-....................…. 
*** โครงรางการวิจัยที่นําสงตองมี (Version), Date (date/month/year) และหมายเลขใหครบทุกหนา **** 
     โครงการทีต่รวจสอบแลวไมมีใหระบุดวยวา “ไมเกี่ยวของ” 
 

หัวขอ รายละเอียดโครงรางการวิจัย สําหรับผูวิจัยตรวจสอบ สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบ 
มี ไมมี หมายเหตุ มี ไมมี หมายเหตุ 

I. โครงรางการวิจัยทั่วไป         
1 หนังสือบันทึกนําสงโครงรางวจิัยโดยผูวิจัย จํานวน 1 ฉบับ       
2 แบบรายงานขอมูลโครงรางการวจิัยเพ่ือพิจารณาครั้งแรก (FM-NMD-REC-05)          
3 สงแบบเสนอโครงการวิจัย(ท่ีผูวิจัย และผูรวมวิจัย (หรือท่ีปรึกษา) ลงนาม )    

(FM-NMD-REC-06)  
  3.1  โครงรางการวิจัยภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ ฉบับสมบรูณ 
Version  __  date ___ 
 3.2  โครงรางการวิจัยฉบับยอภาษาไทย (ถามีแตโครงรางภาษาอังกฤษ
ฉบับสมบูรณ ) 

      

4 เอกสารชี้แจงขอมูลผูรวมโครงการวิจัย (Information sheet) (ถามี) 
Version __  date _ 
***(เด็กอายุ  7-12 ป ควรมีเอกสารชี้แจงขอมูลแกเด็ก หรือ Assent)      

      

5 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมโครงการวิจัย (consent form) 
 มีเลขหนา   Version __  date _   

      

6. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย       
แบบบันทึกขอมูล (ถามี) มีเลขหนา   Version  __  date__       
แบบสอบถามหรือสัมภาษณ (ถามี) มีเลขหนา Version __date _____       

7. ประวัติผูวิจัย/ผูวิจัยรวม/อาจารยท่ีปรึกษา ( Curriculum  vitae )        
8 สําเนาการอบรม (GCP) การปฏิบัติการวิจัยท่ีดี หรือการอบรมจริยธรรม

การวิจัย ของผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม 
      

9 เอกสารประกัน (insurance) ถาเปนโครงการวิจัยของบริษัทเอกชน  (ถามี)       
10 รายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินความพรอมของสถาบันวิจัยเด่ียว (ถามี)       
11 เอกสารประเมิน Local issue ทุก site (ถาสถาบันวิจัย ไมใชสถาบันภาคี)       
12 อ่ืนๆ ไดแกโฆษณา สิ่งพิมพ บทความ สื่อ       
13 ซีดีท่ีมีอิเล็กทรอนิกสไฟลของโครงรางการวิจัย จํานวน 1 แผน / e-mail 

เอกสารโครงการฉบับจริง 1 ชุด และสําเนา 3 ชุด (ขอ 1-12) 
      

II. โครงรางการวิจัยจากบริษัทยาตรวจสอบเพ่ิมเติม        
14 คูมือผูวิจัย (Investigator brochure) จํานวน _____ชุด  

มีเลขหนา version ________ date ________ 
      

15 ถามีการใชยา : ยาผานการรับรองจากองคการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุขหรือไม  
ถามี แนบใบ อย. จํานวน _____________ ชุด 

      



79คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 

แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัย 
Protocol Checklist Form 

 
 

  FM-NMD-REC-07.1 (R05) April.2020 

หัวขอ รายละเอียดโครงรางการวิจัย สําหรับผูวิจัยตรวจสอบ สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบ 
มี ไมมี หมายเหตุ มี ไมมี หมายเหตุ 

16 เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน       
 

ลงชื่อ  ………………………………………………………………(หัวหนาโครงการวิจัย) วันท่ี   ………../.............../………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สําหรับเจาหนาที่สํานักงาน ไดตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยแลว พบวา 
  ครบถวน 
 ไมครบถวน เอกสารที่ขาดประกอบดวยรายการดังน้ี 
 1.  หนังสือนําสง(บันทึกขอความ) 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  ประวัติผูวิจัย/อาจารยที่ปรึกษา 4.  สําเนาการผานการอบรมดานจริยธรรม 

5.  ไมใส version /date   6.  ไมสงไฟล 
7.  อ่ืนๆ 

วันที่แจงผูวิจัย....................................................วันที่ผูวิจัยสงเอกสารกลบัมา.................................................. 
 
