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ส่ วนที่ 1
บทนํา
ปรัชญาของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการเป็ นกลุ่มงานที่ดาํ เนินงานด้านการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสาธารณสุ ข ให้บริ การวิชาการด้านสุ ขภาพสู่ สังคม และ
ประสานความร่ วมมือด้านวิชาการ การวิจยั กับเครื อข่ายต่างประเทศ โดยผลงานกลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ
จะต้องตอบสนองความต้องการของสังคม มีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ปณิธานของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วิจยั ดี มีนวัตกรรม บริ การวิชาการชี้นาํ สังคม
วิสัยทัศน์ ของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
เป็ นคลังความรู ้ทางด้านสุ ขภาพของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจของกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการรับผิดชอบพันธกิจของวิทยาลัย จํานวน 2 พันธกิจ คือ
พันธกิจที่ 2) วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการศึกษาและสุ ขภาพ
พันธกิจที่ 3) บริ การวิชาการด้านสุ ขภาพแก่สังคม
โครงสร้ างการบริหารกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมเป็ นกลุ่มงานหนึ่งในกลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล
ศรี มหาสารคาม จึงมีโครงสร้างการบริ หารกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับ นโยบายหนุน
เสริ ม และสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรในการสร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุท้งั
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีโครงสร้างดังนี้

2
คณะกรรมการวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
ชมรมจริ ยธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพ

กลุ่มวิจยั และ
บริ การวิชาการ

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มกิจการนักศึกษา

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
กลุ่มงานบริ การวิชาการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านบริ การวิชาการสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
งานวิเทศสัมพันธ์
แผนผังที่ 1 โครงสร้ างการบริหารกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นโยบายกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
นโยบายด้ านการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
1. พัฒนางานวิจยั และผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุ ขภาพและ/หรื อเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและวิชาชีพ
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการนําความรู ้และประสบการณ์จากการวิจยั ผลิตผลงานวิชาการ
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ส่ งเสริ มการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศด้านผูส้ ู งอายุ
5. สร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
6. เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจของอาจารย์ในการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ โดยสนับสนุน
ทุนและให้รางวัล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานวิจยั และผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อสนับสนุนการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุ ขภาพและ/หรื อ
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เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
3. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการนําความรู ้และประสบการณ์จากการวิจยั ผลิตผล
งานวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. เพื่อส่ งเสริ มการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
ผูส้ ู งอายุ
5. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ผลิตผลงานวิชาการทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
6. เพื่อเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจของอาจารย์ในการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
โดยสนับสนุนทุนและให้รางวัล
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ส่ วนที่ 2
การบริหารงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์
บทบาทกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
P

D

บทบาทของผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม มีดงั นี้
1.1 ร่ วมกําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ ด้านงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
1.2 กําหนดแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
1.3 กําหนดแผนการดําเนินการจัดการความรู้ จากงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของ
องค์กร
1.4 กําหนดแผนการสังเคราะห์งานวิจยั และคลังความรู ้

2.1 จัดทําคู่มือและพัฒนาระบบการบริ หารงานวิจยั ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
2.2 สนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ดําเนินการพัฒนาความสามารถในการผลิตและเผยแพร่ งานวิจยั และผลงานวิชาการ
ของบุคลากรสถาบันให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
2.4 ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการผลิตผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ รวมทั้งทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก
2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
2.6 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและแหล่งเผยแพร่ งานวิจยั และผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง
2.7 ดําเนินงาน ติดตามกํากับ สนับสนุนและเอื้ออํานวย รวมทั้งประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของงานวิจยั และผลงานวิชาการ
2.8 บริ หารจัดการความรู ้ขององค์กร
2.9 สังเคราะห์ขอ้ ความรู ้จากงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์
2.10 ดําเนินการผลิตผลงานวิจยั ขององค์กร
2.11 ดําเนินการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
2.12 ให้ความร่ วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกสถาบันใน
การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ การผลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
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3.1 ติดตามกํากับความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้เป็ นไป
ตามแผน
3.2 ประเมินแผนการดําเนินงานทุก 3 เดือน
3.3 ประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
3.4 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและการดําเนินการปรับปรุ งแผนงาน/โครงการ และ
วิธีดาํ เนินการวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
A
4.1 ปรับปรุ งแผนการดําเนินงานตามผลการประเมินสภาพแผนการดําเนินงานทุก 3 เดือน
4.2 ปรับปรุ งแนวทางการดําเนินงานของงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ปีละ 1 ครั้ง
4.3 รวบรวมผลการดําเนินงาน ปั ญหา อุปสรรค และเสนอแนวทาง ปรับปรุ ง แก้ไข อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกปี
ทิศทางการดําเนินงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์
คณะกรรมการบริ หารงานวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม ได้กาํ หนดทิศทางการผลิตและเผยแพร่
วิจยั และผลิตผลงานวิชาการให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ องค์กรวิชาชีพพยาบาล สถาบันหรื อองค์กรด้านสุ ขภาพ สถาบันหรื อองค์กรด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันพระบรมราชชนก ตลอดจนความต้องการของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยคณะกรรมการงานวิจยั และนวัตกรรม ได้กาํ หนดทิศทางและแผนการผลิต
และเผยแพร่ การวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ปี งบประมาณ 2558-2560 ดังปรากฏในตารางที่ 1 นอกจากนี้
งานวิจยั และ นวัตกรรม จะสื บค้นและ แจ้งรายละเอียดของ ประเด็น ทิศทางการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ทุกปี
ตารางที่ 1 ทิศทางแผนการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 3 ปี
ทิศทาง แผนการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์
1. ผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
1.1 วิจยั ติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1.2 วิจยั สถาบัน
1.3 วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี หรื อปฏิบตั ิ
1.4 วิจยั เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
1.5 วิจยั เพื่อพัฒนาการให้บริ การวิชาการสู่ สังคม

ปี งบประมาณ
2558 2559 2560
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

6
ทิศทาง แผนการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์
1.6 วิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ทางการพยาบาลหรื อสาธารณสุ ข
1.7 วิจยั ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสุขภาพ
1.8 การผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล หรื อการเรี ยน
การสอน
1.9 บูรณาการวิจยั กับการเรี ยนการสอน บริ การวิชาการ และทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
1.10 สนับสนุนการสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์�
บนพื้นฐานภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น หรื อจากสภาพปั ญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. ผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
2.1 องค์กรปกครองท้องถิ่นหรื อเอกชน เช่น อบต.
2.2 องค์กรหรื อหน่วยงานวิจยั เช่น สํานักงานวิจยั แห่งชาติ
2.3 องค์กรสนับสนุนงานวิจยั ทางสุ ขภาพ เช่น สสส. สปสช.
2.4 องค์กรวิชาชีพพยาบาล เช่น สภาการพยาบาล
2.5 องค์กรระหว่างประเทศ เช่น WHO
3. ผลิตงานวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอก
3.1 ตํารา/หนังสื อ
3.2 เอกสารคําสอน
3.3 สื่ อช่วยสอน เช่น E-learning
4. การเผยแพร่ ผลงานวิจยั งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์
4.1 นําเสนอในเวทีระดับชาติ /นานาชาติ
4.2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ /นานาชาติ

ปี งบประมาณ
2558 2559 2560
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

แผนงาน / โครงการงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมได้กาํ หนดแผนงาน / โครงการหลักไว้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดทํา
แผนงาน / โครงการ และดําเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานการบริ หารจัดการ
2. การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
3. ร่ วมมือกับเครื อข่ายในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
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4. การสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการในเวทีท้ งั ในและต่างประเทศ
5. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้ความรู ้เรื่ องจรรยาบรรณนักวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ การผลิตและเผยแพร่ งานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์
7. ร่ วมมือกับสถาบันสมทบ วิทยาลัยในเครื อข่าย และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการผลิตและการนํา
ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปใช้
8. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์
9. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
10. มีการกําหนดระบบสร้างขวัญ กําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ดีเด่น รวมทั้งการจ่ายค่าตีพิมพ์กรณี วารสารเรี ยกเก็บเงิน
11. มีระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ประเภทงานวิจัยและผลงานวิชาการ
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม มีบทบาทหน้าที่ตอบสนองพันธกิจวิจยั และผลิตผลงานวิชาการด้าน
การศึกษาและสุ ขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทั้ง 8 ชนิด ได้แก่
1. งานวิจยั หมายถึง เอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าที่จดั ทําขึ้นตามระเบียบและกระบวนการ
การวิจยั อย่างเป็ นทางการ ทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณ การวิจยั เชิงคุณภาพ และผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยสาระหลัก 6 รายการ ได้แก่
1.1
บทนํา
1.
2 เอกสารรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องหรื อวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้อง
1.
3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
1.
4 ผลการวิจยั
1.5 สรุ ปและอภิปราย
1.
6 ภาคผนวก
2. งานวิจยั ในชั้นเรี ยน หมายถึง เอกสารรายงานการวิจยั ที่จดั กระทําทั้งในและนอกห้องเรี ยน
กระทําโดยใช้อาจารย์ผทู ้ าํ งานวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยนบางคน บางเรื่ อง ซึ่ งมี
การออกแบบการวิจยั กึ่งหรื อไม่เป็ นทางการ
รวมถึงการวิจยั ในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย พยาบาลศรี
มหาสารคาม กระทําโดยใช้ผบู ้ ริ หารที่ทาํ งานวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการทําวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาอาจารย์หรื อ
บุคลากรบางคน บางเรื่ อง ซึ่ งมีการออกแบบอย่างไม่เป็ นทางการ ประกอบด้วยสาระหลัก 8 รายการ ได้แก่
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2.1
2.
3.
2.

บทนํา
2 เอกสารรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องหรื อวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้อง
3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
4 ผลการวิจยั
2.5 สรุ ปและอภิปราย
2.
6 ภาคผนวก
3. ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรื อส่ วนหนึ่งของวิชาหรื อหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งที่เปิ ดสอนหรื อจัดอบรม
โดยวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็ น
ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั หรื อได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้ในระดับอุดมศึกษา หรื ออาจเสนอตําราในรู ปของสื่ ออื่น ๆ เช่น ซี ดีรอม หรื ออาจใช้ท้งั เอกสารและสื่ อ
อื่นๆประกอบกันตามความเหมาะสม อนึ่งตําราที่เป็ นเอกสารมีความหนาไม่ต่าํ กว่า 1 50 หน้ากระดาษ A4
และประกอบด้วยสาระหลัก 8 รายการ ดังนี้
3.1 คํานํา
3.2 สารบัญ
3.3 บทนํา
3.4 เนื้อเรื่ องมีมากกว่า 1 บท
3.5 เอกสารอ้างอิงแต่ละบท
3.6 ภาคผนวก (ถ้ามี)
3.7 ดัชนีคาํ สําคัญ
3.8 ดัชนีชื่อสําคัญ / ดัชนีเนื้อหาสําคัญ
4. หนังสื อ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ไปสู่ วงวิชาการหรื อหรื อผูอ้ ่าน
ทัว่ ไป โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสู ตรหรื อต้องนํามาประกอบการเรี ยนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นเอกสาร ที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ น มีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คงและให้
ทัศนะของผูเ้ ขียนที่สร้างเสริ มปั ญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่ งทางวิชาการนั้นๆและ/หรื อสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง อนึ่งหนังสื อมีความหนาประมาณ 50 หน้า กระดาษ A4 หรื อประมาณ 100 หน้า ครึ่ งหนึ่งของ
กระดาษA4 และประกอบด้วยสาระหลัก 6 รายการ ดังนี้
4.1
4.2
4.3
4.4

คํานํา
สารบัญ
บทนํา
เนื้อเรื่ อง หัวเรื่ องใหญ่มีมากกว่า 1 หัวเรื่ อง
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4.5 เอกสารอ้างอิง
4.6 ภาคผนวก (ถ้ามี)
5. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรื อสื่ ออื่น ๆ ที่ใช้สอน โดยมีทุกหัวข้อ เรื่ องใน 1
รายวิชา ตามหลักสู ตรปั จจุบนั ของวิทยาลัย พยาบาลศรี มหาสารคามเปิ ดสอน โดยสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ อนึ่งเอกสารประกอบการสอนมีความหนาไม่ต่าํ กว่า 50 หน้า กระดาษ A4
และประกอบด้วยสาระหลัก 5 รายการ ดังนี้
5.1 คํานํา
5.2 สารบัญ
5.3 เนื้อเรื่ องและเอกสารอ้างอิงแต่ละบท เนื้อเรื่ องควรแบ่งเป็ นบทตามบทที่กาํ หนดใน
ประมวลการสอนในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในปัจจุบนั หรื อแบ่งเป็ นบทตามบทที่กาํ หนดในประมวลการสอน
ที่ใช้สอนจริ งในปี การศึกษานั้น ๆ และแยกเป็ นหัวเรื่ อง ดังนี้
5.3.1 สาระสําคัญของเนื้อหาแต่ละบท ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4
5.3.2 เนื้อเรื่ อง
5.3.3 เอกสารอ้างอิง
5.4 ภาคผนวก (ถ้ามี)
6. เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารหรื อสื่ ออื่น ๆ ที่ใช้สอนหัวข้อเรื่ องใดหัวข้อเรื่ องหนึ่ง
ใน
รายวิชาตามหลักสู ตร ที่ได้เปิ ดสอนในปั จจุบนั ของวิทยาลัย พยาบาลศรี มหาสารคาม โดยมีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู ้เกี่ยวข้อง และที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ และมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน อนึ่งเอกสารคําสอนมีความหนาประมาณ 50 หน้า กระดาษ A4 หรื อ
เทียบเคียงกัน และประกอบด้วยสาระหลัก 4 รายการ ดังนี้
6.1 คํานํา
6.2 สารบัญ
6.3 เนื้อเรื่ องและเอกสารอ้างอิงแต่ละบท
6.3.1 สาระสําคัญของเนื้อหาแต่ละบท
6.3.2 เนื้อเรื่ อง
6.3.3 เอกสารอ้างอิง
6.4 ภาคผนวก (ถ้ามี)
7. เอกสารวิชาการ หมายถึง เอกสารหรื อสื่ ออื่น ๆ ที่ใช้สอนหัวข้อเรื่ องใดหัวข้อเรื่ องหนึ่ง ใน
รายวิชาตามหลักสู ตร ที่ได้เปิ ดสอนในปั จจุบนั ของวิทยาลัย พยาบาลศรี มหาสารคาม โดยมีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู ้เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการเชื่อมโยงและการถ่ายทอดความรู ้ใน
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ระดับอุดมศึกษา อนึ่งเอกสารวิชาการมีความหนาไม่ต่าํ กว่า 50 หน้า กระดาษ A4 และประกอบด้วยสาระ
หลัก 5 รายการ ดังนี้
7.1 คํานํา
7.2 สารบัญ
7.3 เนื้อเรื่ อง หัวเรื่ องใหญ่มีมากกว่า 1 หัวเรื่ อง
7.4 เอกสารอ้างอิง
7.5 ภาคผนวก (ถ้ามี)
8. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ชิ้นงานที่คิดค้นและประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ อันเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการ
สอน หรื อวิชาชีพพยาบาล หรื อองค์กรในกํากับของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่ งมีหลักฐานการทดลองใช้
อย่างเป็ นระบบ และอาจมีคู่มือการใช้ถา้ จําเป็ นต้องมี
ระเบียบการสนับสนุนการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์
งานวิจยั
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถือว่าเป็ นผลงานของวิทยาลัย
พยาบาลศรี มหาสารคามนาน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ผลงานแล้วเสร็ จหรื อเผยแพร่ แล้วเสร็ จ ซึ่งคณะผูป้ ฏิบตั ิงาน
วิจยั และผลงานวิชาการมีแนวทางการดําเนินงาน เพือ่ เอื้อต่อการผลิต และเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงาน
วิชาการทั้ง 8 ประเภท ให้เป็ นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว มีมาตรฐาน มีคุณภาพ บรรลุเป้ าหมายของการ
ผลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ ดังนี้
กําหนดการพิจารณาโครงร่ างวิจัยและ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์มีหน้าที่ พิจารณาโครงร่ าง
วิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของโครงร่ างวิจยั ที่ขอเสนอรับการสนับสนุนประจําปี งบประมาณ
ครั้งที่

ส่ งโครงร่ างวิจัย

พิจารณาโครงร่ างวิจัย

พิจารณาจริยธรรม พิจารณาทุนสนับสนุน
การวิจัยในมนุษย์
วิจัย/ผลงานวิชาการ
1
สิ งหาคม– กันยายน
ภายใน 30 ตุลาคม
ภายใน 30 มกราคม
ภายใน 28 กุมภาพันธ์
2 พฤศจิกายน - ธันวาคม ภายใน 30 มกราคม
ภายใน 30 เมษายน
ภายใน 30 พฤษภาคม
3
กุมภาพันธุ์ - มีนาคม
ภายใน 30 เมษายน ภายใน 30 กรกฎาคม
ภายใน 30 สิ งหาคม
4 พฤษภาคม - มิถุนายน ภายใน 30 กรกฎาคม ภายใน 30 สิ งหาคม
ภายใน 30 กันยายน
หมายเหตุ สามารถกําหนดการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในกรณี ที่มีงานวิจ ัยตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมได้ประมาณการภาระงานการผลิตและหรื อเผยแพร่
ผลงานวิจยั ด้วยการคํานวณตามลักษณะกิจกรรมหลักของการดําเนินการผลิตและเผยแพร่ ผลงานฯ โดย
ปรากฏในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ภาระงานการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
ภาระงาน / เรื่อง
ลําดับที่
กิจกรรม
วัน
ชั่วโมง
1.
กําหนดปั ญหา หัวข้อวิจยั และทบทวนวรรณกรรม
3
21
2.
เขียนโครงร่ างวิจยั เพื่อขอทุนและการปรับปรุ งแก้ไข
2
14
4
28
3.
ดําเนินการ
-สร้างเครื่ องมือ
-ตรวจสอบเครื่ องมือ
-เก็บรวบรวมข้อมูล
4.
บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3
21
5.
เขียนรายงานการวิจยั และบทความวิจยั เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
4
28
6.
นําเสนอผลงานในเวทีวชิ าการในระดับชาติ/นานาชาติ
2
14
7.
เขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
2
14
8.
ปรับปรุ งแก้ไข
2
14
รวม
22วัน/ปี
154ชม./คน
1 วัน=7 ชม.
ระเบียบการขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ สนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์กลยุทธ์การ
จัดสรรทางการเงินงบประมาณโดย ผูม้ ีสิทธิ์ แสดงความจํานงขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั หรื อ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ ต้องเป็ นหัวหน้าโครงการหรื อผูร้ ่ วมโครงการและจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาทิศทางและนโยบายการผลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล
ศรี มหาสารคาม
2. ส่ งโครงร่ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อขอรับการสนับสนุนผ่านกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมตาม
วันเวลาที่ประกาศ
3. ปรับปรุ งโครงร่ างตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ
4. ส่ งโครงร่ างเพื่อพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
5. เมื่อได้รับการอนุมตั ิการสนับสนุนให้ดาํ เนินงานการผลิตผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการตาม
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ระเบียบขั้นตอน การวิจยั หรื อ ผลงานวิชาการ แต่ละชนิด และแผน การดําเนินงานวิจยั หรื อ ผลงานวิชาการ ที่
เสนอในโครงการ
6. ในกรณี อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการผลิตผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการ ให้แจ้งผลความ
ก้าวหน้าของการดําเนินงานแก่กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม ทุก 3 เดือน
7. ส่ งต้นฉบับผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการผ่านคณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั ฯเพื่อพิจารณา
คุณภาพงาน โดยวิทยาลัยฯพิจารณาแต่งตั้ง หรื อเสนอผูอ้ าํ นวยการสถาบันพระบรมราชชนกแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิ/ที่ปรึ กษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณภาพของผลงาน แล้วปรับปรุ งผลงานตามที่
ผูท้ รงคุณวุฒิ/ที่ปรึ กษาวิจยั /คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ โดยคุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิคือมีคุณวุฒิหรื อ
มีประสบการณ์ในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 5 ปี และยินดีเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงาน
8. ส่ งผลงานฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ รู ปเล่มผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ 7 เล่ม บทคัดย่อ
Abstract บทความ(10-12หน้า) CDผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ และการสังเคราะห์งานวิจยั
พร้อมหลักฐานการรับรองคุณภาพผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ รวมทั้งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
เกณฑ์ การคัดเลือกโครงการวิจัยเพือ่ สนับสนุนทุนในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ลําดับการสนับสนุนทุนในการผลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
1. ลําดับตามทิศทางเนื้องาน มีลาํ ดับก่อน-หลัง ดังนี้
1.1 งานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนจากภายนอกวิทยาลัย
1.2 งานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 งานที่สามารถเพิม่ รายได้ให้วทิ ยาลัยฯ
1.4 งานที่สอดคล้องสอดกับนโยบายและทิศทางความเป็ นเลิศของวิทยาลัยฯ
1.5 งานที่สอดคล้องสอดกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ
1.6 งานที่สอดคล้องสอดกับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน
1.7 งานตามความต้องการของผูด้ าํ เนินการผลิต
2. ลําดับตามปริ มาณผูร้ ่ วมงาน มีลาํ ดับก่อน-หลัง ดังนี้
2.1 งานที่กระทําโดยทีมงานทั้งที่เป็ นทีมงานคณาจารย์หรื อสหวิชาชีพ
2.2 งานที่กระทําคนเดียว
3. ลําดับตามลักษณะงาน มีการสนับสนุน ดังนี้
3.1 งานที่นาํ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอน
3.2 งานที่จดั กระทําแล้วเสร็ จที่มิใช่เพือ่ การขอเลื่อนระดับหรื อปรับ ตําแหน่ง
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ระเบียบการเบิกงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย /ผลงานวิชาการ
วิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์สามารถเบิกงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั ผลงานวิชาการ จากการ
เบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการทําวิจยั สามารถเบิกเป็ น 2 งวด โดยงวดแรกเบิกได้ 50 %
ภายหลังได้รับการอนุมตั ิให้ดาํ เนินการวิจยั จากคณะกรรมการวิชาการและผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และทําสัญญารับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัย งวดที่ 2 เบิกเมื่อวิจยั
หรื อผลงานวิชาการแล้วเสร็ จ และส่ งรายงานการวิจยั /ผลงานวิชาการ จํานวน 7 เล่ม พร้อมทั้ง CD บทความ
(10 – 12 หน้า) บทคัดย่อ CD รายงานวิจยั /ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์จาํ นวน 1 ชุด และการสังเคราะห์
งานวิจยั
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายทีส่ ามารถเบิกจากเงินรายได้ สถานศึกษา (แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ ายรายได้ สถานศึกษา
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.2555)
ในการเขียนงบประมาณในการทําวิจยั ให้แบ่งรายละเอียดของการเขียนงบประมาณออกเป็ น 2 ส่ วนโดย
ส่ วนแรกให้เขียนงบประมาณในช่วงดําเนินการวิจยั ส่ วนที่สองให้เขียนงบประมาณเพื่อทํารู ปเล่มที่สมบูรณ์
ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการผลิตผลงานทางวิชาการให้เบิกจ่ายได้ดงั นี้
1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
1.1 ผูช้ ่วยเก็บข้อมูล(สําหรับการวิจยั )
ชุดละไม่เกิน
200 บาท
1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล(สําหรับทําการวิจยั ) อัตราขึ้นอยูก่ บั ประเภทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนละไม่เกิน 500 บาท
1.3 ผูป้ ระสานงานในพื้นที่(สําหรับการวิจยั )
เรื่ องละไม่เกิน
2,000 บาท
1.4 ผูป้ ระมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล(สําหรับการวิจยั )
เรื่ องละไม่เกิน
10,000 บาท
1.5 ผูล้ งรหัสข้อมูล
ชุดละไม่เกิน
50 บาท
1.6 ผูบ้ นั ทึกข้อมูล(พิมพ์พร้อมแก้ไข)
หน้าละไม่เกิน
25 บาท
1.7 ที่ปรึ กษา/ผูท้ รงคุณวุฒิ
เรื่ องละไม่เกิน
20,000 บาท
1.8 ค่าแปลเอกสาร กรณี ตอ้ งนําเสนอ/เผยแพร่ เวทีต่างประเทศ/วารสารต่างประเทศ
หน้าละไม่เกิน 500
บาท
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น
2.1 ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินแผ่นละ 1 บาท
2.2 ค่าเข้ารู ปเล่มและทําปก
เล่มละไม่เกิน 200 บาท
2.3 ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย เรื่ องละไม่เกิน 1,000 บาท
2.4 ค่าจัดประชุม วางแผนการดําเนินงาน จัดประชุมชี้แจงผูช้ ่วยเก็บข้อมูล ตามอัตราราชการ
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการ ตามอัตราราชการ
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2.6 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดวงตราไปรษณี ยแ์ ละอื่นๆ ตามที่จา่ ยจริ ง
2.7 ค่าตอบแทนผูว้ จิ ยั หรื อผูผ้ ลิตผลงานวิชาการให้เบิกจ่ายได้เฉพาะผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการสอนเกิน
ภาระงานสอนให้ได้รับในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในโครงการผลิตผลงานวิชาการแต่ไม่เกินเรื่ องละ
10,000 บาท
ระเบียบการลาเพือ่ ทํางานวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560
วิทยาลัย มีนโยบายให้คณาจารย์ลาไปทําวิจยั /ผลิตผลงานวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีเวลาอย่าง
เพียงพอในการทําวิจยั /ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม จึงได้กาํ หนด
ระเบียบ ดังนี้
1. การผลิตผลงานวิจยั ตํารา หนังสื อ หรื องานสร้างสรรค์
2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ ลา
ผูท้ ่ ีจะลาทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิงานในวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(2) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
(3) เป็ นผูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั หรื อถูกพิจารณาคดีอาญา
3. ผูท้ ่ ีจะทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการต้อง บันทึกข้อความขอลาทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ
ผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา แล้วยืน่ ต่อ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวัน
ลา เพื่อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยอนุมตั ิพร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1) บันทึกข้อความขอลาทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ
(2) โครงการวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ
4. การกําหนดจํานวนผูข้ ออนุมตั ิลา โครงการวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ 1 เรื่ อง ผูม้ ีสิทธิ์ คือ ร้อย
ละ 50 ของผูท้ าํ วิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ (ในกรณี ที่ดาํ เนินการคนเดียวให้สิทธิ์ ลาได้)
5. การลาทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ ให้ลาได้ตามประมาณการภาระงานการผลิต และเผยแพร่
ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการตาม (ตารางที่ 2) และต้องมอบหมายงานให้อาจารย์ท่านอื่นปฏิบตั ิแทนใน
ระหว่างการลา ทั้งนี้ระยะเวลาที่อนุมตั ิให้ลาได้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
6. ระหว่างการลาทําวิจยั /ผลิตผลงานวิชาการให้ถือเป็ นการปฏิบตั ิราชการไม่นบั เป็ นวันลากิจ/
ลาป่ วย
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขณะลาทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ เช่น ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้นบั
รวมในทุนสนับสนุนการทําวิจยั หรื อผลิตผลงานวิชาการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
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8. ผูท้ ี่ได้รับการอนุมตั ิให้ลาทําวิจยั หรื อ ผลิตผลงานวิชาการ ต้องรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการกลุ่ม งานวิจยั และนวัตกรรมภายใน 1 สัปดาห์หลังสิ้ นสุ ดการลา หากไม่รายงานผลโดยไม่มี
เหตุอนั ควร คณะกรรมการฯอาจพิจารณาให้ยตุ ิการลา และมีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิการลาครั้งต่อไป
9. ในระหว่างการลาไปทําวิจยั /ผลิตผลงานวิชาการ หากวิทยาลัยมีความจําเป็ นที่จะให้ผทู ้ ี่ได้รับการ
อนุมตั ิให้ลากลับมาปฏิบตั ิราชการ คณะกรรมการ กลุ่ม งานวิจยั และ นวัตกรรม อาจพิจารณาให้ยตุ ิการลาได้
และผูน้ ้ นั จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการทันที
10. ผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้ลาไปทําวิจยั /ผลิตผลงานวิชาการ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการทันที
11. ผูท้ ี่ได้รับการอนุมตั ิให้ลาทําวิจยั ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้
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เริ่ มต้น
ระยะเวลา

บันทึกข้อความขออนุมตั ิไปราชการ
เพื่อดําเนินงานวิจยั ส่ งโครงร่ างและ
แผนการดําเนินงานผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงกร

No
1 สัปดาห์

ตรวจสอบหลักฐาน
Yes
ผูอ้ าํ นวยการอนุมตั ิ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจยั
นวัตกรรม

1 สัปดาห์

นักวิจยั

ส่ งเอกสารอนุมตั ิให้กลุ่ม
งานวิจยั และนวัตกรรม

นักวิจยั
นักวิจยั

ดําเนินการผลิตผลงาน
ส่ งรายงานผลการทําวิจยั
ตามแผนที่กาํ หนด
ตรวจสอบผลงานและเก็บหลักฐาน

ภายใน 1 สัปดาห์
หลังสิ้นสุดการลา

หัวหน้าโครงการ
กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม

สิ้ นสุ ด
แผนผังที่ 2 การลาเพือ่ ผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์
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การสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้
อาจารย์การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จ ดังนี้
1.สนับสนุน การเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ มีช่ือ ปรากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI)หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
2.สนับสนุน การเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล สากล ได้แก่
ฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) หรื อฐานข้อมูล ISI
Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Science Citation Index, Art and Humanities
Citation Index ) หรื อฐานข้อมูล Scopus หรื อวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของสมศ. โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท่ี 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หรื อ 4ในปี ล่าสุ ด ใน subject category ที่ตีพิมพ์
3.นําเสนอในเวทีวชิ าการระดับชาติ ได้แก่ การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์( Full paper)ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงาน เป็ นที่ยอมรับในสาขานั้นๆนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25
4.นําเสนอในเวทีวชิ าการระดับนานาชาติ ได้แก่ การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์( Full paper)ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงาน เป็ นที่ยอมรับในสาขานั้นๆจากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25
วิทยาลัยมีการพิจารณาให้อาจารย์ได้รับ รางวัลเพือ่ แสดง การยกย่องชื่นชมและสร้างขวัญกําลังใจ
สําหรับผูท้ ่ีเผยแพร่ ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการหรื องานสร้างสรรค์ ทุกปี
กรณี ที่จาํ เป็ นต้องจ่ายค่าตีพิมพ์ในวารสาร (ที่ สกอ.ยอมรับ) วิทยาลัยจะจ่ายให้ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่
เกิน 6,000 บาทในวารสารระดับชาติ และไม่เกิน 12,000 บาทในวารสารระดับนานาชาติ
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติหรื อ
นานาชาติ วิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ
หมายเหตุ:
1.วิทยาลัยจะอนุมตั ิให้บุคคลากรคนเดิมที่เคยไปนําเสนอผลงานในต่างประเทศในปี งบประมาณที่
ผ่านมา ไปนําเสนอผลงานวิจยั /วิชาการในต่างประเทศได้อีกในปี ปั จจุบนั หากไม่มีผอู ้ ื่นได้รับการพิจารณา
2.การไปนําเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรื อนานาชาติ สามารถไปนําเสนอได้ เรื่ องละ ๑
คนหรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารของวิทยาลัย
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เริ่มต้ น
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ระยะเวลา
รากา ชิ วนางลผ ยั จิ วนายงามหา้ ปเ นดหา ํ ก

มร รกตั วนะลแยัิ

กนุนสบั นสบยี บเ ะระลแยัิ จวรากงอขงา ทศิ ดทนหาํ ก
ฯยั จิว นา งลผ่ รพแยผเ ะลแติลรผา
ขไ้ก แงุ รปบัรป

มร รกตั วนะลแยัิ
่ ร พแยผเ ะลแติ
์ ครรสงา้ สรนา งะลแ

คณะกรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หารพิจารณาเห็นชอบ
นา่ผ

ยั จิ วนา งม่ ุ ล
มรรกตัว นะลแ

์ ธนั พมัสา ะชรป
ะ แล ยั จิ วาํ ทรากมิ รสเ ่ งสนุสนบั นส
ยั ิจ าวํ ทรา กาํ นะนแาษกึ ร าปํ ้คให

ยัิ จ้วผู
ยัิ จ้วผู

ฯยัจิ วงา่ รงรคโ่ งส
ปรับปรุ งแก้
ไข
พิจารณาโครงร่ าง

มรรกตั วน

ะล แยั จิ วนางมุ่

รา กา ชิ วรากมรร

นา่ผ
์ ยษุ นมนใย ัจิ วร ากมร
รธยิ รจาณรา
จพิ อขบบแง ่ ส
ส่ งไปขอทุ
นภายนอก
ขไ้ก แงุ รปบัรป
ย ัจิ วร ากมรรธยิ รจาณราจพิ
นา่ผ
ยั ิจ วนุทนุนสบัสน

ยัิ จ้วผู

คณะกรรมการ
กอนย ภา นุ ทบัร าญญั สา ํ ท
ติลผราก นิ นเ า ํด

ฯยั จิ วรา กมรรธยริ

รา กา ชิ วรากมรร

ขไ้ก แงุ รปบัรป
กรรมการบริ หารพิจารณาเห็นชอบ

1 เดือน

นา่ผ
นุ นสบั นสรากลผศา กะรป
นุ ทบัรา ญั สาํทะลแ

3่ ี ทงัผนแผ

คณะกรรมการบริ หาร
มรรกตั วนะลแั ยจิ วน

์ รค สงา ้ รสนางะ ล
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ระยะเวลา
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ยั,จิ าว ํ ทรา กมาตดิ บตั ากกํ
มรรกตั วนะลแัยจิ วน
นผแ
, มา ตปไน็ ปทุเนาง
ก 3นเดืิ นเอานํ ดราก้ หใม ิ รสเง่- สนุ นสบั จิยันสวาษกึ รป่ที
นางล ผพาภณุ าครณา จิพยั จิ วา ษกึ รป่ ี ท
ยั จิ วมาวคทบละแ์ รณู บมสบั บฉยั จิ วนางลผงส่ ยัิ จ้วผู
่ รพแยผเ ์ ณรู บมสบบั ฉย จั ิ วรากนางยารง ่ ส
หน่วยงานภายนอก,พิจารณาแหล่งเผยแพร่ ,
่ , รพแยผเง่ ลหแบบแปูมรา ตยั จิ วมา วคทบงุ รปบั รป
ยัิ จ้วผู
ส่ งเผยแพร่

มรรกตั วนะลแัยจิ วน
มรกรัตนวะลแยั จิว นาง

ยั จิ วนางราหิ รบรากลผนิ มเ ะร ปปุสร

มรรกตั วนะลแัยจิ วน

นิม เ ะรปรากลผมตายั จิ วนางลผานฒัพ

มรรกตั วนะลแัยจิ วน

ลูม อ้ขนาฐงลจ็รเสว้ลแ่ ที ยั จิ วนางลผกึทนับ
สิ้นสุ ด
แผนผังที่ 3 ข้ อตอนการบริหารงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้ างสรรค์