ลงช่ือ  ..............................................................(เจาหนาที่สํานักงานฯ)  วันที่   ……..…../............../…………….  
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FM-NMD-REC-17 (R03) April20

 สํานักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 
  504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทยทหารเรือ บุคคโล ธนบุรี กทม.10600, Tel./ Fax : 02-4752705 E-mail : rec@nmd.go.th 
 
 

 

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย  

เพ่ือ1.  ตามทีแ่จงทุก........เดือน   2.  ตออายุโครงการ   3.  ปดโครงการ เสร็จสิ้นเมือ่......../.........../.......... 

วันที่เริ่มโครงการวิจัย ......../............./.............. วันที่รายงานความกาวหนา ......../................./.............. 

รหัสโครงการวิจัย RP………../…………..ผูวิจัย.................................................................................................................. 

ช่ือโครงการวิจัย (ไทย)  .................................................................................................................................................  

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

ช่ือโครงการวิจัย (English).............................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
 

1. ความกาวหนา (Progression)  การรายงานครั้งที่ ...............................      
จํานวนผูเขารวมการวิจัยที่วางแผนไว ...........คน    ปจจุบันมีผูเขารวมการวิจัย ......................... คน   

ผูเขารวมที่อยูในระยะทดลอง ................... คน      ผูเขารวมที่อยูในระยะติดตาม .......................คน   

ผูเขารวมที่สิ้นสุดการศึกษาแลว ................ คน      ผูเขารวมที่ออกจากการศึกษากอนเวลา .........คน   
 

หมายเหตุ (กรณุาช้ีแจงเมื่อจํานวนที่วางแผนไวกับจํานวนผูเขารวมที่สิ้นสุดการศึกษาไมตรงกัน) 

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

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

หัวขอ ม ี ไมม ี
2.มีการเปลี่ยนแปลงแหลงทุนที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม (Funding Support)   
3. มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัยที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม (Amendment)     
4. มีเหตุการณไมพึงประสงคที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม (Adverse Event)     
5. มีเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม   
(Serious Adverse Event)        

  

6. มีขอมูลใหมเกี่ยวกับประโยชนหรือความเสี่ยงที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม  (New 
information)        

  

7. มีปญหาหรอืความเห็นเชิงลบในชุมชนหรอืผูเขารวมการวิจัยที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ 
หรือไม (Negative attitude)        

  

 

                     ลงช่ือผูวิจัย  ......................................................................
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FM-NMD-REC-17 (R03) April20

 สํานักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 
  504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทยทหารเรือ บุคคโล ธนบุรี กทม.10600, Tel./ Fax : 02-4752705 E-mail : rec@nmd.go.th 
 
 

 

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย  

เพ่ือ1.  ตามทีแ่จงทุก........เดือน   2.  ตออายุโครงการ   3.  ปดโครงการ เสร็จสิ้นเมือ่......../.........../.......... 

วันที่เริ่มโครงการวิจัย ......../............./.............. วันที่รายงานความกาวหนา ......../................./.............. 

รหัสโครงการวิจัย RP………../…………..ผูวิจัย.................................................................................................................. 

ช่ือโครงการวิจัย (ไทย)  .................................................................................................................................................  

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

ช่ือโครงการวิจัย (English).............................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
 

1. ความกาวหนา (Progression)  การรายงานครั้งที่ ...............................      
จํานวนผูเขารวมการวิจัยที่วางแผนไว ...........คน    ปจจุบันมีผูเขารวมการวิจัย ......................... คน   

ผูเขารวมที่อยูในระยะทดลอง ................... คน      ผูเขารวมที่อยูในระยะติดตาม .......................คน   

ผูเขารวมที่สิ้นสุดการศึกษาแลว ................ คน      ผูเขารวมที่ออกจากการศึกษากอนเวลา .........คน   
 

หมายเหตุ (กรณุาช้ีแจงเมื่อจํานวนที่วางแผนไวกับจํานวนผูเขารวมที่สิ้นสุดการศึกษาไมตรงกัน) 

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

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

หัวขอ ม ี ไมม ี
2.มีการเปลี่ยนแปลงแหลงทุนที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม (Funding Support)   
3. มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัยที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม (Amendment)     
4. มีเหตุการณไมพึงประสงคที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม (Adverse Event)     
5. มีเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม   
(Serious Adverse Event)        

  

6. มีขอมูลใหมเกี่ยวกับประโยชนหรือความเสี่ยงที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือไม  (New 
information)        

  

7. มีปญหาหรอืความเห็นเชิงลบในชุมชนหรอืผูเขารวมการวิจัยที่ยังไมเคยรายงานตอคณะกรรมการฯ 
หรือไม (Negative attitude)        

  

 

                     ลงช่ือผูวิจัย  ......................................................................

 

แบบรายงานการสิน้สดุโครงการวิจัย 
เสนอ คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ

 
ช่ือโครงการวิจัย .……………...……………………………………………………………………….……………………………………… 

เลขที่โครงการวิจัย  .……RP... /…………………………………………………..………………………………………………………. 

ผูวิจัย  .………………………………………………………………………...…………………………………………………………..……….. 
 

หัวขอ หัวขอ เหตุผล 

1. โครงการวิจัยเสร็จสิ้นตามแผนงาน  ใช  ไม ใช  

2. ดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ 

 ใช  ไม ใช  

3.เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงขึ้นกบัผูเขารวม

โครงการวิจัย ไดรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. 

 มี  ไมม ี

 

ถามีระบุ 

จํานวน...............ราย 

4. มีการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย/หรือการใหขอมูลกับผูมสีวน

รวมในการวิจัย 

 มี  ไมม ี

 

 

5. การสงรายงานสรุปผลการวิจัย   สงมาพรอมกัน 

 อยูระหวางสรุป 

 

 
                                                     ลงนามผูรายงาน  …..…………………………………….…………. 

                                                         (...............................................................) 
                                                                ........../........................./.......... 
 
 

 

สําหรบัคณะกรรมการฯ 
 

 

ความเหน็เลขานุการ ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
         ลงนาม ......................................................... 
                 (.........................................................) 
                          ......./..................../....... 
 

 

ความเหน็ประธานฯ ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
         ลงนาม ......................................................... 
                 (.........................................................) 
                          ......./..................../....... 
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          แบบรายงานสรุปผลการวิจัย เสนอ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรอื 

 
ช่ือโครงการวิจัย .……………...……………………………………………………………………….………………………………………… 
เลขที่โครงการวิจัย  .…RP……./……………………………………………..………………………………………………………………. 
ผูวิจัย  .………………………………………………………………………...…………………………………………………………..……….. 
แหลงทุน   ….……………………………………………………………...…………………………………………………………. 
ระยะเวลาการวิจัย  ….………………………………………………………………...…………………………………………………..…. 
จํานวนประชากรหรือผูมีสวนรวมในการวิจัยที่เขารวมโครงการวิจัยทั้งหมด.................... คน 
(ที่คัดเลือกที่เขารวม จํานวน.............คน และที่ถอนตัวกอนกําหนด จํานวน................คน )  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
วัตถุประสงค ….………………………………………………………………...…………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการศึกษา ........................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สรุปผล .................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.                                                    ลงนามผูรายงาน  …..…………………………………….…………. 

                                                         (...............................................................) 
                                                                ........../........................./.......... 
 

 บันทึกการรับทราบของคณะกรรมการฯ (ที่ประชุม................................................) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สวพ.ทร.๑ 

หนา..........ของ..........หนา 

แบบ สวพ.ทร.๑  (คําขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ ทร.) 

ชื่อโครงการ                      (๑)  

แผนงาน  

หนวยเจาของโครงการ  

ผูอํานวยการโครงการ  

นายทหารโครงการ  
 

๑. หลักการและเหตุผล  ……(๒)........ 

 ๑.๑ ความเปนมา 

 ๑.๒ ปญหาและสาเหตุ 

 ๑.๓ ความจําเปน/ความตองการในการวิจัย หรือความสําคัญของโครงการวิจัย 

๒. วัตถุประสงค…….(๓)........... 

๓. ความเปนไปไดของโครงการ.......(๔)........ 