มรรกตั วนะลแัยจิ วน
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ส่ วนที่ 3
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
การวิจ ั ยหรื องานสร้างสรรค์เป็ นพันธกิจหลักส่ วนหนึ่งของ วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม แต่
สภาพปั จจุบนั การดําเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริ หารจัดการคุณภาพ ( Quality Management System )
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระบบบริ หารจัดการมาใช้ เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง ยัง่ ยืน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้ให้มีการจัดทําคู่มือระบบประกันคุณภาพงานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน จึงเป็ นความจําเป็ นที่ตอ้ งดําเนินการ
เพื่อให้พนั ธกิจดังกล่าวเป็ นไปตามความคาดหวังของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จึงมี
นโยบายหนุนเสริ มที่เป็ นรู ปธรรมในการส่ งเสริ มและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการสร้างสรรค์
งานวิจยั ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุท้งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเป็ นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปถ่ายโอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและผลิต
บัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านกระบวนการวิจยั ในการสร้างองค์ความรู ้ วิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการและวิจยั เชิงพื้นที่ในชุมชน โดยมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับคณาจารย์และบุคลากร ทั้ง
ประเภทโครงการเดี่ยวและโครงการชุดในการสนับสนุนการเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ โครงการวิจยั งบประมาณแผ่นดิน และโครงการวิจยั จาก
แหล่งทุนภายนอก
เพื่อให้การพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม อาศัยมาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
* กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
* มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
* นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
* แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม จึงได้กาํ หนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์เพื่อให้งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ประสบความสําเร็ จและเกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 10 ระบบ
ดังต่อไปนี้
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1) ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ งทุนภายใน เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการ
สนับสนุนทุน การวิจยั จากวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนการเสนอ
โครงการวิจยั การอนุมตั ิโครงการวิจยั และทุนการวิจยั รวมถึงการทําสัญญารับทุนการวิจยั เพื่อให้ผเู ้ สนอ
โครงการวิจยั ทราบขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามได้ โดยกําหนดแบบฟอร์ มการเสนอโครงการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และ
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามระบบอย่างชัดเจน
2) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้ รับอนุมัติทุนจากแหล่ งทุนภายใน เป็ นระบบที่กาํ กับกลไก
การติดตามโครงการวิจยั หลังได้รับอนุมตั ิทุนจากวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กําหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจยั ให้เป็ นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจยั และเงื่อนไขการเบิกทุน
การวิจยั รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจยั และการเผยแพร่ งานวิจยั เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั ทราบขั้นตอนและ
กระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดทํารายงานการวิจยั โดยกําหนดขั้นตอนการเบิก
ทุนการวิจยั เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจยั ตามระบบอย่างชัดเจน
3) ระบบการส่ งเสริมความร่ วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์ กรภายนอก เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกความ
ร่ วมมือ ระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจยั ที่มีการบูรณาการและเพื่อสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ
4) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้ รับอนุมัติทุนจากแหล่ งทุนภายนอก เป็ นระบบที่กาํ กับ
กลไกการติดตามโครงการวิจยั ที่บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามเป็ นผูว้ จิ ยั โดยได้รับทุน จาก
แหล่ง ภายนอก วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมโครงการวิจยั ได้รับอนุมตั ิทุน
จากแหล่งทุนภายนอก กําหนดขั้นตอนสนับสนุนอํานวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่
ให้ทุน ติดตามความก้าวหน้าและการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5) ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไก มี
วัตถุประสงค์เพื่อ กําหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหรื อการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนําเสนอบทความวิจยั ใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ( Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน ฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
6) ระบบการยกย่ องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ดีเด่ น เป็ นระบบที่
กํากับกลไก เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามทั้งที่เป็ น
คณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในการทํางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพและขีด ความสามารถในการทําวิจยั การสร้างฐานความรู ้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงสู่ การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการส่ งเสริ มงานวิจยั ของวิทยาลัย
พยาบาลศรี มหาสารคาม
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7) ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ เป็ น
ระบบที่กาํ กับ กลไกเพื่อสังเคราะห์ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ให้เป็ นองค์ความรู ้ ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
8) ระบบการคุ้มครองสิ ทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการคุม้ ครองสิ ทธิ์
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของนักวิจยั ภายใน วิทยาลัย เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสาหรับนักวิจยั และ
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
9) ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ น
ระบบที่กาํ กับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อ
สภาพปั ญหาสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจยั ที่ช่วยเหลือชุมชน
10) ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เป็ นระบบที่
กํากับกลไก การสนับสนุนการนําผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนงานวิจยั ที่ช่วยเหลือชุมชน
11) ระบบการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนการขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั เพื่อให้
ผูเ้ สนอโครงการวิจยั ทราบขั้น ตอนและกระบวนการขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั จากวิทยาลัยฯได้ โดย
กําหนดแบบฟอร์ มการเสนอขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ของวิทยาลัยในการดําเนินงานตามระบบอย่างชัดเจน
12) ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจัย เป็ นระบบที่ กาํ กับกลไกเพือ่ ใช้เป็ นสารสนเทศในการ
บริ หารและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและ บุคลากร ซึ่ งมีการรวบรวมข้อมูลของการวิจยั สถาบัน งานวิจยั ที่
น่าสนใจ รายชื่อมี ความเชี่ยวชาญในการทําวิจยั ตลอดจนเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจในการคิดค้นวิจยั
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1.ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ งทุนภายใน
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการสนับสนุนทุนการวิจยั จากวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจยั การอนุมตั ิโครงการวิจยั และทุนการวิจยั รวมถึงการ
ทาสัญญารับทุนการ วิจยั เพื่อ ให้ผเู ้ สนอโครงการวิจยั ทราบขั้น ตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวาง
แผนการขอรับทุน จากวิทยาลัยฯได้ โดยกําหนดแบบฟอร์ มการเสนอโครงการวิจยั คณะกรรมการพิจารณา
โครงการและระยะเวลาในการดําเนินงานตามระบบอย่างชัดเจน
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดเอกสารและระเบียบที่
เกีย่ วข้ อง
1.การเสนอโครงการ (Proposal)
ผูร้ ับทุน
แบบฟอร์ มการเสนอโครงการวิจยั
ผูเ้ สนอโครงการเสนอรายละเอียดโครงการ
คณะกรรมการ 1.คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั หัวหน้า
2. การพิจารณาโครงการ
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
กลุ่ม งานวิจยั
2.1 คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั ของ
วิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม และนวัตกรรม 2.รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิจยั และบริ การ
วิชาการ
2.2 รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิจยั และบริ การ
3. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
วิชาการ
พิจารณาการเสนอโครงการวิจยั
2.3 ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
2.4 กําหนดวันเพื่อประชุมพิจารณา
กลุ่มงานวิจยั
กําหนดเวลาดําเนินการภายใน 15 วันนับ
ข้อเสนอโครงการวิจยั
และนวัตกรรม จากวันที่ประทับตราส่ งคืน
2.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลุ่มงานวิจยั
โครงการวิจยั ร่ วมกัน
และนวัตกรรม
กําหนดเวลาปรับแก้ภายใน 15 วันนับจาก
2.4 เสนอโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอ กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม วันที่กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมแนบ
ของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั
รายงานการประชุมส่ งคืน
ร่ วมกัน
โครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอของ
3.เสนอโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอของ ผูร้ ับทุน
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั เพือ่ ขอ
งบทุนวิจยั
4. การพิจารณาโครงการวิจยั เพือ่ ของบทุน คณะกรรมการ 1.คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั หัวหน้า
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
กลุ่มงานวิจยั
วิจยั
และนวัตกรรม 2.รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิจยั และบริ การ
4.1 คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั ของ
วิชาการ
วิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
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4.2 รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิจยั และบริ การ
วิชาการ
4.3 ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
5.ประกาศโครงการวิจยั ที่ได้รับงบทุนวิจยั
3.การเซ็นสัญญารับทุน

4.แจ้งการรับเงินทุน

3. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
พิจารณางบทุนวิจยั
กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม
กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม/
ผูร้ ับทุน
ฝ่ ายการเงิน

ประกาศโครงการวิจยั ที่ได้รับงบทุนวิจยั
ได้รับการพิจารณา
1.ข้อเสนอโครงการวิจยั 2 ฉบับ
2.สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
ฝ่ ายการเงินจะแจ้งให้นกั วิจยั โดยตรง
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ระยะเวลา

เริ่ มต้น
ทําสัญญารับทุนภายใน

ทําสัญญารับทุนภายนอก

ดําเนินการวิจยั และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

ดําเนินการผลิต

ติดตาม กํากับ การใช้ทุน
สนับสนุนทุนวิจยั

ติดตาม กํากับ การใช้ทุน
สนับสนุนทุนวิจยั
ไม่ใช่

ตรวจสอบคุณภาพ
ผลงานก่อนปิ ดเล่ม
ใช่
สรุ ปผลวิจยั ในประเด็นที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ส่ งรู ปเล่ม บทความ
งานวิจยั และ CD

ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
-งานการเงิน
นักวิจยั

ทุก 3เดือน
ื

รายงานผลตามเวลาที่
เจ้าของทุนกําหนด

กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม
ผูว้ จิ ยั

สรุ ปผลวิจยั ในประเด็นที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ส่ งรู ปเล่ม บทความ
งานวิจยั และ CD

กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม

-กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
-งานการเงิน

ส่ งหลักฐานการเบิกเงินการวิจยั
งวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงิน
สิ้ นสุ ด
แผนผังที่ 4 ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ งทุนภายใน
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2.ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้ รับอนุมัติทุนจากแหล่ งทุนภายใน
เป็ นระบบที่กาํ กับ กลไกการติดตามโครงการวิจยั หลังได้รับอนุมตั ิทุนจากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจยั ให้เป็ นไปตามสัญญาการรับทุนการ
วิจยั และเงื่อนไข การเบิกทุนการวิจยั รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจยั และการเผยแพร่ งานวิจยั
เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั ทราบขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดทํารายงานการวิจยั
โดยกําหนดขั้นตอนการเบิกทุนการวิจยั เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจยั ตามระบบอย่างชัดเจน
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้ รับอนุมัติทุนจากแหล่ งทุนภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดเอกสารและระเบียบที่
เกีย่ วข้ อง
กลุ่มงานวิจยั
1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 1
1. การเบิกเงินงวดที่ 1 (50% ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ) หลังเซ็นสัญญา และนวัตกรรม 2. บันทึกข้อความการอนุมตั ิทุนอุดหนุน
การวิจยั
ดําเนินโครงการวิจยั คืบหน้าเกิน 50%ของ
3. โครงร่ างการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
แผนงาน
4. รายงานการประชุมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจยั
5. สัญญาการรับทุน
6. สําเนาบัตรประชาชนของนักวิจยั
จํานวน 1 ฉบับ
นักวิจยั
1.รายงานความก้าวหน้าเป็ นลายลักษณ์
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั
อักษรครั้งที่ 1
ดําเนินโครงการวิจยั คืบหน้าเกิน 50%ของ
ภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับแต่วนั ทํา
แผนงาน
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.1 งานวิจยั พื้นฐาน งานวิจยั และพัฒนา
2. รายงานความก้าวหน้าเป็ นลายลักษณ์
งานวิจยั ประยุกต์ งานวิจยั สถาบัน งานวิจยั
อักษรครั้งที่ 2ภายใน 6 เดือน (180 วัน)
ในชั้นเรี ยน
นับแต่วนั ทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และนําเสนอโดยวาจา (Oral
Presentation)
1. รายงานความก้าวหน้าฯ
3.รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ดําเนิน กลุ่มงานวิจยั
โครงการวิจยั คืบหน้าเกิน 80%ของแผนงาน และนวัตกรรม/ 4. ใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 พร้อม
รับรองว่าจ่ายจริ งทุกฉบับ
ฝ่ ายการเงิน
3.1 งานวิจยั พื้นฐาน งานวิจยั และพัฒนา
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งานวิจยั ประยุกต์ งานวิจยั สถาบัน งานวิจยั
ในชั้นเรี ยน
4. พิจารณารายงานวิจยั ฉบับร่ าง พร้อมทั้ง
เสนอ ต่อคณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และ
นวัตกรรม
5.การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
8. การส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์

5. สรุ ปค่าใช้จ่าย งวดที่ 1
นักวิจยั / กลุ่ม
งานวิจยั และ
นวัตกรรม
นักวิจยั / กลุ่ม
งานวิจยั และ
นวัตกรรม
นักวิจยั

9. การเบิกเงินงวดสุ ดท้าย (50% ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ) เมื่อส่ งรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์

กลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม

10. ดําเนินการขออนุญาตเผยแพร่ งานวิจยั
ต่อผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย

นักวิจยั

1.รายงานวิจยั ฉบับร่ าง จํานวน 3 เล่ม

สรุ ปผลการประเมิน

1. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ 7 ฉบับ
2. ซีดี-รอม จํานวน 1 แผ่นมีไฟล์ PDF
และ 1แผ่นมีไฟล์ word
1. ใบเบิกเงิน งวดสุ ดท้าย
2. บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดสุ ดท้าย
3. ใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายงวดสุ ดท้าย
พร้อมรับรองว่าจ่ายจริ งทุกฉบับ
4. สรุ ปค่าใช้จ่าย งวดสุ ดท้าย
1. รายงานสื บเนื่อง (Proceedings) หรื อ
วารสารวิชาการ
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เริ่ มต้น

ระยะเวลา

โครงร่ างฉบับสมบูรณ์และ
ได้รับการอนุมตั ิทุน

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ

NO
ตรวจสอบ

สัปดาห์ที่ 3 กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
ของเดือน
Yes

ขออนุมตั ิเบิกเงินงวดแรก 50

1 เดือน

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

NO
หัวหน้า

ตรวจสอบยอดเงิน
Yes
ลงนามรับเงิน
สิ้ นสุ ด
แผนผังที่ 5 ระบบการเบิกจ่ ายเงินสนับสนุนงานวิจัยงวดแรก

หัวหน้า
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เริ่ มต้น
1. รู ปเล่มฉบับสมบูรณ์ 7 เล่ม พร้อม CD: File บทความ 10-12 หน้า
File บทคัดย่อ 1 หน้า (300 คํา) File Abstract 1 หน้า (300 คํา)
CD รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และผลการสังเคราะห์งานวิจยั
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพงาน
3. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินเต็มจํานวนทุน

ตรวจสอบหลักฐานและ
จัดทําเอกสารการเบิก

NO

นักวิจยั

ภายในสัปดาห์ที่
3 ของเดือน

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

YES
งานพัสดุดาํ เนินการ
จัดซื้ อจัดจ้าง

NO

1 สัปดาห์

นักวิจยั

YES
งานการเงินตรวจสอบ
หลักฐานวางฎีกา

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

งานการเงิน

YES
-ตรวจสอบความถูกต้อง
-ลงนามรับเงิน
สิ้ นสุ ด
แผนผังที่ 6 ระบบการเบิกจ่ ายเงินงานวิจัยงวดสุ ดท้าย

นักวิจยั
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3.ระบบการส่ งเสริมความร่ วมมือระหว่ างนักวิจัยกับองค์ กรภายนอก
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการสนับสนุนทุนการวิจยั จากองค์กรภายนอก มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
วิทยาลัยสนับสนุนส่ งเสริ มให้สร้างความร่ วมมือด้านการวิจยั กับองค์กรภายนอก มีความสะดวกในการ
ดําเนินงาน
องค์กรภายนอก

วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม

ร่ างโครงการวิจยั

สนับสนุนทุนวิจยั

หาข้อตกลงร่ วม

หาข้อตกลงร่ วมกัน

จัดสรรเวลาให้อาจารย์ไปราชการ
และทําวิจยั ร่ วมกัน

ทําวิจยั ร่ วมกัน

นําเสนอผลงานวิจยั /นําไปใช้
แผนผังที่ 7 ระบบการส่ งเสริมความร่ วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์ กรภายนอก
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4.ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้ รับอนุมัติทุนจากแหล่ งทุนภายนอก
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการติดตามโครงการวิจยั ที่บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
เป็ นผูว้ จิ ยั โดยได้รับทุนจากแหล่งภายนอกวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวม
โครงการวิจยั ได้รับอนุมตั ิทุนจากแหล่งทุนภายนอก กําหนดขั้นตอนสนับสนุนอํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้ทุน ติดตามความก้าวหน้า และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ตารางที่ 5 ขั้นตอนการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้ รับอนุมตั ทิ ุนจากแหล่งทุนภายนอก
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดเอกสารและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.โครงการวิจยั
นักวิจยั /
1. การยืน่ โครงการมาที่กลุ่ม
งานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ผ่านไป คณะกรรมการกลุ่ม 2.บันทึกข้อความเพื่อลงนามโดย
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
งานวิจยั และ
ยังหน่วยงานที่ให้ทุน
3.หนังสื อมอบอํานาจลงนามในสัญญารับ
นวัตกรรม
ทุนอุดหนุนการวิจยั
4.สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
5.สําเนาทะเบียนบ้านของผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
6.สําเนาทะเบียนบ้านของ
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
7.หน้าสมุดบัญชีของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม
2. กรณี ไม่ยน่ื โครงการผ่านกลุ่ม นักวิจยั
สําเนาโครงการและเลขที่สัญญาทีผา่ นการ
วิจยั และบริ การวิชาการ
อนุมตั ิ
3.รายงานความก้าวหน้าของ
นักวิจยั
บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจยั ทุก 3 เดือน
งานวิจยั
นักวิจยั
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ หรื อบันทึกข้อความ
4. รายงานการสิ้ นสุ ดของ
รายงานการสิ้ นสุ ด
โครงการวิจยั มายังกลุ่มงานวิจยั
โครงการวิจยั
และนวัตกรรม
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5. ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไก มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารหรื อการนําเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
พิจารณาจากการนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทีไ่ ด้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน ฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม
ตารางที่ 6 ขั้นตอนการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดเอกสารและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ประกาศข่าวสาร แหล่ง / เวทีเผยแพร่
1.ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการของ นักวิจยั /
วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามที่ คณะกรรมการกลุ่ม ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
2.รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
สอดคล้องกับความต้องการของ งานวิจยั และ
นวัตกรรม
แหล่งเผยแพร่
2.ส่ งผลงานเพือ่ ขอเผยแพร่
ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
ตาม
3.ปรับปรุ งแก้ไขผลงาน การของ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั
4.ตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่
ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการ

5.จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลวิจยั

นักวิจยั

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

นักวิจยั

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

นักวิจยั /
คณะกรรมการกลุ่ม
งานวิจยั และ
นวัตกรรม
กลุ่มงานวิจยั และ
นวัตกรรม

วารสารที่เผยแพร่
รายงานสื บเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

วารสารที่เผยแพร่
รายงานสื บเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
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กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์
แหล่งการเผยแพร่ ผลงานแก่ผสู้ นใจ
นักวิจยั ส่ งผลงานเพื่อนําเสนอตามข้อกําหนดของหน่วยงานผูจ้ ดั
โดยตรงหรื อส่ งผลงานผ่านกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานผูจ้ ดั
Yes

No

กรณี ตอบรับแต่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้

กรณี ตอบรับแต่ไม่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้

ปรับแก้ตามข้อเสนอ

เสนออนุมตั ิการนําผลงาน
ไปเผยแพร่

เสนออนุมตั ิการนําผลงาน
ไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนําผลงาน
ไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนําผลงาน
ไปเผยแพร่
รายงานกลุ่มงานวิจยั และ
นวัตกรรม /ผูอ้ าํ นวยการ

รายงานกลุ่มงานวิจยั และ
นวัตกรรม /ผูอ้ าํ นวยการ

จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
วิจยั และสารสนเทศ

แผนผังที่ 8 การสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
และเสนอต่อหน่วยงานอื่น
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6. ระบบการยกย่ องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ดีเด่ น
คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มีแนวทางปฏิบตั ิงาน
เพือ่ การดําเนินงานยกย่องผูผ้ ลิตและเผยแพร่ งานวิจยั และผลงานวิชาการดีเด่น ดังนี้
1. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรมรวบรวมผลงานและผลการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั วิชาการของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
2. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม กําหนดเกณฑ์การพิจารณาการยกย่องผูผ้ ลิตและ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการ พร้อมทั้งคัดเลือกผูผ้ ลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อผลงานวิชาการ
ดีเด่น และเสนอกรรมการบริ หารรับรองผลการคัดเลือก
3. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม จัดมอบรางวัลแก่ผผู ้ ลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อ
ผลงานวิชาการดีเด่น พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น กําหนดเป็ นผังการดําเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ ดังนี้

ระยะวเลา

เริ่มต้ น

บอ
ชดิผ บัร ้ ู ผ
มรรกตั วนะล
แั ยจิ วน

รวบรวมผลการผลิตและเผยแพร่

น่ดเี ดนา ลง ผี มู้ ผกอืลเ คดัะลแ์ ฑณกเง้ ัต

มรรกตั วนะล
แั ยจิ วน

ไม่ใช่
กรรมการบริ หาร
บอ ชน็ หเ มาวค้ ห
ใ ราหิ บ
ร รากมร รก ะณค
ใช่
ลั ว งารบอ
ม

มรรกตั วนะล
แั ยจิ วน

สิ้นสุ ด
10
่ ี ทงัผน
แผ

น่ดเ ี ดร า กาชิ วน
า งลผ
ะล แยั จิ วนา งล
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7.ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ งานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกเพื่อสังเคราะห์งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้เป็ นองค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไป
เข้าใจได้และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
ตารางที่ 7 ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรม
วิธีปฏิบัติ
1.1 พิจารณากลุ่มอาจารย์ที่เชี่ยวชาญใน
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม 1. ขออนุมตั ิแต่งตั้ง
ประเด็นการวิจยั ต่างๆ ที่จาํ แนกได้
คณะกรรมการสังเคราะห์
1.2 ขออนุมตั ิผอู ้ าํ นวยการแต่งตั้ง
งานวิจยั
คณะกรรมการเพื่อสังเคราะห์งานวิจยั
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม 2. รวบรวมงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จ 2.1 รวบรวมงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จ ภายใน
และจัดเป็ นหมวดหมู่
เดือนธันวาคมของทุกปี
2.2 จําแนกงานวิจยั ตามคําถามการวิจยั
คณะกรรมการสังเคราะห์
งานวิจยั

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู ้จากงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

4.ตรวจสอบความถูกต้องของผล
การสังเคราะห์งานวิจยั
5. รายงานการสรุ ปองค์ความรู ้ที่
ได้จากการสังเคราะห์งานวิจยั
ของคณะกรรมการแต่ละชุด
เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการ
6. เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้จาก
การสังเคราะห์งานวิจยั

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

7. ติดตามการนําองค์ความรู ้ที่ได้
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ไปใช้

3.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้ จาก
งานวิจยั ตามวัตถุประสงค์การ
สังเคราะห์งานวิจยั
3.2 สรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจยั
4.1 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการสังเคราะห์งานวิจยั
5.1 บันทึกเสนอการสรุ ปองค์ความรู ้ที่
ได้จากการสังเคราะห์งานวิจยั ของ
คณะกรรมการแต่ละชุดเสนอต่อ
ผูอ้ าํ นวยการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.1 เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจยั บนเวบไซต์ของ
วิทยาลัย การประชุมวิชาการ
ประจําเดือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1 ติดตามการนําองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การสังเคราะห์งานวิจยั ไปใช้ในการ
ประชุมวิชาการประจําเดือน
7.2 ขอความร่ วมมืออาจารย์ที่นาํ องค์
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ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

วิธีปฏิบัติ
ความรู ้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจยั
ไปใช้กรอกแบบฟอร์ มการติดตามการ
นําองค์ความรู ้ที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจยั ไปใช้
6.3 ขอความร่ วมมือจากหน่วยงานที่นาํ
องค์ความรู ้ที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ให้ส่งหนังสื อ
ตอบรับและผลการใช้องค์ความรู ้
8. เก็บสําเนาหลักฐานที่แสดงถึง 8.1 เก็บสําเนาหลักฐานที่แสดงถึงการ
การนําองค์ความรู ้ที่ได้จากการ นําองค์ความรู ้ที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจยั ไปใช้
สังเคราะห์งานวิจยั ไปใช้

1 . กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
- ติดตามและรวบรวมงานวิจยั /งานสร้างสรรค์
ที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ

2. คณะกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม
- พิจารณาคัดสรรและรวมรวมผลงานวิจยั
ที่จะเผยแพร่ เป็ นองค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้

3
นักวิจัย
- จัดทําการสรุ ปสังเคราะห์งาน
วิจยั ที่จะนําไปเผยแพร่
และตรวจสอบข้อมูล

5

4

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
รวบรวมผลงานการสังเคราะห์งานวิจยั
ตามคณะฯ ที่ส่งมา และเก็บข้อมูลเพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐาน

6
7

8

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมประชาสัมพันธ์ฯ
-เสนอข่าว/ประชาสัมพันธ์
บทความผลงานวิจยั และพิจารณาแหล่งเผยแพร่
(สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์/ สื่ อสิ่ งพิม พ์/สื่ อ วิทยุ)

แผนผังที่ 11 ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์
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8.ระบบการคุ้มครองสิ ทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการคุม้ ครองสิ ทธิ์ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ของนักวิจยั ภาย วิทยาลัย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสําหรับนักวิจยั และวิทยาลัย พยาบาลศรี มหาสารคาม จึงกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานสนับสนุน การจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา และการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั
หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั และผลงานวิชาการเจ้าของผลงาน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลการจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา และการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั
หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรม
2. ประกาศข้อมูลการ จดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา และการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
งานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรม ให้ผผู ้ ลิตผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทุกคนทราบ
3. รับข้อมูลความต้องการ จดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา และการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
งานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั และผลงานวิชาการเจ้าของผลงาน
4. พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ รวมทั้งให้ขอ้ มูลและดําเนินการสนับสนุน
การจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา และการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อ
นวัตกรรม
5. ติดตามผลการดําเนินงานจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา และการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่เจ้าของผลงานทราบทุก 4 เดือน
6. ดําเนินงานเพือ่ การสนับสนุนทุนเพือ่ เอื้อให้เจ้าของผลงานได้จดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรม
7. ประชาสัมพันธ์และแจ้งผลการสนับสนุนทุนเพื่อเอื้อให้เจ้าของผลงานได้จดสิ ทธิ บตั รการซื้ อ
ขายทรัพย์สินทางปั ญญา และได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้ทุกคน
ทราบและเก็บหลักฐาน พร้อมบันทึกในฐานข้อมูล
หมายเหตุ วิทยาลัยสนับสนุนเงินในการจดสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รตามที่กระทรวงพานิชย์กาํ หนด
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ผูส้ ร้างสรรค์งานแจ้งความประสงค์การคุม้ ครองสิ ทธิ์
บริ การให้คาํ ปรึ กษาและจัดเตรี ยมเอกสารเบื้องต้น
(งานที่ตอ้ งการคุม้ ครองสิ ทธิ์ , บัตรประชาชน, สําเนา
จัดทําเอกสารคําขอ
แก้ไข

ผูส้ ร้างสรรค์ตรวจสอบเอกสารและลงนาม

ผ่าน

ตรวจสอบเอกสาร

ไม่ผา่ น

นําเสนอผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย
นําไปขอรับการคุม้ ครองสิ ทธิ์ จากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
ตรวจสอบเอกสาร
ผ่าน
รับรองเอกสารการคุม้ ครองสิ ทธิ์
นําส่ งเอกสารการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ให้กบั ผูส้ ร้างสรรค์ และ
จัดทําสรุ ปเป็ นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิง
แผนผังที่ 12 ระบบการคุ้มครองสิ ทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์

แก้ไข
ไม่ผา่ น
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9. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญาท้องถิน่
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรื อสภาพปั ญหาสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจยั ที่ช่วยเหลือชุมชน
ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญาท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรม
รายละเอียดของขั้นตอน
1.1 กําหนดทิศทางหรื อประเด็นปัญหาการวิจยั หรื องาน
กลุ่มงานวิจยั และ 1. กําหนดทิศทางหรื อ
นวัตกรรม
ประเด็นปั ญหาการวิจยั หรื อ สร้างสรรค์บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อจากสภาพ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ปั ญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อจาก สังคมโดยรวบรวมจากแหล่งต่างๆ จากการศึกษาสภาพปัญหา
สภาพปั ญหาของสังคมเพื่อ ในพื้นที่ และแหล่งทุนสนับสนุนทุนวิจยั ตามประเด็นที่เป็ น
ตอบสนองความต้องการ ปั ญหาสังคม เป็ นต้น
ของท้องถิ่นและสังคม
พร้อมทั้งจัดทําสารสนเทศ
2.1 ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลประเด็นการวิจยั ฯ ผ่านช่องทาง
กลุ่มงานวิจยั และ 2. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ต่างๆ เช่น เวปไซด์ของวิทยาลัย บอร์ ดประชาสัมพันธ์หรื อใน
นวัตกรรม
ข่าวสารประเด็นการวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์และให้ ที่ประชุมประจําเดือน
2.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก
ข้อมูลแหล่งทุนวิจยั ทั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจยั ฯ
ภายในและภายนอก
กลุ่มงานวิจยั และ 3. สนับสนุนและอํานวย
3.1 จัดหาผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแก่ผขู ้ อทุนกรณี ที่ผขู้ อ
นวัตกรรม
ความสะดวกแก่ผขู ้ อทุน
ทุนต้องการความช่วยเหลือ
3.2 ให้คาํ แนะนําหรื อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งทุน
ภายนอกกรณี ที่ผขู ้ อทุนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
3.3 อํานวยความสะดวกด้านธุรการ เช่น การจัดทําหนังสื อ
ส่ งไปยังแหล่งให้ทุน การประสานงานกับผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นต้น
ผูข้ อรับทุน
4. เขียนโครงร่ างวิจยั และ 4.1 เขียนโครงร่ างวิจยั ตามแบบฟอร์ มประเภทของแหล่งทุน
ดําเนินการผลิตผลงานวิจยั
4.1.1 กรณี ขอทุนภายในให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน
หรื องานสร้างสรรค์
การผลิตผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากทุนภายในสถาบัน
4.1.2 กรณี ขอทุนภายนอกให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน การ
ผลิตผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากทุนภายนอกสถาบัน
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เริ่ มต้น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กําหนดทิศทางหรื อประเด็นปั ญหาการ
วิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรื อจากสภาพปั ญหาของ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารประเด็น
การวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และให้
ข้อมูลแหล่งทุนวิจยั ทั้งภายในและ
ภายนอก

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่
ผูข้ อทุน

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

เขียนโครงร่ างวิจยั และดําเนินการผลิต
ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากทุน
ภายในสถาบันหรื อภายนอกสถาบัน

ผูข้ อรับทุน

รวบรวมผลงานวิจยั
สิ้ นสุ ด
แผนผังที่ 13 ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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10. ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์
ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็ นระบบที่กาํ กับ
กลไกการสนับสนุน การนําผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
งานวิจยั ที่ช่วยเหลือชุมชน
งานวิจยั
ทุนวิจยั ภายนอก

ทุนวิจยั ภายใน
1.นักวิจยั
รายงานผลสําเร็ จของการดําเนินงาน
ต่อกลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

2.นักวิจยั
ขออนุญาตนําผลงานวิจยั
งาน สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

1.นักวิจยั
กรณี ดาํ เนินการวิจยั ตาม TOR
ของ แหล่งทุน/องค์กร

2.นักวิจยั
รายงานผลสําเร็ จของการ
ดําเนินงานต่อกลุ่มงานวิจยั
และนวัตกรรม

NO
3.กลุ่มงานวิจยั และ
นวัตกรรมพิจารณา

YES
4.นักวิจยั
เผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพือ่
รองรับการใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจยั
5.กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม
รับทราบผลการนํางานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์

แผนผังที่ 14 ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์

1.นักวิจยั
กรณี ยน่ื เสนอขอทุนเอง

2.นักวิจยั
ขออนุญาตแหล่งทุนในการนํา
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
ไป ใช้ประโยชน์
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11.ระบบการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย
เป็ นระบบที่กาํ กับกลไกการขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม มี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดขั้นตอนการขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั เพื่อให้ผเู ้ สนอโครงการวิจยั ทราบขั้น ตอน
และกระบวนการขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั จากวิทยาลัยฯได้ โดยกําหนดแบบฟอร์ มการเสนอขออนุมตั ิ
จริ ยธรรมการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของวิทยาลัยในการดําเนินงานตาม
ระบบ
ตารางที่ 9 ขั้นตอนระบบการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดเอกสารและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) แบบฟอร์ มการยืน่ เสนอขอรับการพิจารณา
ผูร้ ับทุน/
1. โครงการวิจยั ใหม่
จริ ยธรรมวิจยั (แบบฟอร์ ม IRB 01)
เลขานุการ
ผูว้ จิ ยั ส่ งโครงร่ างวิจยั ไปที่
2) โครงร่ างการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่ผวู ้ จิ ยั ได้แก้ไขตาม
คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ าง
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ใน จริ ยธรรม
การวิจยั เรี ยบร้อยแล้ว
มนุษย์ ของวิทยาลัยก่อนวาระ วิทยาลัย
3) แบบเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการรับรองจาก
การประชุมอย่างน้อย 3
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
สัปดาห์ เพื่อให้เลขานุการ
(แบบฟอร์ ม IRB 02)
คณะกรรมการจริ ยธรรม
4) ประวัติผวู้ จิ ั ยทุกคน (Curriculum Vitae: CV) ระบุ
วิทยาลัย ตรวจสอบความ
สถานที่ปฏิบตั ิงานปัจจุบนั สถานที่ติดต่อได้
ครบถ้วนของเอกสาร และ
สะดวก เบอร์โทรศัพท์ E-mail ประวัติการศึกษา
รวบรวมส่ งให้คณะกรรมการฯ
ความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญใน
อ่านลวงหน้าอย่างน้อย 3
เรื่ องที่จะทําวิจยั และประวัติการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่
สัปดาห์ ก่อนเข้าประชุม
ผ่านมา (แบบฟอร์ ม IRB 03)
5) เอกสารชี้แจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัครวิจยั
(แบบฟอร์ ม IRB 04)
6) เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอก
กล่าว (Informed consent form) กรณี ที่กลุ่ม
ตัวอย่าง/ อาสาสมัครวิจยั ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมี
ตองจัดทําเอกสารชี้แจงพร้อมคํายินยอมพร้อมใจ
(Assent form) จําแนกเป็ น 2 ระดับ คือระดับอายุ 7-12
ปี และ 13 ปี ขึ้นไป (แบบฟอร์ ม IRB 05)
7) เครื่ องมือวิจยั เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ
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2. โครงการวิจยั เดิม/
โครงการวิจยั ต่อเนื่อง

ผูร้ ับทุน/
เลขานุการ
คณะกรรมการ
จริ ยธรรม
วิทยาลัย

ประเด็นการสัมภาษณ์ ฯลฯ
8) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
1)
รายงานการเบี่ยงเบนต่างๆ การขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การรายงานเหตุการณ์ไม่พ่ งึ ประสงค์
ร้ายแรงให้ผวู ้ จิ ยั รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิทยาลัย พิจารณาก่อนดําเนินการ
2) การรายงานสถานการณ์โครงการ ให้ผวู ้ จิ ยั รายงาน
ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั วิทยาลัย
3) การขอต่ออายุโครงการ ผูว้ จิ ยั ต้องดําเนินการขอต่อ
อายุก่อนหมดระยะเวลา การอนุมตั ิของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั วิทยาลัย อย่างน้อย 30 วัน
4) ผูว้ จิ ยั ต้องส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 บท พร้อม
CD บรรจุ Electronic file ทั้งหมด ให้แก่ คณะกรรม
การจริ ยธรรมการวิจยั วิทยาลัย ภายหลังแจ้งปิ ด
โครงการภายใน 3 เดือน

ผลการพิจารณา
ผลการพิจารณามี 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. อนุมตั ิแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการฯ จะอนุมตั ิ ณ วันที่ประชุม
2. อนุมตั ิโดยให้ปรับแก้ไข คณะกรรมการฯ จะอนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้ต่อเมื่อผูว้ จิ ยั ปรับแก้ไขโครงการวิจยั
และเอกสารที่เกี่ยวของตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัยเสร็ จ
สิ้ นแล้ว
3. รอการพิจารณา แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
3.1 กรณี ปรับแก้สาระสําคัญ เช่น Methodology research design ขอให้ผวู ้ จิ ยั ดําเนินการแก้ไข และ/
หรื อให้เพิม่ เติมข้ อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย (Full board) ในการ
ประชุมครั้งต่อไป
3.2 กรณี ที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อผลกระทบในวงกวาง ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย พิจารณาส่ งโครงร่ างวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อพิจารณาต่อไป
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4. ไม่อนุมตั ิ ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย แจ้งผลการพิจารณา
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมระบุเหตุผลการไม่อนุมตั ิ ซึ่ งหากผูว้ จิ ยั มีขอ้ มูลเพิม่ เติมสามารถยืน่ เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัยได้
การแจ้ งผลการพิจารณา
1. กรณี ที่อนุมตั ิแบบไม่มีเงื่อนไข ให้สาํ นักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย
ออกใบอนุมตั ิลายลักษณ์อกั ษรให้ผวู้ จิ ยั ภายใน 2 สัปดาห์ และให้ผวู ้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ได้ภายหลังได้รับใบ
อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
2. กรณี ท่ีอนุมตั ิแบบมีเงื่อนไข
2.1 มอบให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย สรุ ปประเด็นที่
ต้องแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาให้ผวู ้ จิ ยั รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผวู ้ จิ ยั ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
การประชุม
2.2 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแก้ไขและส่ งกลับมาให้สาํ นักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์วทิ ยาลัย ภายใน 4 สัปดาห์
2.3 ให้ประธานและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย และ/หรื อ
ที่ปรึ กษาและ/ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ร่ วมกันพิจารณาผลการปรับแก้ของผูว้ จิ ยั ตาม
มติของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย กรณี ที่ผา่ นตามเงื่อนไขให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย ออกใบอนุมตั ิลายลักษณ์อกั ษรให้ผวู ้ จิ ยั ภายใน 2
สัปดาห์ และให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย นําผลการอนุมตั ิแจ้ง
ให้ท่ีประชุม กลุ่มงานวิจยั และ นวัตกรรม เพื่อรับรอง กรณี ที่แก้ไขไม่ครบตามมติคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย ให้เลขานุการกรรมการฯวิทยาลัยนําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง
3. กรณี รอการพิจารณา
3.1 กรณี ปรับแก้สาระสําคัญ เช่น methodology research design เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย แจ้งให้ผวู ้ จิ ยั รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
การประชุม และทําการแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย เสนอแนะ
ภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อส่ งเรื่ องเข้ารับการพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
3.2 กรณี ที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อผลกระทบในวงกวาง ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย แจ้งให้ผวู้ จิ ยั รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการประชุม
และหากผูว้ จิ ยั ประสงค์จะดําเนินการศึกษาต่อ/หรื อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วิทยาลัย จะส่ งโครงร่ างวิจยั พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อพิจารณาต่อไป
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4. กรณี ท่ ีไม่อนุมตั ิ
4.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย แจ้งให้ผวู ้ จิ ยั รับทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการประชุม
4.2 หากผูว้ จิ ยั มีขอ้ มูลให้มีเพิ่มเติมสามารถยืน่ เสนอโครงการพร้อมข้อมูลใหม่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย ได้ภายใน 2 เดือน
การลงนามในเอกสาร
1. การลงนามใบอนุมตั ิโครงการจะลงนามโดยประธานและ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย
2. การลงนามในเอกสารอื่นๆ ให้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วิทยาลัย
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12.ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจัย
เป็ น ระบบที่ กาํ กับกลไก เพื่อใช้เป็ นสารสนเทศในการบริ หารและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและ
บุคลากร ซึ่ งมีการรวบรวมข้อมูลของการวิจยั สถาบัน งานวิจยั ที่น่าสนใจ รายชื่อ ผูม้ ีความเชี่ยวชาญในการทํา
วิจยั ตลอดจนเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจในการคิดค้นวิจยั
ขั้นตอนดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ การการบริหารงานวิจัย
ขั้นที่ 1 กําหนดผูร้ ับผิดชอบ/รหัสการใช้งานของผูร้ ับผิดชอบ
- ผูด้ ูแลระบบ
- ผูต้ รวจสอบข้อมูล
- ผูร้ ับผิดชอบกรอกข้อมูล
- รหัสการใช้งาน
ขั้นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
- รู ้จกั โปรแกรม
- วิธีการกรอกข้อมูล
ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบกรอกข้อมูล
- ข้อมูลบุคลากร
- ผลงานวิจยั จํานวนโครงการวิจยั จํานวนเงินสนับสนุนวิจยั ผลงานตีพมิ พ์
ขั้นที่ 4
- ติดตามการกรอกข้อมูล
- ปั ญหา/อุปสรรคจากการใช้โปรแกรม
- เพื่อประสานกับผูพ้ ฒั นาโปรแกรมให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
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ระยะเวลา