 ๓.๑ บุคลากรทางการวิจัย 

 ๓.๒ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๓.๓ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

๔. ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของและเอกสารอางอิง.......(๕)........ 

๕. ขอบเขตการวิจัย.......(๖)........ 

๖.  สมมุติฐานในการวิจัย.......(๗)........ 

๗.  ระเบียบวิธีวิจัย.......(๘)........ 

๘. แผนงานในการดําเนนิโครงการ.......(๙)........ 

 ๘.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 

 ๘.๒ ระยะเวลา 

 ๘.๓ ขั้นตอนการทํางาน 

 ๘.๔ กิจกรรม  ผลผลิต และตัวชี้วัด 
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หนา..........ของ..........หนา 

 

๙. ความตองการงบประมาณ.......(๑๐)........ 

 ๙.๑ รายละเอียดความตองการงบประมาณ 

 ๙.๒ แผนการใชงบประมาณ 

๑๐. การควบคมุกาํกับและประเมินผล.......(๑๑)........ 

๑๑. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.......(๑๒)........ 

๑๒. แนวคิดในการขยายผล.......(๑๓)........ 

๑๓. หนวยท่ีนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน.......(๑๔)........  

๑๔. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย.......(๑๕)........ 

๑๕. คําชี้แจงเพ่ิมเติม.......(๑๖)........ 

                     ขอรับรองวาถูกตอง 

   (ลงชื่อ) ...................................................นายทหารโครงการ 

                  (................................................)  

   ตําแหนง.................................................. 

                 (วัน.......เดือน.............ป...........) 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

  ขาพเจา  ตําแหนง  

เห็นสมควรอนุญาตใหใชสถานท่ี   
      

สําหรับดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา   จนเสร็จสิ้นโครงการ พรอมท้ังจะ

ติดตามและควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยจนแลวเสร็จ 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา  

   (ลงชื่อ)   

                (  ) 

   ตําแหนง   

                 วันท่ี  
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หนา..........ของ..........หนา 

 

๙. ความตองการงบประมาณ.......(๑๐)........ 

 ๙.๑ รายละเอียดความตองการงบประมาณ 

 ๙.๒ แผนการใชงบประมาณ 

๑๐. การควบคมุกาํกับและประเมินผล.......(๑๑)........ 

๑๑. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.......(๑๒)........ 

๑๒. แนวคิดในการขยายผล.......(๑๓)........ 

๑๓. หนวยท่ีนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน.......(๑๔)........  

๑๔. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย.......(๑๕)........ 

๑๕. คําชี้แจงเพ่ิมเติม.......(๑๖)........ 

                     ขอรับรองวาถูกตอง 

   (ลงชื่อ) ...................................................นายทหารโครงการ 

                  (................................................)  

   ตําแหนง.................................................. 

                 (วัน.......เดือน.............ป...........) 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

  ขาพเจา  ตําแหนง  

เห็นสมควรอนุญาตใหใชสถานท่ี   
      

สําหรับดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา   จนเสร็จสิ้นโครงการ พรอมท้ังจะ

ติดตามและควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยจนแลวเสร็จ 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา  

   (ลงชื่อ)   

                (  ) 

   ตําแหนง   

                 วันท่ี  

 (แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงานและความตองการงบประมาณ)         สวพ.ทร.๑ – ๒          หนา            ของ           

หนา 

ชื่อโครงการ                                 

หนวยเจาของโครงการ  

นายทหารโครงการ  

ระยะเวลาดําเนินการ ป (ป ถึงป )              

วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น บาท    ป บาท 

  ป บาท 
  

๑.  แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน   

  ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน 

ใหญ ยอย 

ป             .   ป            . 

ต.ค.-ธ.ค.    ม.ค.-มี.ค.    เม.ย.-มิ.ย.      ก.ค.-ก.ย.    ต.ค.-ธ.ค.    ม.ค.-มี.ค.    เม.ย.-มิ.ย.      ก.ค.-ก.ย.    

๑.           

 ๑.๑         

 ๑.๒         

๒.          

 ๒.๑         

 ๒.๒         

๓.          

 ๓.๑         

 ๓.๒         

๔.          

 ๔.๑         
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                   หนา         ของ          หนา 

๒.  ความตองการงบประมาณ                                  

 

ลําดับ ประเภทรายจาย 

ความตองการงบประมาณ 

ป             .              ป             .              

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

๑. คาตอบแทน         

๒. คาใชสอย         

๓. คาวัสดุ         

๔. คาครุภัณฑ         

๕. คาสาธารณูปโภค         

รวมท้ังสิ้น         

 

 

 

ขอรับรองวาถูกตอง 

(ลงชื่อ)…………………………….………………นายทหารโครงการ 

(………………………………………...) 

ตําแหนง…………………………………………… 

(วัน………..เดือน…………ป………..…) 

โทร……………………………..……….. 
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                   หนา         ของ          หนา 

๒.  ความตองการงบประมาณ                                  

 

ลําดับ ประเภทรายจาย 

ความตองการงบประมาณ 

ป             .              ป             .              

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

๑. คาตอบแทน         

๒. คาใชสอย         

๓. คาวัสดุ         

๔. คาครุภัณฑ         

๕. คาสาธารณูปโภค         

รวมท้ังสิ้น         

 

 

 

ขอรับรองวาถูกตอง 

(ลงชื่อ)…………………………….………………นายทหารโครงการ 

(………………………………………...) 

ตําแหนง…………………………………………… 

(วัน………..เดือน…………ป………..…) 

โทร……………………………..……….. 

 

 

 

 

 

(รายละเอียดความตองการงบประมาณของ ทร.)   สวพ.ทร. ๑-๓ 

โครงการ      หนา             ของ             หนา 

ลําดบั รายการ 
ความตองการงบประมาณ 

หมายเหต ุ
ป    ป   ป  ป รวม 

๑ 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

 

 

๕. 

 

 

คาตอบแทน 

- คาอาหารทําการนอกเวลา 

- คาเบี้ยประชุม       ฯลฯ 

คาใชสอย 

- คาเบี้ยเลี้ยงหองพัก 

- คาเชาท่ีพัก 

- คาพาหนะ 

- คารับรองการประชุม   ฯลฯ 

คาวัสด ุ

- คาวสัดุสาํนักงาน 

- คานํ้ามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น 

- คาวสัดุการพมิพและแบบพมิพ 

- คาวสัดุอื่น ๆ  ฯลฯ 

คาครุภัณฑ 

- คาครุภัณฑสํานักงาน 

- ครุภัณฑอาวุธยุทโธปกรณ 

- ครุภัณฑงานวจิัย 

- ครุภัณฑอื่น ๆ    ฯลฯ 

คาสาธารณูปโภค 

- คาไฟฟา 

- คาประปา 

- คาโทรศัพท 

- คาบัตรเติมเงิน      ฯลฯ 

      

 รวม       

        ขอรับรองวาถูกตอง 

 (ลงชื่อ) .................................. นายทหารโครงการ 

            (  .  ) 
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                   หนา         ของ          หนา 

๒.  ความตองการงบประมาณ                                  

 

ลําดับ ประเภทรายจาย 

ความตองการงบประมาณ 

ป             .              ป             .              

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

๑. คาตอบแทน         

๒. คาใชสอย         

๓. คาวัสดุ         

๔. คาครุภัณฑ         

๕. คาสาธารณูปโภค         

รวมท้ังสิ้น         

 

 

 

ขอรับรองวาถูกตอง 

(ลงชื่อ)…………………………….………………นายทหารโครงการ 

(………………………………………...) 

ตําแหนง…………………………………………… 

(วัน………..เดือน…………ป………..…) 

โทร……………………………..……….. 
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                   หนา         ของ          หนา 

๒.  ความตองการงบประมาณ                                  

 

ลําดับ ประเภทรายจาย 

ความตองการงบประมาณ 

ป             .              ป             .              

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

๑. คาตอบแทน         

๒. คาใชสอย         

๓. คาวัสดุ         

๔. คาครุภัณฑ         

๕. คาสาธารณูปโภค         

รวมท้ังสิ้น         

 

 

 

ขอรับรองวาถูกตอง 

(ลงชื่อ)…………………………….………………นายทหารโครงการ 

(………………………………………...) 

ตําแหนง…………………………………………… 

(วัน………..เดือน…………ป………..…) 

โทร……………………………..……….. 

 

 

 

 

 

แบบ สวพ.ทร.๒ 

หนา..........ของ..........หนา 

แบบ สวพ.ทร.๒  (รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ ทร.) 