เริ่ ม

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

1.กําหนดข้อมูล เริ่ มต้นทํางาน
ไม่ถูกต้อง

ผ้ รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

ตรวจสอบ
2.บันทึกข้อมูลหน่วยงาน

ทุก 1 เดือน

ผูร้ ับผิดชอบกรอกข้อมูล

3.บันทึกข้อมูลบุคลากร
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบ

ทุก 1 เดือน

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

ถูกต้อง

4.บันทึกข้อมูลผลงานวิทยาลัย
ไม่ถูกต้อง

5.สร้างข้อมูล ประจําปี

ทุก 1 เดือน

6.ตรวจสอบ

ผูร้ ับผิดชอบกรอกข้อมูล
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

ถูกต้อง

7.คัดกรองข้อมูลตามตัวชีวดั
ตรวจสอบ

จบ

แผนผังที่ 15 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจัย

กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

ไม่ถูกต้อง

รายงานผลดําเนินงาน
รายงานผลประจําปี
รายงานผลตามตัวชี้วดั
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ส่ วนที่ 4
การคุ้มครองสิ ทธิของผลงานวิชาการและงานวิจัย
วิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผลงานวิชาการและงานวิจยั จึงมอบหมาย
ให้กลุ่มวิจยั และนวัตกรรมพัฒนาแนวปฏิบตั ิเพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผลงานวิชาการและงานวิจยั ซึ่ งฝ่ ายฯ
เห็นว่าข้อมูลต่อไปนี้มีความสําคัญในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
การเป็ นผู้นิพนธ์ หรือการแสดงความเป็ นเจ้ าของผลงานทีต่ พี มิ พ์
(Authorship Practice) (นิมิตร
มรกต, 2547)
ตามข้อแนะนําของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) แต่ละคนที่มีช่ือ
อยูใ่ นรายชื่อผูน้ ิพนธ์ควรมีภาระงานที่เพียงพอต่อการรับผิดชอบในเนื้อหาบางส่ วนต่อสาธารณชน ผูน้ ิพนธ์
หนึ่งคนหรื อหลายคนควรรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของผลงานโดยรวมตั้งแต่เริ่ มต้นเขียนจนตีพิมพ์เสร็ จ
เรี ยบร้อย ส่ วนการให้ชื่ออยูใ่ นรายชื่อผูน้ ิพนธ์อาศัยหลักการดังนี้
(1) ความมีส่วนร่ วมในความคิด การออกแบบ การได้มาซึ่ งข้อมูล การวิเคราะห์
และการ
ประเมินผล
(2) ร่ วมร่ างรายงานที่จะเสนอลงตีพิมพ์
(3) เห็นชอบในร่ างฉบับสุ ดท้ายที่จะเสนอลงตีพิมพ์
การที่จะมีชื่อเป็ นผูน้ ิพนธ์จะต้องทําครบหลักการทั้ง 3 ข้อ สําหรับการหาทุนสนับสนุนการวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การให้คาํ ปรึ กษาทัว่ ไป ยังไม่เข้าข่ายเป็ นภาระเพียงพอที่จะเป็ นผูน้ ิพนธ์ได้ หลักการที่
กล่าวมาทําได้ยากในทางปฏิบตั ิ มีผพู ้ ดู ว่า คณะบรรณาธิ การวารสารใน ICMJE ไม่ใช่นกั วิจยั จึงตั้งมาตรฐาน
สู งเกินไป ดังนั้น Council of Science Editors ได้ต้งั คณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อนําเกณฑ์ของ ICMJE มา
ปรับให้ตึงน้อยลง โดยผูจ้ ะมีชื่อเป็ นผูน้ ิพนธ์ได้จะต้องมีส่วนร่ วมสองหรื อสามรายการตามตารางข้างล่างนี้
แต่ท้ งั นี้ก็ข้ ึนกับจํานวนผูน้ ิพนธ์และลักษณะของการวิจยั ด้วยว่าเป็ นพหุสถาบันหรื อไม่ สําหรับนักสถิติทีช่ ่วย
วิเคราะห์และประเมินผลควรอยูใ่ นกิตติกรรมประกาศ แต่หากช่วยออกแบบวิจยั และส่ วนอื่นๆ ด้วยก็สามารถ
ขยับชื่อขึ้นไปอยูใ่ นรายชื่อผูน้ ิพนธ์ได้
การจัดสรรชื่อตามภาระงานเป็ นเรื่ องไม่ยากถ้านักวิจยั หลัก (Principal Investigator) หรื อหัวหน้า
โครงการเริ่ มคุยกับผูร้ ่ วมงานและร่ างกรอบการแบ่งภาระหน้าที่ต้ งั แต่ตน้ แต่ในทางปฏิบตั ิผวู ้ จิ ยั หลักมักจะ
ศึกษาและเตรี ยมโครงการวิจยั ตลอดจนเตรี ยมต้นฉบับเพื่อส่ งตีพิมพ์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ความเกรงใจหรื อเกรงกลัวผูบ้ งั คับบัญชา หรื อประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น คราวนี้เธอใส่ ชื่อ
ฉัน คราวหน้าฉันใส่ ช่ือเธอ จะได้มีผลงานทุกปี หรื อนักวิจยั รุ่ นเยาว์ขอชื่อนักวิจยั อาวุโสใส่ ดว้ ยโดยหวังผล
การตอบรับการตีพิมพ์ เป็ นเหตุให้มีชื่อผูท้ ี่ไม่มีคุณสมบัติอยูใ่ นรายชื่อผูน้ ิพนธ์ แบบนี้ เรี ยกว่า Honorary
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หรื อ Guest หรื อ Gift authorship ซึ่ งพบบ่อย แม้แต่ในการวิจยั เชิงเอกสารของ Cochrane Review ก็ยงั พบ
Honorary author ถึงร้อยละ 39 ของผลงานที่ตีพิมพ์ และพบได้ร้อยละ 19 ของรายงานวิจยั ทัว่ ไป
- กลัวแหล่งตีพมิ พ์หรื อวารสารไม่รับผลงานลงตีพิมพ์ จึงแอบใส่ ชื่อนักวิจยั อาวุโสในหน่วยงาน
ลงไปด้วยโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่ อง เรี ยกว่า Planted authorship
- ขอเขามาร่ วมวิจยั เสร็ จแล้วไม่ใส่ ชื่อให้เขา หรื อใส่ ช่ือไปแล้ว บรรณาธิการขอให้ลดจํานวน
ชือ่ ผูน้ ิพนธ์ ก็ไปตัดชื่อเขาออกโดยไม่บอกเจ้าตัว แบบนี้เรี ยกว่า Denial of Authorship อาจเข้าข่าย “ขโมย
ผลงาน (plagiarism)” ได้
- บริ ษทั ยาบางแห่งจ้างมืออาชีพมาเขียนบทความให้นกั วิจยั ของบริ ษทั หรื อบางหน่วยงานอาจมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญเขียนให้ แต่ไม่ได้ใส่ ช่ือเขาในรายชื่อผูเ้ ขียน แบบนี้เรี ยกว่า Ghost authorship ซึ่ งพบได้ร้อยละ 9
ของผลงานใน Cochrane Review และพบได้ร้อยละ 11 ของรายงานวิจยั ทัว่ ไป
- นักวิจยั ที่พน้ หน้าที่รับผิดชอบไปแล้ว เช่น เกษียณอายุหรื อลาออก ไปมอบสิ ทธิ์ ให้ผรู ้ ่ วมงาน
คนอื่นซึ่งไม่มีส่วนร่ วมใดๆ ในการทําวิจยั นั้นใส่ ชื่อแทน แบบนี้เรี ยกว่า Relinquished authorship
นอกจากการจะใส่ ชื่อผูเ้ กี่ยวข้องผูใ้ ดบ้างลงในรายชื่อแล้วยังมีเรื่ องเกี่ยวกับลําดับรายชื่ออีก
โดยทัว่ ไปแล้ว การใส่ ช่ือนักวิจยั อาวุโสที่สุดเป็ นชื่อแรกนั้น ไม่ใช่มาตรฐาน หากแต่ตอ้ งใส่ ช่ือผูท้ ่ีเป็ นผูท้ ่ี
ริ เริ่ มโครงการวิจยั และเตรี ยมต้นฉบับเพื่อส่ งตีพิมพ์ ชื่อลําดับต่อไปให้เรี ยงตามภาระงานที่รับผิดชอบ สิ่ งที่
นักวิจยั มักพบอีกประการหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาจขอมีช่ืออยูใ่ นรายชื่อผูน้ ิพนธ์ดว้ ย
เผือ่ จะนําไปใช้ไต่ระดับในอนาคต หากผูว้ จิ ยั อธิ บายตามเกณฑ์ของ ICMJE แล้วเขาอาจไม่พอใจและคราว
หน้าอาจไม่ช่วยอีกก็ได้ ในกรณี สุดโต่งคือถ้าใส่ คนหนึ่งทําไมไม่ใส่ หมด เช่น คนล้างเครื่ องแก้ว คนพิมพ์ คน
ส่ งไปรษณี ย ์ หรื อใส่ ให้ครบทั้งภาควิชา ดังนั้นการกําหนดกรอบหรื อเกณฑ์โดยหน่วยงานจะเป็ นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่และลดปั ญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน
นอกจากปั ญหารายชื่อผูน้ ิพนธ์แล้ว บรรณาธิ การวารสารยังพบประเด็นความไม่เหมาะสมอื่นๆ เช่น
- เรื่ องเดียวตีพมิ พ์ซ้ าํ ซ้อน ( Duplicate or Redundant Publication) หมายถึง เรื่ องที่ตีพิมพ์หลายแห่ง
โดยมีสมมุติฐาน ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง วิธีการ ผลการวิจยั และสรุ ป เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน - แบ่งตีพิมพ์
(Salami Slicing หรื อ Fragmentation) เช่น ผูป้ ่ วยเป็ นโรคพยาธิในสมอง เขียนรายงานสองเรื่ อง เรื่ องหนึ่งเป็ น
ภาพรังสี ของสมองลงตีพิมพ์ในวารสารทางรังสี ส่ วนอีกเรื่ องหนึ่งเป็ นการผ่าตัดเอาพยาธิออก ส่ งลงตีพิมพ์
ในวารสารทางการประสาทศัลยศาสตร์
- Overlapping Publication เช่น ตีพิมพ์ผลการวิจยั ไปแล้ว แต่มีการขยายวิจยั ไปอีกและตีพิมพ์อีก
เรื่ องโดยไม่รวมกลุ่มตัวอย่างเดิม
- การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of Interest) ระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูส้ นับสนุนงบประมาณหรื อ
บุคคลอื่นอันอาจก่ออคติกบั ผลการวิจยั
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โดยสรุ ปแล้ว นักวิจยั ที่ซื่อสัตย์ยอ่ มตัดสิ นใจด้วยตนเองได้วา่ จะเลือกอะไรระหว่างความเป็ นจริ งกับ
ประโยชน์อ่ืนๆ หากนักวิจยั ตัดสิ นยากว่าอะไรที่เรี ยกว่า “ความเป็ นธรรม” ควรศึกษาเกณฑ์หรื อกติกาหรื อ
แนวทางที่เป็ นรู ปธรรมที่ประเทศอื่นใช้กนั อยู่ ในภาวะปั จจุบนั ที่มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
เตรี ยมการออกนอกระบบ ทําให้บุคลากรต้องตีพิมพ์ผลงานวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ หากจํานวนผลงานตีพมิ พ์
เป็ นข้อกําหนดอย่างเช่นในปั จจุบนั ย่อมยากที่จะหลีกเลี่ยง Gift authorship, Ghost authorship และ Multiple
Authorship อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ควรมุ่งคุณภาพมากกว่าปริ มาณโดยเฉพาะการใช้ Impact Factor หรื อ
Citation rate เป็ นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิ ทธิของผลงานวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยได้วางแนวทางในการตก
ลงแบ่งผลงานเพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผลงานวิชาการและงานวิจยั โดยแนะนําให้ดาํ เนินการดังนี้ (ดัดแปลง
จาก Sehu, D.R. และAbraham, P., 2000: 205-10)
1. เมื่อเขียนข้อเสนอโครงการเสร็ จ ให้ตกลงร่ วมกันก่อนดําเนินการว่าหากตีพิมพ์ผลงานจะมีชื่อใคร
บ้างอยูใ่ นรายชื่อผูน้ ิพนธ์ เรี ยงลําดับอย่างไร แล้วเซ็นชื่อกํากับ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ลืมใส่ ชื่อใครที่มีภาระงานเหมาะสม
3. ถ้าใช้ขอ้ มูลผูอ้ ่ืน ต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. เมื่อตกลงแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลงลําดับชื่อ เติมชื่อ หรื อลบชื่อผูใ้ ดในภายหลังโดยไม่ปรึ กษาหรื อ
ขอความยินยอม
5. ผูท้ ี่ภาระงานไม่ถึง ควรใส่ รายชื่อในกิตติกรรมประกาศโดยต้องขออนุญาตเจ้าของชื่อด้วย
แนวปฏิบัติเพือ่ การคุ้มครองสิ ทธิของสิ่ งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่ องของการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
จึงมอบหมายให้ กลุ่ม
งานวิจยั และ นวัตกรรม เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ให้กบั คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยในการให้
คําปรึ กษาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา โดยเฉพาะงานด้านสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ โดยการประดิษฐ์
คิดค้นที่มีสิทธิ จดสิ ทธิ บตั รได้น้ นั จะต้องเป็ นสิ่ ง/เรื่ องใหม่ สามารถเห็นเด่นชัด และประยุกต์ใช้เชิงพาณิ ชย์ได้
และเช่นเดียวกับสิ ทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญารู ปแบบอื่น ๆ สิ ทธิ บตั รเป็ นทรัพย์สินส่ วนบุคคลประเภทหนึ่ง ที่
สามารถมอบหมายอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อเก็บค่าใช้สิทธิ ได้โดยผ่านการจํานอง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นการจดสิ ทธิบัตรการคุ้มครองสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญา
1. เอกสารงานวิจยั และผลงานวิชาการที่เป็ นการสําเนาไม่ขอเลข ISBN เพราะจะออกให้ในกรณี
เป็ นเอกสารประเภทรายงาน ซึ่ งมีการพิมพ์แบบสําเนาโดยผ่านการพิมพ์จากโรงพิมพ์ (รายละเอียดใน
http://www.nlt.go.th)
2. การดําเนินการเพื่อให้อนุสิทธิ บตั รของประเทศไทยใช้เวลา 3-5 ปี และการดําเนินการเพือ่ ให้
สิ ทธิ บตั รของประเทศไทยใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (รายละเอียดในhttp://www.ipthailand.org/ipthailand/)
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ส่ วนที่ 5
จรรยาบรรณนักวิจยั (สํ านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่ งชาติ)
ปั จจุบนั นี้ผลการวิจยั มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิง่
หากงานวิจยั ที่
ปรากฎสู่ สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่ งที่เป็ นความจริ งสะท้อนให้เห็นสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริ ง ก็จะนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดและมีประสิ ทธิ ภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่ดีมีคุณภาพ
จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่างมีคุณภาพ
แล้ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัยสําคัญยิง่ ประการหนึ่ง คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ
สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนักวิจยั ดังกล่าว จึงได้ริเริ่ มดําเนินการยกร่ าง
จรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพือ่ ให้นกั วิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
และได้ปรับปรุ งให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทัง่ ได้รับความเห็นชอบ จนกระทัง่ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่งชาติ ประกาศใช้เป็ นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป
โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็ นข้อบังคับ อันจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในหมู่นกั วิจยั ต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูท้ ี่ดาํ เนินการค้นคว้าหาความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม ในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสี ยงและส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพือ่ ให้การ
ดําเนินงานวิจยั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้ อ 1. นักวิจัยต้ องซื่อสั ตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคล
หรื อแหล่งที่มาของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในงานวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ่ืน นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการวิจยั ตั้งแต่การเลือกเรื่ องที่จะทําวิจยั การเลือกผูเ้ ข้าร่ วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจน
การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ นักวิจยั ต้องให้เกียรติผอู ้ ื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้อมูล
และความคิดเห็นที่นาํ มาใช้ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
นักวิจยั ต้องเสนอข้อมูลและแนวคิด
อย่างเปิ ดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความ
ซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุน ซํ้าซ้อน
1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั นักวิจยั ต้องจัดสรร
สัดส่ วนของผลงานวิจยั แก่ผรู ้ ่ วมวิจยั อย่างยุติธรรม นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นาํ
ผลงานของผูอ้ ื่นมาอ้างว่าเป็ นของตน
ข้ อ 2. นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้ อตกลงทีท่ าํ ไว้กบั หน่ วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่ อหน่ วยงานทีต่ นสั งกัด นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ที่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายยอมรับ ร่ วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็ นไปตามกําหนดเวลา
มีความรับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั
นักวิจยั ต้องศึกษาเงื่อนไข และ
กฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง นักวิจยั
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
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2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทํางานวิจยั นักวิจยั ต้องทุ่มเทความรู ้ ความสามารถและเวลาให้กบั
การทํางานวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ
ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่ งงานตามกําหนดเวลา ไม่ทาํ ผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ผลอันเกิดจาก
การวิจยั ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้ อ 3. นักวิจัยต้ องมีพนื้ ฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีท่ าํ วิจัย นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ใน
สาขาวิชาการที่ทาํ วิจยั อย่างเพียงพอและมีความรู ้ความชํานาญหรื อมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ทาํ
วิจยั เพื่อนําไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเพือ่ ป้ องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุ ปที่ผดิ พลาด
อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ความชํานาญหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาํ วิจยั อย่าง
เพียงพอเพื่อนําไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนั้นๆ เพือ่ ป้ องกัน
ความเสี ยหายต่อวงการวิชาการ
ข้ อ 4. นักวิจัยต้ องมีความรับผิดชอบต่ อสิ่ งทีศ่ ึกษาวิจัย ไม่ ว่าจะเป้นสิ่ งทีม่ ีชีวติ หรือไม่ มีชีวติ
นักวิจยั ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิ ธานทีจ่ ะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณี ที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจยั ต้องดําเนินการวิจยั โดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสี ยหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
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4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
ข้ อ 5. นักวิจัยต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิของมนุษย์ทใี่ ช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจยั ต้องไม่
คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี ของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือ เป็ น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิ บาย จุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบบังคับ
และไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทําการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คาํ นึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสี ยหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง
ข้ อ 6. นักวิจัยต้ องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย นักวิจยั ต้อง
มีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรื อความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่ งผลให้มีการบิดเบือน
ข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทาํ งานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิงานวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตน หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
ข้ อ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในทางทีช่ อบ นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทาง
มิชอบ
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แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ ง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้งั
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้ อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อนื่
นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิ ดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจยั กับเพื่อนร่ วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้อแนะนําที่ดี
เพื่อสร้างความรู ้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้ อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่ อสั งคมทุกระดับ นักวิจยั พึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง
สติปัญญาในการทําวิจยั เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริ ญและประโยชน์สุขของสังคมและมวล
มนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ ตรองหาหัวข้อการวิจยั ด้วยความรอบคอบและทําการวิจยั ด้วยจิตสํานึกที่
จะอุทิศกําลังปั ญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริ ญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริ ญของสังคม ไม่ทาํ
การวิจยั ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
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9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยงิ่ ขึ้น และอุทิศเวลา นํ้าใจ กระทํา
การส่ งเสริ มพัฒนา จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู ้แก่สัง คม
หลักจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์ (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2550)
ด้วยความก้าวหน้าทางการวิจยั ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
และ
ความก้าวหน้าดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคม คุณค่า สิ ทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เนื่องจากการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับคนนั้น อาจทําให้มีการละเมิดหรื อละเลยในสิ ทธิ ของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
ทําให้สังคมทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ให้ความสําคัญกับประเด็นจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจยั ทั้งความเหมาะสมด้านความคุม้ ค่าหรื อประโยชน์ของการวิจยั ด้านระเบียบวิธีวจิ ยั กระบวนการวิจยั
และการนําผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับของสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับจริ ยธรรมการวิจยั ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขที่พบบ่อยเกิดจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจาก
แพทย์ พยาบาล หรื อบุคลากรในสาขาสุ ขภาพ เคยชินกับการให้การดูแล การรักษาผูป้ ่ วย ทําให้อาจมีการ
ละเมิดสิ ทธิ ของผูป้ ่ วยเมื่อมีการทําการวิจยั โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งถือว่ามี
ความสําคัญมากต่อจริ ยธรรมการวิจยั ในคน เพราะการวิจยั ไม่ใช่การรักษา การละเมิดสิ ทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง
หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั อาจเกิดขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้งั ใจ รวมทั้ง กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การวิจยั ไม่ทราบสิ ทธิ ต่าง ๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งนี้โดยหลักการ ผูว้ จิ ยั จะต้องชี้แจง
หรื อให้คาํ อธิ บายแก่กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนต่าง ๆ
ของการทําวิจยั อย่างละเอียด ไม่มีสิ่งใดปิ ดบังซ่อนเร้น และให้โอกาสกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
วิจยั ซักถามจนเข้าใจ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั จะต้องทราบดีวา่ การเข้าร่ วมการ
วิจยั เป็ นไปอย่างอิสระ ด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากการถูกชักจูงด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด และจะต้องรับรู ้สิทธิ
ของตนที่สามารถจะให้ความร่ วมมือหรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมวิจยั ได้ทุกขั้นตอนของการวิจยั กฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทําการศึกษาวิจยั ในคนที่นานาประเทศถือปฏิบตั ิในขณะนี้ มีรากฐานสําคัญมาจาก คํา
ประกาศเฮลซิ งกิ (HelsinkiDeclaration) ของแพทย์สมาคมโลก (World Medical Association) ซึ่ งมีมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2507 และการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นระยะๆเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์
วัตถุประสงค์สาํ คัญของคําประกาศเฮลซิ งกิ ก็เพือ่ ปกป้ องคุม้ ครอง สิ ทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัย ของกลุ่ม
ตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั และสําหรับในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2543 มีการจัดตั้งชมรมจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน (Forum for Ethical Review Committees in Thailand: FERCIT)ประกอบด้วยคณะแพทย์
ศาสตร์ สถาบันและกระทรวงสาธารณสุ ข มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ส่ งเสริ มและพัฒนาการคุม้ ครองศักดิ์ศรี สิ ทธิ
ความปลอดภัย และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
การดูแลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการวิจยั ในคนในประเทศไทย
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ของ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคนระดับประเทศและนานาประเทศในการดูแล
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จริ ยธรรมเกี่ยวกับการวิจยั ในคน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของสถาบันต่าง ๆ
สามารถทําหน้าที่ได้ดว้ ยมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่สังคมว่า กลุ่มตัวอย่างหรื อผู้
มีส่วนร่ วมในการวิจยั ได้รับการคุม้ ครองด้านจริ ยธรรม ไม่ให้ถูกละเมิดคุณค่า สิ ทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์
คําจํากัดความทีเ่ กีย่ วข้ อง
“การทําวิจยั ในคน” หมายถึง การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคน หรื อกระทําต่อคน ในกลุ่มตัวอย่าง
หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ทั้งที่เป็ นผูป้ ่ วยและคนปกติ ซึ่ งเรี ยกรวม ๆ ว่าเป็ น การวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
(Biomedical research)
“คณะกรรมการด้านจริ ยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อทําหน้าที่ทบทวนพิจารณา
ด้านจริ ยธรรมของการศึกษาวิจยั และการทดลองในคน เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ความปลอดภัย และความเป็ นอยูท่ ่ี
ดีของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
“แนวทางจริ ยธรรมของการศึกษาวิจยั และการทดลองในคน” หมายถึง แนวทางหรื อหลักเกณฑ์ดา้ น
จริ ยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั และทดลองในคน
ความหมายของการทําวิจัยในคน
การทําวิจยั ในคน
หมายถึง การทดลองต่อมนุษย์ หรื อการศึกษาวิจยั ที่ใช้คนเป็ นกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการวิจยั ซึ่ งอาจเป็ น 1) ผูป้ ่ วยหรื อกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ 2)
สิ่ งส่ งตรวจจากร่ างกายคน เช่น นํ้าคัดหลัง่ เนื้อเยือ่ 3) ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชระเบียน ผลการตรวจ
ด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งการใช้ยา รังสี สารเคมี ชีววัตถุ เภสัชสาร เครื่ องมือแพทย์ การถ่ายภาพทางแพทย์
การผ่าตัด ที่ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และครอบคลุมถึง 4) การวิจยั เกี่ยวกับ
กระบวนการทางสังคมวิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ 39
หลักจริยธรรมพืน้ ฐานของการทําวิจัยในคน
การศึกษาวิจยั ในคนอยูบ่ นพื้นฐานหลักการที่ควรตระหนัก 3 ประการ คือ
1. หลักการเคารพในบุคคล (Respect of autonomy)
หลักการเคารพในบุคคล
หมายถึง การเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ หรื อ ความเป็ นบุคคล ของ
กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั (Respect for human dignity) การขอคํายินยอมที่ได้รับการบอก
กล่าว (Informs consent) โดยต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอ มีอิสระในการตัดสิ นใจ และการได้รับความเคารพ
ในการตัดสิ นใจยินยอมเข้าร่ วมหรื อปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมวิจยั
โดยเฉพาะบุคคลที่ตอ้ งอยูใ่ นภาวะพึ่งพา
(Respect for vulnerable persons) ด้วยเหตุของความเป็ นผูป้ ่ วย ความเป็ นผูเ้ ยาว์ หรื อผูท้ ่ีไม่อาจตัดสิ นใจได้
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อย่างมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสในสังคม หรื อผูท้ ี่ตอ้ งได้รับการคุม้ ครองดูแลเป็ นพิเศษ
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเคารพในความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเห็นทาง
การเมืองของบุคคล และการเคารพในความเป็ นส่ วนตัวและรักษาความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Respect for
privacy and confidentiality)
2. หลักผลประโยชน์ (Beneficence)
หลักผลประโยชน์
หมายถึง การคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
วิจยั และป้ องกันความเสี่ ยงหรื ออันตรายที่จะเกิดแก่กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ให้มากที่สุด
(Balancing risks and benefits) การลดอันตรายให้นอ้ ยที่สุด (Minimizing harm) การสร้างประโยชน์สูงสุ ด
(Maximizing benefit) กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ต้องไม่ถูกบังคับ หรื อกดดันให้เข้าร่ วมงาน
วิจยั นักวิจยั ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการทําวิจยั ในกลุ่มคนที่อ่อนแอ หรื อที่ไม่สามารถปกป้ องสิ ทธิ
และผลประโยชน์ของตนเองได้
ธรรมชาติและขอบเขตของความเสี่ ยงและคุณประโยชน์
“ความเสี่ ยง (Risk)” หมายถึง โอกาสที่จะมีอนั ตรายเกิดขึ้น
“คุณประโยชน์ (Benefit)” หมายถึง สิ่ งที่ให้คุณค่าทางบวกต่อสุ ขภาพหรื อต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์
จากงานวิจยั หมายถึงผลที่อาจจะกระทบทั้งต่อกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการวิจยั โดยตรง ต่อครอบครัว และต่อสังคม ดังนั้น ก่อนเริ่ มการวิจยั จึงต้องมีการประเมินความ
เสี่ ยงและความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แนวปฏิบัติพนื้ ฐานทีใ่ ช้ พจิ ารณา การประเมินความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. พิจารณาว่า มีความจําเป็ นต้องวิจยั ในคนหรื อไม่
2. มีการปฏิบตั ิอย่างรุ นแรงโหดร้าย หรื อไม่ถูกต้อง ไม่สมเหตุผลหรื อไม่
3. ควรลดความเสี่ ยงให้เหลือน้อยที่สุด
4. ควรมีการยืนยันเป็ นพิเศษในการพิจารณาความสมเหตุผลของความเสี่ ยงนั้น
5. ควรแสดงเหตุผลและความจําเป็ นในการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ที่อ่อนแอ
และเปราะบาง
6. ควรมีการระบุความเสี่ ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และครบถ้วนในเอกสารที่ ใช้ใน
การขอความยินยอม
หลักปฏิบัติทวั่ ไปในการพิจารณาความเสี่ ยงและผลประโยชน์ ของโครงการวิจัย คือ
1. โครงการวิจยั ควรก่อผลประโยชน์สูงสุ ด โดยมีความเสี่ ยงหรื ออันตรายน้อยที่สุด
2. โครงการวิจยั แสดงถึง มาตรการดูแลป้ องกันที่เหมาะสม และมาตรการดูแลรักษาอย่าง
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ทันท่วงทีเมื่อเกิดอันตราย
3. การวิจยั นั้นจะต้องมีการพิจารณาโดยเคร่ งครัดในเรื่ องการออกแบบวิจยั ที่รัดกุม ถูกต้อง และคุม้ กับ
ความเสี่ ยงอันจะเกิดขึ้น
4. ในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างหรื อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ไม่สามารถให้คาํ ยินยอมได้ดว้ ยตนเอง
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต้องเป็ น “ความเสี่ ยงที่เล็กน้อย” เมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. หลักความยุตธิ รรม (Justice)
หลักความยุติธรรม
หมายถึง การที่กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ต้องไม่ถูกทอดทิ้งหรื อ
แบ่งแยกบุคคลหรื อกลุ่ม ตามเพศ ฐานะ เชื้อชาติ สี ผวิ หรื อโรคที่เป็ น ไม่เลือกการทดลองที่อนั ตรายเฉพาะใน
กลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส หรื อเลือกทดสอบที่มีประโยชน์ในกลุ่มคนที่มีโอกาสดีกว่าอยูแ่ ล้วในสังคม จะต้องปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลแต่ละคนอย่างเหมาะสมตามหลักจริ ยธรรมได้รับในสิ่ งที่พึงได้รับ ตามความเสมอภาค การกระจาย
ผลประโยชน์ สิ นนํ้าใจ ค่าตอบแทน ค่าชดเชย การสู ญเสี ยรายได้ ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิดอันตราย
และความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างเที่ยงธรรม ในคนปกติควรมีการชดเชย ให้เป็ นเงินค่ารถ ค่าเสี ยเวลา หรื อ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามสมควร เพราะคนปกติเหล่านี้จะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากผลของการวิจยั นี้เลย
การศึกษาวิจัยในกลุ่มทีอ่ ่ อนแอ และเปราะบาง หรือต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ (Vulnerable group)
เนื่องจาก
การทําวิจยั ในคน เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทําต่อคนทั้งทางร่ างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ตอ้ งการดูแลเป็ นพิเศษ ได้แก่
1. ผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยง เช่น หญิงมีครรภ์ เด็ก ทารก
2. ผูห้ ย่อนความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ เช่น บุคคลปัญญาอ่อน ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยหนัก ผูป้ ่ วย
ที่หมดสติ ผูป้ ่ วยที่มีความบกพร่ องทางอารมณ์ หรื อผูป้ ่ วยทางจิตเวช
3. ผูท้ ี่อาจไม่มีอิสระเพียงพอในการตัดสิ นใจ เช่น ทหารเกณฑ์ นักโทษ คนในค่าย ดังนั้น การเชิญชวน
บุคคลเหล่านี้ ผูว้ จิ ยั จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสิ นใจ และเปิ ดโอกาสให้ตดั สิ นใจเอง เพราะการติดต่อ
ผ่านผูม้ ีอาํ นาจ ผูค้ วบคุม อาจทําให้กลุ่มตัวอย่างหรื อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ไม่มีอิสระเพียงพอในการ
ตัดสิ นใจ
4. ผูท้ ี่สังคมตีตรา หรื อการเปิ ดเผยความลับของบุคคลเหล่านี้ มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การวิจยั โดยตรง ต่อครอบครัว และต่อสังคม เช่น ผูต้ ิดยาเสพติด หรื อโสเภณี
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการศึกษาวิจัยในกลุ่มทีอ่ ่อนแอ และเปราะบาง หรือต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ
(Vulnerable group) เมื่อจะคัดเลือกเข้าร่ วมงานวิจยั
1. ต้องแสดงเหตุผลอันจําเป็ นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องศึกษาในกลุ่มนี้
2. ควรระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งร่ างกาย และจิตใจ
3. ควรเลือกวิธีการวิจยั ที่เหมาะสมกับกลุ่มนั้น ๆ
4. กรณี ที่ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ ต้องมีขอ้ มูลความปลอดภัยอย่างเพียงพอ และแน่ชดั ว่าไม่มี
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ผลกระทบต่อทารกในครรภ์
5. ผูเ้ ยาว์ ผูป้ ่ วยจิตเวช ผูไ้ ร้ความสามารถ ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรื อผูป้ กครอง ตาม
กฎหมาย
6. ควรแน่ใจว่า บิดามารดา หรื อผูป้ กครอง หรื อผูแ้ ทนโดยชอบตามกฎหมาย ได้รับทราบข้อมูลการ
วิจยั อย่างครบถ้วน
7. เคารพสิ ทธิ ในการรับหรื อปฏิเสธในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั
8. แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั มีอิสระอย่างแท้จริ งในการเข้าร่ วม
โครงการวิจยั
9. ควรระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการการรักษาความลับอย่างเคร่ งครัด
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ภาคผนวก
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบเสนอโครงร่ างวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
2. ชื่ อหัวหน้ าโครงการวิจัยและทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจยั ......................................................................................
.................
คุณวุฒิ ............................................ ภาควิชา...................................................................
โทรศัพท์ ....................................
e-mail address ................................................................
3. ชื่ อผู้ร่วมวิจัยทุกคนและทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้ สะดวก
ชื่อผูร้ ่ วมวิจยั คนที่ 1...................................................................................................
คุณวุฒิ ............................................ภาควิชา.....................................................................
โทรศัพท์ ....................................
e-mail address ................................................................
ชื่อผูร้ ่ วมวิจยั คนที่ 2................................................................................................
คุณวุฒิ ............................................ภาควิชา.....................................................................
โทรศัพท์ ....................................
e-mail address ................................................................
4. ประเภทงานวิจัย
5. หลักการและเหตุผลของการวิจัย
6. ความสํ าคัญและประโยชน์ ของการวิจัย
7. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
8. สมมติฐานการวิจัย
9. ขอบเขตการวิจัย
10. นิยามศัพท์ เฉพาะ
11. กรอบแนวคิดการวิจัย
12. การดําเนินการวิจัย
12.1 ประชากรคือ ............................................................................................
12.2 กลุ่มตัวอย่างคือ ........................................................................................
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(inclusion criteria) ..............................................
เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง (exclusion criteria) .............................................
ขนาดและหลักการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง.................................................
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................................
12.3 สถานที่เก็บข้อมูลในการวิจยั .........................................................................................
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12.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล ระบุรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆที่ผวู ้ จิ ยั จะปฏิบตั ิต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อย่าง
ชัดเจน ดังนี้
12.4.1 การเก็บข้อมูล ให้ระบุ สถานที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูล
12.4.2 ถ้ามีการตรวจวินิจฉัย เช่นเจาะเลือด สมรรถภาพการทํางานของปอด การตรวจร่ างกาย
ต้องระบุให้ชดั ถึงวิธีเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ความเจ็บปวดที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับ ความถี่ในการเก็บ ฯลฯ
12.4.3ถ้าเป็ นการทดลองทางคลินิก (clinical trail) ต้องแนบแบบฟอร์ มการบันทึก (case
record form) มาด้วย
12.4.4ถ้ามีการทดลองยา ต้องระบุชื่อยาทางเคมี ชื่อยาทางการค้า ชนิด ขนาด วิธีการบริ หาร
ยาความถี่ และระยะเวลาของการบริ หารของยา สถานภาพการขึ้นทะเบียนยาจากคณะกรรมการอาหารและยา
ของประเทศไทย และต่างประเทศ (ประเทศใด)
12.4.5ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั พร้อมแผนการดําเนินการวิจยั (Gantt chart) ทั้งนี้ขอให้ระบุ
ขั้นตอนการจัดเตรี ยมต้นฉบับเพือ่ ตีพมิ พ์ในแผนการดําเนินการวิจยั ด้วย
13.ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
14. เครื่องมือในการวิจัย ระบุรายละเอียดที่มาและการหาคุณภาพเครื่ องมือ(โปรดแนบเครื่ องมือวิจยั มาเพื่อ
พิจารณาด้วย)
15. การวิเคราะห์ ข้อมูล ให้ระบุวธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
16. งบประมาณ ให้เขียนรายละเอียดของค่าใช้จ่าย(กรณี เบิก 2 งวด ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทํา
วิจยั เป็ น 2 งวด) งวดที่ 1 เบิกงบประมาณ 50% งวดที่ 2 เบิกงบประมาณ 50%
17. ระบุประเด็นทีจ่ ะนําไปใช้ ประโยชน์ และหน่ วยงานทีจ่ ะนําไปใช้ ประโยชน์
18. แหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจัยในเวทีวชิ าการทั้งในและต่ างประเทศ หรือตีพมิ พ์ในวารสารทีส่ มศ.ยอมรับหรือ
อยู่ในฐานข้ อมูลTCI หรือฐานข้ อมูล SJR ทั้งในและต่ างประเทศ(โปรดระบุ เช่นการประชุมระดับชาติของ
สมาคมพยาบาลฯ หรื อ การประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่ อง............. หรื อตีพมิ พ์ในวารสาร
พยาบาลสารของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หรื อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสารระดับนานาชาติ เช่น
Pacific Rim International Journal of Nursing Research และจะได้เขียนบทความตามรู ปแบบของวารสาร
นั้นๆ)
ผูเ้ ขียนโครงการ ........................................ หัวหน้าโครงการ
(..................................................)
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ .................................... หัวหน้ากลุ่มงานวิจยั
(.................................. ...........)และนวัตกรรม
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ผูเ้ ห็นชอบโครงการ .................................... รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม
(.............................................) วิจยั และบริ การวิชาการ
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ ................................... ผูอ้ าํ นวยการ
(นางนฤมล เอนกวิทย์)
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบฟอร์ มโครงร่ างการผลิตผลงานวิชาการ/ตํารา/ผลงานวิชาการ
ปี งบประมาณ…………………………..
1.ชื่อโครงการ ตํารา เรื่ อง ……………………………………………………………………………….
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ ……………………………………………………………………………………
3.หลักการและเหตุผล………………………………………………………………………………………
4.วัตถุประสงค์ การเขียนตํารา………………………………………………………………………………
5.กลุ่มเป้าหมาย…………………………………………………………………………….………………
6.โครงเรื่องผลงานวิชาการ
เนื้อหา ตํารา มีความยาว โดยประมาณ………………………หน้า หัวข้อในตํารามีรายละเอียด ดังนี้
บทที่
1 ……………………………………………..
บทที่ 2 …………………………………………….
บทที่ … ……………………………………………
7. วิธีดําเนินการ……………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………
8.ระยะเวลา (แผนผัง) การดําเนินงาน……………………………………………………………………
9.งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้จ่ายหมวดเงินรายได้จากวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม โดยถัวเฉลี่ยทั้งโครงการ
เป็ นเงินทั้งสิ้ น ……………………………………บาท
(……………………………………………………………….)
10.ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
……………..…………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
……………..…………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………
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11.รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่ าน
11.1.........................................ตําแหน่ง..................................สถานที่ปฏิบตั ิงาน.............................
11.2........................................ตําแหน่ง..................................สถานที่ปฏิบตั ิงาน.............................
11.3........................................ตําแหน่ง..................................สถานที่ปฏิบตั ิงาน............................

(
หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ…………………………………………………ผูเ้ สนอโครงการ
………………………………………………..)

……………………………………ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
……..……………………………..)
รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ

……………………………………………ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
……..……………………………………..)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
วันที่อนุมตั ิโครงการ…………………………………………………
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบฟอร์ มการรับรองผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการ
รายงานวิจยั

ตํารา /หนังสื อ

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

เรื่อง...................................................................................................................................................................
แหล่งทีพ่ มิ พ์ ....................................................................................................................................................
มีผู้ร่วมงานทั้งหมด ………คน
แต่ ละคนมีส่วนร่ วมดังนี้
ชื่ อผู้ร่วมงาน
1…………………………………….
2…………………………………….
3…………………………………….
4…………………………………….
5…………………………………….
6…………………………………….
7…………………………………….

ความรับผิดชอบ

ปริมาณงาน
คิดเป็ นร้ อยละ

ลงชื่อ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๓/
วันที่ ……………………………………………………………………………
เรื่อง ขอสงโครงรางวิจัย/ตํารา/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน หัวหนากลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
ขาพเจา……………………………………………………………….ตําแหนง………………………………………ขอสงโครง
รางวิจัย/ตํารา /ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมเรื่อง……………………………………………………………….........……….
……………………………………………………………………………………………และเครื่องมือรวบรวบขอมูลจํานวน.......ชุด
ไดแก.....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เพื่อพิจารณาโครงรางวิจัย/ตํารา/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณของ
วิทยาลัยตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
…………………………………………….……….
(………………………………………..………..)
หัวหนาโครงการ

รับโครงรางวันที่.........................................................
นําเขาพิจารณาใน
คณะกรรมการวิชาการ วันที่.......................................
ผูรับเอกสาร .........................................................
(........................................................)
ตําแหนง.......................................................
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๓/
วันที่ ……………………………………………………………………………
เรื่อง ขอสงรายงานการปรับปรุงโครงรางวิจัย/ตํารา/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน หัวหนากลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
ขาพเจา……………………………………………………………….ตําแหนง………………………………………ขอสง
รายงานการปรับปรุงโครงรางวิจัย/ตําราผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม เรื่อง………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยขาพเจาไดปรับปรุงตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะเรียบรอยแลว หากการปรับปรุงไมสมบูรณหรือมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ขาพเจายินดีปรับปรุงเพื่อใหผลงานวิจัย/ตํารา มีคุณภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
…………………………………………….……….
(………………………………………..………..)
หัวหนาโครงการ

รับเอกสารฉบับปรับปรุงวันที่.....................................
นําสงที่ปรึกษาวิจัย/หนังสือ/ตํารา วันที่.......................
(อาจารย....................................................................)
ผูรับเอกสาร .........................................................
(........................................................)
ตําแหนง.......................................................
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๓/
วันที่ ……………………………………………………………………………
เรื่อง ขอทุนสนับสนุนโครงรางการวิจัย/ตํารา/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม ปการศึกษา…………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน หัวหนากลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามประกาศของวิทยาลัยกลุมงานวิจัยและนวัตกรรม ไดประชาสัมพันธแผนการสนับสนุนทุนวิจัย
และผลงานวิชาการ ปการศึกษา………………………..แกอาจารยวิทยาลัยฯ ที่มีความสนใจผลิตผลงานวิจัย/ตํารา/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
ในการนี้ ขาพเจา
……………………………………………………………….ตําแหนง………………………………………
ขอสงโครงรางการวิจัย/ตํารา/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมเรื่อง……………………………………………………………
………………………………………..............................................................................................................................
จํานวนเงิน……………………………………….บาท มาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน ดัง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

…………………………………………….……….
(………………………………………..………..)
หัวหนาโครงการ
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บันทึกขอความ

กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
รับเลขที่..............................................
วันที่......./........./...........เวลา.............น.
ผูรับ........................................

สวนราชการ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๔๑๑, ๐ ๔๓๗๑ ๑๑๐๔
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๓/
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่อง ขอสงเอกสารการวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน หัวหนากลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว ........................................................................................
ตําแหนง........................................................ขอสงเอกสาร  การวิจยั  ตํารา  หนังสือ  นวัตกรรม
เรื่อง...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โดยมีเอกสาร ดังนี้
 วิจยั ฉบับสมบูรณ จํานวน
7 เลม
 CD บทความวิจัย
จํานวน 1 แผน
 CD รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 1 แผน
 CD ผลการสังเคราะหงานวิจยั จํานวน 1 แผน
 หนังสือ จํานวน
30 เลม
 ตํารา จํานวน
7 เลม
 โครงรางวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
จํานวน
1 ชุด
 โครงรางวิจัย/ผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงแลว จํานวน
7 ชุด
 เอกสารการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย และโครงรางการวิจัย
จํานวน
3 ชุด
 เอกสารการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยฉบับปรังปรุง จํานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผลการดําเนินงาน

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

 สงเผยแพร
วันที.่ ......../.............../..............
 สง File Thailis วันที่........./.............../..............
ผูรับ........................................
(..........................................)
ผูสง........................................
(..........................................)

ลงชือ่ ........................................................
ตําแหนง...................................................
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๓/
วันที่ ……………………………………………………………………………
เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (ผานรองฯกลุมวิจัยและบริการวิชาการ ผานหัวหนา
กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม)
ขาพเจา……………………………………………………………….ตําแหนง………………………………………ไดจัดทํา
โครงการวิจัย เรื่อง……………………………………………………………….........…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีความประสงคจะใหวิทยาลัยออกหนังสือราชการขอประสานงาน ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง คือ ………………………………………..จํานวน…………….คน สถานที่เก็บขอมูล…………………………………..
วัน เวลาที่เก็บขอมูล…………………………………………….วันที่ขอใหสงขอมูลกลับคืน……………………………………...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

…………………………………………….……….
(………………………………………..………..)
หัวหนาโครงการ
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๓/
วันที่ ……………………………………………………………………………
เรื่อง ขอเบิกคาใชจายในการดําเนินงานวิจัย/ตํารา/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (ผานรองผูอํานวยการกลุมวิจัยและบริการวิชาการ
ผานหัวหนากลุมงานวิจัยและนวัตกรรม)
ดวยขาพเจา……………………………………………………………….ตําแหนง………………………………………เปน
หัวหนาโครงการวิจัย/ตํารา/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมเรื่อง……………………………………………………………
………………………………………..............................................................................................................................
โดยไดรับอนุมัติเงินสนับสนุน ปงบประมาณ …………………………. (ปที่เบิกจาย) เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
……………………………………….บาท โดยไดดําเนินการเบิกจายไปแลว จํานวนเงิน………………………………บาท
ยังคงเหลือ จํานวน………………………………….บาท
ในการนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ/อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอน…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงขอเบิกคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน………………………….บาท (……………………รายการ) ดังนี้
ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ……………………….……………………………………หัวหนาโครงการ
(

……..……………….……………………………………)

ไดตรวจสอบการเบิกจายตามที่ไดรับอนุมัติของโครงการนี้แลว …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………….….หัวหนากลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
(………………………………………………....)
วันที่…………/…………………./……………….
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบประเมินรายงานวิจัย
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………
หัวหน้ าโครงการ………………………………………………………………………………………….
หัวข้ อการประเมิน

เหมาะสม

ผลการประเมิน
ควรแก้ไข
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

๑.ชื่อเรื่ อง
๒.ความสําคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
๓.วัตถุประสงค์และสมมติฐาน
๔.นิยามคําศัพท์
๕.กรอบแนวคิด
๖.การทบทวนวรรณกรรม
๗.การดําเนินการวิจยั
๘.การใช้สถิติวเิ คราะห์ผลการวิจยั
๙.การนําเสนอผลงานวิจยั
๑๐.การอภิปรายผล
๑๑.การสรุ ปผล
๑๒.บรรณานุกรม
๑๓.บทคัดย่อ
๑๔.สํานวนการใช้ภาษา
๑๕.รู ปแบบการจัดพิมพ์
ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ…………………………………………….ผูว้ จิ ยั
(………………………………………….)
(………………………………………….)
วันที่………………………………………………
วันที่………………………………………………
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบประเมินโครงรางวิจัย
ปการศึกษา………………….
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวหนาโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………….
หัวขอการประเมิน
๑.ชื่อเรื่อง
๒.ปญหาการวิจัย
๓.วัตถุประสงค
๔.กรอบแนวคิด
๕.หัวขอในการทบทวนวรรณกรรม
๖.แบบการวิจัย
๗.ประชากรและกลุมตัวอยาง
๘.เครื่องมือการวิจัย
๙.การเก็บรวบรวมขอมูล
๑๐.การวิเคราะหขอมูล
๑๑.งบประมาณการวิจัย

ผลการประเมิน
เหมาะสม ตองปรับปรุง

ขอเสนอแนะในการแกไข

ความคิดเห็นและขอเสนอเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การตอบสนองพันธกิจ/ยุทธศาสตร
๑. การนําไปใชประโยชน
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
๒. แนวโนมการไดรับตีพิมพ
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
๓. แนวโนมการนําเสนอในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
ระดับนานาชาติ
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
สรุปผลการประเมิน
( )
ผาน สมควรสนับสนุนงบประมาณ
( )
ผาน สมควรสนับสนุนงบประมาณโดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
( ) ไมสามารถสนับสนุนงบประมาณ
………..…………….
…………………………………
……………………………..
(ดร.นิสากร วิบูลชัย)
ประธาน
………..…………….
(นางมลฤดี แสนจันทร)
กรรมการ

(

ดร.ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ)
รองประธาน
…………………………………
(ดร.ควันเทียน วงศจันทรา)
กรรมการและเลขาฯ

(นางสาวประภัสสร วงษศรี)
กรรมการ
……………………………..
(นายศิวพล ศรีแกว)
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบประเมินโครงรางตํารา ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
ปการศึกษา………………….
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวหนาโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………….
หัวขอการประเมิน
๑.ชื่อเรื่อง
๒.โครงเรื่อง
๓.จํานวนหนา
๔.งบประมาณ

ผลการประเมิน
เหมาะสม ตองปรับปรุง

ขอเสนอแนะในการแกไข

ความคิดเห็นและขอเสนอเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พันธกิจ/ยุทธศาสตร
๑. การนําไปใชประโยชน
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
๒. แนวโนมการไดรับตีพิมพ
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
๓. แนวโนมการนําเสนอในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
ระดับนานาชาติ
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
สรุปผลการประเมิน
( )
ผาน สมควรสนับสนุนงบประมาณ
( )
ผาน สมควรสนับสนุนงบประมาณ โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
( ) ไมสามารถสนับสนุนงบประมาณ
………..…………….
…………………………………
……………………………..
(ดร.นิสากร วิบูลชัย)
ประธาน
………..…………….
(นางมลฤดี แสนจันทร)
กรรมการ

(

ดร.ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ)
รองประธาน
…………………………………
(ดร.ควันเทียน วงศจันทรา)
กรรมการและเลขาฯ

(นางสาวประภัสสร วงษศรี)
กรรมการ
……………………………..
(นายศิวพล ศรีแกว)
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบประเมินคุณภาพตํารา/หนังสือ
ชื่อผูเขียนตํารา/หนังสือ …………………………………………………………………...………………………………………………
ชื่อตํารา/หนังสือ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ใชประกอบการสอน/วิชา………………………………………………………………………………………………………………….
รายการ
1. ความครอบคลุมในเนื้อหาของตํารา/
หนังสือ
2. ความทันสมัยของตํารา/หนังสือ

ขอเสนอแนะ

3. ความเชื่อมโยงของเนื้อหา
4. ความเหมาะสมของภาษา ขนาด
ตัวหนังสือและภาพประกอบ
5. ประโยชนของตํารา/หนังสือ
6.ความถูกตองของรูปแบบตํารา/หนังสือ
7. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................................................................................
เมื่อพิจารณาหนังสือ (ระบุชื่อ)……………………………………………………… …………………………………………………….
แลวมีคุณภาพอยูในเกณฑ ดังนี้
 ดีเดน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง
(ลงชื่อผูประเมิน)……………………………………………
(…………………………………………..)
(ตําแหนง)……………………………………………..

(โปรดระบุหน่วยงานที่สงั กัด)…………………………………………………………………
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นการจดสิ ทธิบัตรการคุ้มครองสิ ทธิทรัพย์ สินทางปัญญา

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นการจดสิ ทธิบตั รการคุ้มครองสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญา
1. เลข ISBN
1.1 ความรู ้เบื้องต้นของเลข ISBN:

เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสื อ (ISBN) เป็ นรหัสเฉพาะกําหนดขึ้นเพือ่ ให้เป็ นเอกลักษณ์
ของหนังสื อแต่ละชื่อเรื่ อง โดยมีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็ นผูก้ าํ หนดเลขให้แต่
ละประเทศทัว่ โลกและมอบหมายให้หน่วยงานในแต่ละประเทศเป็ นผูบ้ ริ การเลข ISBN สําเร็ จรู ปให้กบั
สํานักพิมพ์ สําหรับประเทศไทยมอบให้สาํ นักหอสมุดแห่งชาติ เป็ นผูบ้ ริ การเลข ISBN โดยเลข ISBN มี
ประโยชน์ ดังนี้
1) เพื่อความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ ว ในการสั่งซื้ อหนังสื อ การยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด
การสื บค้น และแลกเปลี่ยนข้อมูล
2) เมื่อนําไปใช้ร่วมกับระบบบาร์ โค้ด สามารถนําข้อมูลไปใช้บริ หารสิ นค้า วางแผนการผลิต
ควบคุมสิ นค้าคงคลัง
1.1 การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ: สํานักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรื อหน่วยงานราชการ ต้อง
กรอกรายละเอียดของหนังสื อในแบบฟอร์ มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี
1) ทางจดหมาย ถึง ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดแห่งชาติ
2) ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175
3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th
4) ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด
1.3 สิ่ งพิมพ์ขอเลข ISBN ได้ ประเภทสิ่ งตีพิมพ์ มีดงั นี้:
1) หนังสื อทัว่ ไป
2) สิ่ งพิมพ์สื่อประสม (หนังสื อ เทป หรื อวิดีทศั น์)
3) แผนที่
4) สิ่ งพิมพ์อกั ษรเบรลล์
1.4 สิ่ งพิมพ์ขอเลข ISBN ได้ ประเภทสิ่ งไม่ตีพิมพ์ มีดงั นี้:
1) สิ่ งพิมพ์ในรู ปวัสดุยอ่ ส่ วน
2) วิดีทศั น์
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3) สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4) ซอฟต์แวร์ ดา้ นการศึกษา
1.5 สิ่ งพิมพ์ที่ไม่ตอ้ งขอเลข ISBN ::
1) สิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสื อพิมพ์
2) สิ่ งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
3) ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ
4) หลักสู ตรการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
5) สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึ กหัด
6) บัตรอวยพร บัตรคํา
7) ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานต่าง ๆ
8) รายงานการวิจยั ของหน่วยงาน
9) สิ่ งพิมพ์ฉบับสําเนาที่ไม่ได้จดั พิมพ์โดยสํานักพิมพ์ หรื อโรงพิมพ์
1.6 หลักการขอเลข ISBN:
1) หนังสื อที่ยงั ไม่เคยพิมพ์
2) ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณี พิม พ์ซ้ าํ
เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ตอ้ งขอ
3) หนังสื อชื่อเดียวกันแต่ต่างรู ปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
4) หนังสื อหลายเล่มต่อกัน (Multi-volume)
2. การขอจดอนุสิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร
2.1 ความรู ้เบื้องต้น
อนุสิทธิ บตั ร คือ หนังสื อสําคัญที่ออกให้เพือ่ คุม้ ครองการประดิษฐ์ โดยอนุสิทธิบตั ร
และสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุม้ ครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุ -สิ ทธิ บตั รเป็ น
การประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็ นการปรับปรุ งเพียงเล็กน้อย ส่ วนสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
จะต้องมีการแก้ไขปั ญหาทางเทคนิคของสิ่ งที่มีมาก่อน หรื อที่เรี ยกว่ามีข้ นั การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
ผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยืน่ ขอความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ -สิ ทธิ บตั รอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุม้ ครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้
การประดิษฐ์ คือ การคิดค้น หรื อคิดทําขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรื อกรรมวิธีใหม่ท่ีแตกต่างไป
จากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรื อส่ วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่ งของ หรื อ
เครื่ องใช้ต่างๆ หรื อเป็ นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธี กระบวนการ หรื อวิธีการใหม่ๆ ในการผลิต การเก็บ
รักษาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีข้ ึน
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2.2 เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิ บตั ร มีดงั นี้
ต้องเป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรื อแพร่
หลายก่อนวันยืน่ ขอ หรื อยังไม่เคยมีการเปิ ดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐ์น้ นั ก่อนวันยืน่ ขอทั้งในหรื อ
ต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
2.3 อายุการให้ความคุม้ ครอง
อนุสิทธิบตั รที่มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วนั ขอรับอนุสิทธิ บตั รและต้องชําระค่าธรรมเนียม
รายปี ตั้งแต่เริ่ มต้นปี ที่ 5 และปี ที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี )
2.4 เอกสารสําหรับการยืน่ ขออนุสิทธิ บตั ร ได้แก่
1) แบบพิมพ์คาํ ขอ (สป / สผ / อสป / 001-ก)
2) รายละเอียดการประดิษฐ์
3) ข้อถือสิ ทธิ
4) บทสรุ ปการประดิษฐ์
5) รู ปเขียน (ถ้ามี)
6) เอกสารประกอบคําขอ เช่น
6.1) เอกสารหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในการขอรับอนุสิทธิ บตั ร
6.2) หนังสื อมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจให้ตวั แทน ที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาเท่านั้น)
6.3) หนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิ ในการขอรับอนุสิทธิ บตั ร
6.4) หนังสื อรับรองการแสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น (กรณี ท่ีมีการนําไป
แสดง)
6.5) ต้นฉบับหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี ที่ผขู ้ อเป็ นนิติบุคคล ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน)
2.5 ค่าธรรมเนียม ได้แก่
1) ยืน่ คําขอรับอนุสิทธิ บตั ร 500 บาท
2) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งละ 100 บาท
3) รับจดทะเบียน 1,000 บาท
4) คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับ อนุสิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร 200 บาท
2.6 สถานที่ยนื่ คําขอ ได้แก่
1) กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
2) สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทุกสาขา
ISBN……………………………………..
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แบบกรอกข้ อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสื อ
International Standard Book Number (ISBN) Request Form
1. ผูแ้ ต่ง (Author)................................................................................................................................
2. ชื่อเรื่ อง (Title).................................................................................................................................
3. ครั้งที่พิมพ์ (Edition).......................................................................................................................
4. ผูร้ ับผิดชอบการจัดพิมพ์ (สํานักพิมพ์/หน่วยงาน) และทีอ่ ยู่ (Publisher’s name and address)
ภาษาไทย.........................................................ภาษาอังกฤษ................................................................
Tel…………………Fax…………….. E-mail………………………Website………......………...
5. โรงพิมพ์ และที่อยู่ (Press’s name and address) ..............................................................................
Tel…………………Fax……………….E-mail………………………Website……………..……...
6. ปี ที่พิมพ์ (Year)...............................................................................................................................
7. จํานวนหน้า (Page)..........................................................................................................................
8. ราคา (Price/baht)............................................................................................................................
9. จํานวนที่จดั พิมพ์ (Copies)..............................................................................................................
10. ประเภทของสิ่ งพิมพ์ (Type of Publication)
�
หนังสื อ (Book) �
ซี ดีรอม (CD-ROM) �
ซอฟท์แวร์ (Software)
�
แผนที่ (Map) �
อื่น ๆ (Others).....................................
11. ผูจ้ ดั จําหน่าย และที่อยู่ (Distributer’s name and Address).............................................................
Tel………………….Fax……………...e-mail………………………Website…………..…............
12. จํานวนชื่อเรื่ องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปี (Estimated number of titles per year).............................
โปรดส่ งข้ อมูล กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด สํานักหอสมุดแห่งชาติ Fax. 02281-5450, 0-2628-5175 สอบถามเลขที่ขอได้ภายใน 30 นาที ที่โทรศัพท์ 0-2282-3808-9
หรื อ 0-2281-5212 ต่อ 117 หรื อส่ งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Website : www.nlt.go.th
E-mail address : isbn@nlt.go.th (กรุ ณาพิมพ์ ข้อมูลในแบบฟอร์ มด้ วยตัวอักษรขนาด 16 ขึน้ ไป)
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 1. วันที่ออกเลข ISBN ……………2. เจ้าหน้าที่ผอู้ อกเลข ISBN………………
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ทําเนียบแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ชื่อแหล่ งทุน
ประเภทการวิจยั
1. สํานักงานรับรองมาตรฐาน - โครงการวิจยั และพัฒนา
และประเมินคุณภาพการ
องค์ความรู ้เพื่อการบริ หาร
ศึกษา
จัดการ
- โครงการวิจยั ภูมิปัญญา
ไทย เกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการ
ศึกษา

โทรศัพท์ /โทรสาร
http://www.onesga.or.th โทรศัพท์ 0-2216-3955
ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทรสาร 0-2216-5043-6
เลขที่ 128 ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม.10400

e-mail/address
-

กําหนดการรับสมัคร
ตลอดปี งบประมาณ

- ทุนส่ งเสริ มนักวิจยั รุ่ น
ใหม่
- ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทําวิจยั ของอาจารย์รุ่ นใหม่
(สกว.ร่ วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดม
ศึกษา)
- ทุนวิจยั หลังปริ ญญาเอก
- ทุนวิจยั หลังปริ ญญาเอก

http://www.mua.go.th/
โทรศัพท์ 0-2298-0485Profclub.htm,
75 ต่อ 120,129,149,
http://www.trf.or.th/
190,198,201
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ชั้น 14 อาคาร
เอส เอ็ม ทาวเวอร์
คอนโดมิเนียม
979/17-21 ถ.พหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน

-

ไม่ระบุ

2. ทบวงมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการทําวิจยั ของอาจารย์
รุ่ นใหม่

ที่อยู่

เอกสารอ้ างอิง
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ประเภทการวิจยั
ในต่างประเทศ (สกว.ร่ วม
กับ National Research
Council, Canada)

ที่อยู่
เขตพญาไท กทม.10400

โทรศัพท์ /โทรสาร

e-mail/address

3. สถาบันพระบรมราชชนก

- งานวิจยั เพื่อกําหนด
นโยบายและแผน
- งานวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- งานวิจยั ที่นาํ ไปสู่การ
สร้างองค์ความรู ้ดา้ นการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านสุ ขภาพ
- งานวิจยั เพื่อพัฒนา
นักวิจยั

4. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุ ข

- วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
ด้านการศึกษาและปฎิบตั ิ
การพยาบาล รวมทั้งการ
แสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

กําหนดการรับสมัคร

เอกสารอ้ างอิง

หน่วยส่ งเสริ มงานวิจยั
สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 6 ชั้น 9
ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
11000

โทรศัพท์ 0-2590-1976

-

ประมาณเดือน
ตุลาคม -พฤศจิกายน

- คู่มือการ
สนับสนุนงาน
วิจยั สถาบัน
พระบรมราช
ชนก

http://www.tngph.com
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุ ข
อาคารสํานักงานปลัด
กระทรวง

โทรศัพท์ 0-2590-1834

-

ประมาณเดือน
กันยายน

- แบบ ว.1
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5. โครงการปฏิรูปการจัด
การศึกษาเพื่อการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
สถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทการวิจยั
ที่อยู่
และปรับปรุ งงานด้านการ ตึก 4 ชั้น 7 กระทรวง
ศึกษาและการพยาบาลการ สาธารณสุ ข ถ.ติวานนท์
นําผลการศึกษาวิจยั มาใช้ จ.นนทบุรี 11000
ในการพัฒนางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
- การพัฒนาหลักสูตรราย
วิชา (บูรณาการ)
- การพัฒนาองค์ความรู ้
โดยการศึกษาหาความรู ้ใน
พื้นที่ใช้วธิ ี เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ ศึกษา 7 ประเด็น
หลัก ได้แก่ Chronic care,
HIV care , Mental health ,
Social science , Maternal
and infant care , Elderly
care ,Children and
adolescent care

โครงการปฏิรูปการจัดการ
ศึกษาเพื่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ สถาบันพระบรม
ราชชนก ตึก 6 ชั้น 7
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
11000

โทรศัพท์ /โทรสาร

e-mail/address

กําหนดการรับสมัคร

เอกสารอ้ างอิง

โทรศัพท์ 0-2590-1828

-

ไม่ระบุ

-
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6. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

ประเภทการวิจยั
- โครงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ (โครงการขนาด
เล็ก)
- โครงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ (โครงการขนาด
ใหญ่)

ที่อยู่
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) เลขที่ 979/116-20
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 34 ถ.พหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ /โทรสาร
โทรศัพท์ 0-2298-0500

e-mail/address
-

กําหนดการรับสมัคร
รอบที่ 11 ม.ค – 15 มี.ค
รอบที่ 21 เม.ย – 15 มิ.ย
รอบที่ 3 1 ก.ค – 15 ก.ย
รอบที่ 41 ต.ค – 15 ธ.ค

แบบเสนอโครง
การขนาดเล็ก
แบบเสนอโครง
การขนาดกลาง

7. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

- โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุ ขภาพ

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) เลขที่ 979/116-20
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
ชั้น 34 ถ.พหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2298-0500

-

ไม่ระบุ

-

8. สํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ

การวิจยั ทางสุ ขภาพ

www.hhso.go.th

โทรศัพท์ 0-2831-4000
200 ม. 4 อาคารจัสมินอินเตอร์ โทรสาร 0-2831-4004

-

ไม่ระบุ

เนชัน่ แนส ถ.แจ้งวัฒนะ

อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120

เอกสารอ้ างอิง
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9. สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุ ข

ประเภทการวิจยั
การวิจยั ทางสุ ขภาพ

10. สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุ ขสาขาภาคใต้

การวิจยั ทางสุ ขภาพ

ที่อยู่

http://www.hsri.ot.th
อาคาร 3 ชั้น 5
ตึกกรมสุ ขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ อ. เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ /โทรสาร
โทรศัพท์
0-2951-1286-93
โทรสาร
0-2951-1295

-

e-mail/address
-

กําหนดการรับสมัคร
ไม่ระบุ

เอกสารอ้ างอิง
-

-

ไม่ระบุ

-

88
รายนามคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
1. ดร.ผดุงศิษฏ์ ชํานาญบริ รักษ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
2. นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
3. ดร.ควันเทียน วงศ์จนั ทรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
4. นางมลฤดี
แสนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
5. นายศิวพล ศรี แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
6. นางสาวรัตติกร พรคอนก่อ นักจัดการงานทัว่ ไป
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