ชื่อโครงการ                                                                  (๑)  

หนวยเจาของโครงการ                                              (๒)  

วงเงิน                            (๓)  ระยะเวลาดําเนินการ               (๔)      ป (ป    (๕)     ถึง   (๖) ป) 
รายงานประจํางวด       (๗) /ปงบประมาณ       (๘) ตั้งแตเดือน/ป      (๙) ถึงเดือน/ป    (๑๐)  
 

๑. วัตถุประสงคของโครงการ (โดยสังเขป) 

๒. งบประมาณท่ีไดรับ และการกอหนี้ผูกพัน 

 ๒.๑ ยอดงบประมาณท่ีไดรับรวมถึงงวดนี้เปนเงินสุทธิ                               (๑๑)  บาท 

 ๒.๒ เบิกจายสุทธิเฉพาะในงวดนี้เปนเงิน                                                      (๑๒)  บาท 

  (รายละเอียดตามผนวก  ก) 
 ๒.๓ กอหนี้ผูกพันงบประมาณเฉพาะในงวดนี้เปนเงิน                               (๑๓)  บาท 

  (รายละเอียดตามผนวก  ข) 
 ๒.๔ ยอดงบประมาณท่ีเบิกจายและกอหนี้ผูกพันรวมถึงงวดนี้เปนเงินสุทธิ  (๑๔) บาท 

 ๒.๕ ยอดงบประมาณคงเหลือหลังจากเบิกจาย และกอหนี้ผูกพันรวมถึงงวดนี้เปนเงินสุทธิ    
  (๑๕) ประกอบดวย 

  - คาตอบแทน  บาท 

  - คาใชสอย  บาท 

  - คาวัสดุ  บาท 

  - คาครุภัณฑ  บาท 

  - คาใชจายอ่ืน ๆ   บาท 

๓. งานท่ีไดดําเนินการไปในงวดนี ้
 ๓.๑ งานดานธุรการ 

 ๓.๒ งานดานวิจัยพัฒนา (รายละเอียดตามผนวก  ค) 

๔. เปาหมายและผลการดําเนินงาน 

 ๔.๑ ขั้นการดําเนินงานขั้น  (๑๖)   

 ๔.๒ เปอรเซ็นสะสม เปาหมาย      (๑๗)  %  ผลงาน                (๑๘)  % 

๕. ปญหาอุปสรรค และการแกไข 

๖. การดําเนินงานขั้นตอนตอไป 

 ๖.๑ งานดานธุรการ 

 ๖.๒ งานดานวิจัยพัฒนา 

๗. ขอพิจารณา 

๘. ขอเสนอแนะ 

 

   (ลงชื่อ)             นายทหารโครงการ 
                (                    ) 
   ตําแหนง     

   วันท่ี เดือน                       ป                 .  
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แบบ สวพ.ทร.๓ (รายงานขออนุมัติปดโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ ทร.) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                                                                     (๑) 

ที่                   วันที่              

เรื่อง    ขออนุมัติปดโครงการ                                        (๒) 

เสนอ   สวพ.ทร.  (ผานหนวยเจาของโครงการ   ๓ ) 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม 

 ๒.               (ถามี)  

 ตามท่ี                            (๔)    ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ  วงเงิน     
(๕)             บาท  ระยะเวลาดําเนินการ        (๖)                 ป (ป    (๗)       ถึงป      (๘)      ) นั้น  บัดนี้โครงการ
ดังกลาว        (๙)                                  จึงขอสรุปขอมูลประกอบการปดโครงการ ดังนี ้

 ๑. สรุปการดําเนินงานโครงการ 

 ๒. สรุปคาใชจายของโครงการ 

 ๓. ผลงานท่ีไดรับ 

 ๔. ครุภัณฑ และผลิตผลจากการวิจัย 

 ๕. แนวทางการใชประโยชนจากผลงานการวิจัยนี ้
 ๖. ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ๗. ปญหาขอขัดของ 

 ๘. ขอเสนอแนะ 

 จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

   (ลงชื่อ)            (๑๐)              

                (                    ) 

   ตําแหนง     
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 ผนวก ก 

รายละเอียดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการวิจัย ฯ 

 

กิจกรรม วิธีการ / เครื่องมือ ผลท่ีไดรับ / ตัวชี้วัด 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

  

 

    (ลงชื่อ)   

               (  ) 

    ตําแหนง   
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รายละเอยีดความตองการงบประมาณของ ทร.)   สวพ.ทร. ๑-๓/๑ 

โครงการ      หนา             ของ             หนา 

คาตอบแทน 

ลําดบั รายการ 

ความตองการงบประมาณ 

หมายเหต ุป     ป. ป. ป. รวม 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

คาอาหารทําการนอกเวลา 

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๓ 

ฯลฯ 

คาเบี้ยประชุม 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

ฯลฯ 

      

 รวมทั้งสิ้น       

 

        ขอรับรองวาถูกตอง 

 (ลงชื่อ)    .................................นายทหารโครงการ 

             (    ) 

 ตําแหนง     

             (วัน          เดือน               ป    ) 

      โทร      

 

 

 

 



93คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

(รายละเอียดความตอ้งการงบประมาณของ ทร.)   สวพ.ทร. ๑-๓/๒ 

โครงการ      หนา้             ของ             หนา้ 

ค่าใชส้อย 

ลาํดบั รายการ 

ความตอ้งการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

รวม 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

๔ 

ค่าเบีย้เลีย้ง 

๑.๑ 

ฯลฯ 

ค่าเช่าที่พกั 

๒.๑ 

ฯลฯ 

ค่าพาหนะ 

๓.๑ 

ฯลฯ 

ค่ารับรองการประชุม 

๔.๑ 

ฯลฯ 

      

 รวมท้ังส้ิน       

       

  ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 (ลงช่ือ)                                    นายทหารโครงการ 

            (      ) 

 ตาํแหน่ง     

             (วนั          เดือน               ปี    ) 

      โทร      

 

 

 



94 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

(รายละเอียดความตอ้งการงบประมาณของ ทร.)   สวพ.ทร. ๑-๓/๓ 

โครงการ      หนา้             ของ             หนา้ 

ค่าวสัดุ 

ลาํดบั รายการ 

ความตอ้งการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

รวม 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

๔ 

ค่าวสัดุสํานักงาน 

๑.๑ 

ฯลฯ 

ค่านํา้มันเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน 

๓.๑ 

ฯลฯ 

ค่าวสัดุการพมิพ์และแบบพมิพ์ 

๓.๑ 

ฯลฯ 

ค่าวสัดุอ่ืน ๆ 

๔.๑ 

ฯลฯ 

      

 รวมท้ังส้ิน       

       

   ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 (ลงช่ือ)                                    นายทหารโครงการ 

             (    ) 

 ตาํแหน่ง     

             (วนั          เดือน               ปี    ) 

      โทร      

 

 



95คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

(รายละเอียดความตอ้งการงบประมาณของ ทร.)   สวพ.ทร. ๑-๓/๔ 

โครงการ      หนา้             ของ             หนา้ 

ค่าครุภณัฑ ์

ลาํดบั รายการ 

ความตอ้งการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

รวม 

๑ 

 

 

๒ 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

 

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 

๑.๑ 

๑.๒ 

ฯลฯ 

ค่าครุภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์ 

๒.๑ 

๒.๒ 

ฯลฯ 

ค่าครุภัณฑ์งานวจัิย 

๓.๑ 

๓.๒ 

ฯลฯ 

ค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 

๔.๑ 

๔.๒ 

ฯลฯ 

      

 รวมท้ังส้ิน       

 ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 (ลงช่ือ)                                    นายทหารโครงการ 

             (    ) 

 ตาํแหน่ง     

             (วนั          เดือน               ปี    ) 

      โทร      

 

 

 



96 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

(รายละเอียดความตอ้งการงบประมาณของ ทร.)   สวพ.ทร. ๑-๓/๕ 

โครงการ      หนา้             ของ             หนา้ 

ค่าสาธารณูปโภค 

ลาํดบั รายการ 

ความตอ้งการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

ปี             

. 

รวม 

๑ 

 

 

 

 

 

 

ค่าสาธารณูปโภค 

๑.๑   

๑.๒  

๑.๓  

ฯลฯ 

 

      

 รวมท้ังส้ิน       

 

        ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 (ลงช่ือ)                                    นายทหารโครงการ 

             (    ) 

 ตาํแหน่ง     

             (วนั          เดือน               ปี    ) 

      โทร      



97คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย



98 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย


