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วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้บริหาร
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ส่วนที1่ ความนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานในกากับของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2552 และสภาพยาบาลให้ ค วามเห็ น ชอบ
และเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 โดยรับนักศึกษารุ่น แรก จานวน 59 คน
การดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากด้านการผลิตบัณฑิตที่ต้องมี การจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพแล้ว อาจารย์ผู้สอน มี หน้าที่ต้องทาวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามพันธกิจที่กาหนด ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น คณะฯให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการ
บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน อาจารย์ที่รับผิดชอบในการทาวิจัยจะสามารถใช้องค์
ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอน และมีความทันสมัย นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาอาจารย์
ไปสู่ความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลนั้นยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการวิจัย คณะจึงได้จัดทาคู่มือวิจัย
ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การก าหนดระบบและกลไกด้ า นการวิ จั ย ที่ เ ข้ า ใจตรงกั น ในกลุ่ มคณาจารย์ และบุ ค ลากร
นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น แนวทางในการก ากั บ และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานด้ า นวิ จั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและตัวบ่งชี้ด้านการบริหารหลักสูตร
ที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 และแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ค ณะกรรมการงานส่ ง เสริ ม การวิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบ

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อท้องถิ่น

ปณิธาน
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่ได้มาตรฐานชั้นนาเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทาหน้าที่วิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น
1

วิสัยทัศน์
จะเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานวิจัย และบริการสุขภาพแบบองค์รวม
เพื่อรับใช้ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
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ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการวิจัย
จากวิสั ย ทัศ น์ และพั น ธกิ จ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ก าหนด คือ การสร้ า งองค์ ความรู้ แ ละ
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และอาเซียน จึงกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อ
นาไปสู่การดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องในชุมชนลุ่มน้าโขงและอาเซียน การพัฒนางานวิจัยจึงเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ กาหนดทิศทางตามยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและชุมชน
ท้องถิ่น และแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อนาไปสู่การดูแลสุขภาพของชุมชนลุ่มน้าโขงและอาเซียน
ส่งเสริมการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
มาตรการหรือพันธกิจด้านการวิจัย
1.พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเป็นชื่อเสียง
ของคณะและมหาวิทยาลัย
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
4.ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง หน่ ว ยงาน
ระดับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชุมชน
6.การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
ทิศทางและเป้าหมายในการดาเนินงานวิจัย
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม
2. การวิจัยนวัตกรรมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพในชุมชน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันและคุณภาพการเรียนการสอน
4. การวิจัยเชิงบูรณาการที่เน้นการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อสร้างสุข
ภาวะชุมชน
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ระบบและกลไกในการดาเนินการ
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยงานส่งเสริมการวิจัย ได้จัดทา
แผนผังการดาเนินงานเป็นลาดับขั้น (Flow Chart) ตั้งแต่การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานวิจัย
ของคณะฯ จนสิ้นสุดขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่ มีการสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อนาสู่การพัฒนาระบบการ
สนับสนุนการดาเนินงานวิจัยในคณะฯต่อไป
คณะฯ มีกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริม
การวิจัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย จัดทาแผนงานด้านการวิจัยและถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยให้กับ
คณาจารย์ รวมทั้งมีคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย มีการกากับติดตามการดาเนินการ มีการ
สนับสนุนงบประมาณการทาวิจัยจากงบรายได้ของคณะฯ และมีการสนับสนุนให้เกิดการนาเสนอ/เผยแพร่
งานวิจัย ดังแผนภูมทิ ี่ 1 ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
นอกจากนี้คณะฯมีระบบและกลไกการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่
กาหนดดังแผนภูมิที่ 2 ระบบและกลไกการสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาหรือจากสภาพปัญหาสังคม
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ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั /
คณะกรรมการประจาคณะฯ

กาหนดนโยบายด้านการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

จัดทาแผนงานด้านการวิจัย

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

ผู้วิจัย

ถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยในที่ประชุมถ่ายทอดแผน
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
จัดทาโครงร่างและเสนอโครงร่างวิจัย(ตามวงรอบ)
ไม่ผา่ น
คณะกรรมการพิจารณา
ทุนวิจัยประชุมพิจารณา ไม่
โครงร่างวิจัย

ปรับแก้โครงร่าง (2 สัปดาห์)

ผ่าน
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

ประกาศผลการพิจารณาทุน

ผู้วิจัย

ทาสัญญารับทุน

ผู้วิจัย

ดาเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

ติดตามสนับสนุนการดาเนินการ (ตามระยะเวลาที่กาหนด)

ผู้วิจัย

ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ผู้วิจัย

นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย

แผนภูมิที่ 1 ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
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ระบบและกลไกการสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาหรือจากสภาพปัญหาสังคม
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

สารวจข้อมูลสถานการณ์/ ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น/
สภาพปัญหาของท้องถิ่น/ การแก้ไขปัญหาสังคม

คณะกรรมการงานส่งเสริมการ
วิจัย/คณะกรรมการประจาคณะฯ

กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงานสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาหรือจากสภาพปัญหาของสังคม

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั
ผู้วิจัย

ถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
หรือจากสภาพปัญหาของสังคมในที่ประชุมถ่ายทอดแผน
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
จัดทาโครงร่างและเสนอโครงร่างวิจัย(ตามวงรอบ)

ไม่ผา่ น
คณะกรรมการพิจารณา
ทุนวิจัยประชุมพิจารณา
โครงร่างวิจัย

ปรับแก้โครงร่าง (2 สัปดาห์)

ผ่าน
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย

ประกาศผลการพิจารณาทุน
ทาสัญญารับทุน
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามสนับสนุนการดาเนินการ (ตามระยะเวลาที่กาหนด)
ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
นาเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย

แผนภูมิที่ 2 ระบบและกลไกการสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาหรือจากสภาพปัญหาสังคม
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การเสนอขอทุนวิจัย
1.ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใช้ระเบียบตามแนวทาง
คู่มือการบริหารโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.1 ทุนวิจัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณเพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัย โดยประกาศให้ทุนวิจัย ระหว่างสิงหาคม-กันยายนของทุกปี นักวิจัย
จัดทาเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) ส่งให้ งานส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ ซึ่งมีคณะกรรมการ
พิจารณาการขอรับทุนวิจัยกลั่นกรองและแจ้งผลให้ผู้วิจัยจัดทาข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม
ของคณะฯ
1.2 การส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
กรณีที่นักวิจัยรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยใน
รูปแบบเอกสารและในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management: NRPM)
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศการวิจัย เพื่อความร่วมมือด้านข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่า งหน่วยงานภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และสานักงบประมาณ ซึ่งถูกพัฒนาด้วย Microsoft® ASP.NET® สามารถดาเนินงานผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การทางานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจาเป็นของผู้ดาเนินงาน (http://nrpm.nrct.go.th/PublicA
bout.aspx) ระบบ NRPM ประกอบไปด้วย
(1) ระบบการเสนอของบประมาณ
(2) ระบบการรายงานโครงการที่ดาเนินการ
(3) ระบบการประเมินโครงการที่เสร็จสิ้น
หากนักวิจัยที่ต้องการเสนอของบประมาณแผ่นดิน รวมถึงกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระบบ NRPM เพื่อความสะดวก และคล่องตัวในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของนักวิจัย ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการสืบค้น
ตรวจสอบความซ้าซ้อน รวมทั้งเพื่อบูรณาการ และพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการรายงาน ระบบ

NRPM ให้ ใช้ตามคู่มือการบริหารโครงการวิจั ยของมหาวิทยาลั ย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2553
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การปฏิบัติระหว่างการดาเนินโครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติจัดสรรโครงการวิจัย การปฏิบัติระหว่างการดาเนินโครงการวิจัย คือ
การเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสาคัญรับเงิน
เมื่อนักวิจัยได้รับแจ้งอนุมัติทุนแล้วให้ดาเนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเป็นงวด ๆ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งกาหนดจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ
งวดที่ 1 จ่ายให้เป็นเงินจานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ดาเนินการยืมเงินได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติทุน
งวดที่ 2 จ่ายให้เป็นเงินจานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และ
จะจ่ายเมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 และรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่ 1 เมื่อผู้ให้
ทุนได้ประเมินและให้ความเห็นชอบรายงานแล้ว นักวิจัยสามารถยืมเงินงวดที่ 2 ได้ทันที
งวดที่ 3 จ่ายให้เป็นเงินจานวนร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ่ายเมื่อผู้รับ
ทุนส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่ 2 พร้อมขออนุมัติยืมเงินงวด 3
สาหรับการขออนุมัติเบิกจ่ายและส่ง ใช้ใบสาคัญรับเงินให้ดาเนินการเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินและการขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสาคัญประกอบ ดังแผนภูมิที่ 3 การ
ขออนุมัติยืมเงิน
บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายในโครงการวิจัย
บันทึกข้อความเรียน คณบดี
ขออนุมัติยืมเงินคณะฯ แนบสาเนาโครงการ
แนบสัญญายืมเงิน ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ
แนบใบสาคัญรับเงิน ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หัวหน้าโครงการ
เสนอคณบดีลงนาม
แผนภูมิที่ 3 การขออนุมัติยืมเงิน

8

การดาเนินการด้านการเงิน ใช้แนวทางของกองส่งเสริมการวิจัย ตามคู่มือการบริหารโครงการวิจัย
กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553 และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินโครงการวิจัยปีพ.ศ.2555 และ 2556 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการด้านการเงินวิจัย
1.

รายการที่จ่ายต้องมีในข้อเสนอโครงการ

2.

จ่ายตามจริงอย่างเหมาะสมและประหยัด

3.

เดินทางไปราชการ ทาการนอกเวลาราชการ ต้องขออนุมัติก่อนดาเนินการ

4.

จ่ายเงินแล้วตรวจสอบใบเสร็จ ใบกากับภาษี ใบสาคัญรับเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรเก็บ

เข้าแฟ้มทุกครั้ง
5.

บันทึกการใช้เงินเพื่อช่วยในการเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสาคัญ

6.

ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุน หรือข้อเสนอโครงการ

7.

เร่งดาเนินการวิจัยและใช้จ่ายเงินวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากไม่เสร็จต้องทา

บันทึกข้อความขอขยายเวลาพร้อมเหตุผล
8.

ส่งเอกสารหลักฐานการเงินให้การเงินคณะตรวจสอบส่งงานวิจัยคณะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

หรือภายใน 1 เดือนเมื่อสิ้นสุดการอนุมัติขยายเวลา
การรายงานผลโครงการวิจัย
การรายงานผลการดาเนินงานวิจัย สาหรับงานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ใช้ตาม
ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ของแหล่งทุนนั้น การรายงานผลการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น
1.

รายงานความก้าวหน้า

2.

ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.

รายงานส่งใช้ใบสาคัญ

การขยายเวลา กรณีงานวิจัยยังไม่เสร็จ
นักวิจัยสามารถขยายเวลาได้ โดยจะต้องทาหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ
โดยจัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาดาเนินการวิจัยและให้เหตุผล และแนบรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยที่ทา
นักวิจัยควรดาเนินการขอขยายเวลาดาเนินการวิจัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันเมื่อคาดการณ์แล้วว่า
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามเวลาที่กาหนดในสัญญารับทุนเพราะหากยังไม่ได้รับการอนุมัติขยายเวลา
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นักวิจัยยังต้องพยายามดาเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดเมื่อได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา
นักวิจัยต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่อนุมัติ
นักวิจัยสามารถระบุช่วงเวลาที่ขอขยายเวลาได้ ตามที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ จะอนุมัติจะให้
ขยายเวลาดาเนินการได้ครั้งละ 3 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง และจักถือว่าเป็นโครงการล่าช้า
การปิดโครงการ การระงับโครงการ และการบอกเลิกสัญญา
งานส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ กาหนดแนวทางการปิดโครงการไว้ดังนี้ (สาหรับงานวิจัยที่
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ใช้ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ของแหล่งทุนนั้น)
การปิดโครงการปกติ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานของโครงการและนักวิจัยได้ดาเนินการ
1. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งในแบบรูปเล่ม 3 เล่ม และข้อมูลในแผ่นซีดี 1 แผ่น
2. ส่งใช้ใบสาคัญโครงการวิจัย
3. ส่งคืนครุภัณฑ์และเงินที่เหลืออยู่ของโครงการ (หากมี)
4. ส่งผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญารับทุน
โดยหน่วยวิจัยคณะฯ จะแจ้งปิดโครงการวิจัยให้นักวิจัยทราบ
การระงับโครงการและการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับโครงการทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญารับทุนได้ ถ้า
1.ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชานาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึง
คาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับเดียวกัน
2.มิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
3.ผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัยตามสัญญา
4.ผู้รับทุนเห็นว่าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ทุนโดย
ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลเพื่อให้ผู้ให้ทุนดาเนินการแก้ไข และถ้าผู้ให้ทุนมิได้ดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นผู้รับทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
เมื่อมีการระงับโครงการหรือบอกเลิกสัญญาตามกรณีข้างต้น หน่วยงานวิจัยคณะฯ จะดาเนินการดังนี้
1. จะมีหนังสือแจ้งผู้รับทุนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2. ผู้ให้ทุนจะพิจารณาการจ่ายเงินส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม
3. ผู้รับทุนจะต้องสรุปผลงานทั้งหมด เท่าที่ได้ทามาแล้วและคืนเงินที่เหลือ ณ วันที่
สัญญาสิ้นสุดลง พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งส่งมอบเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับทุนได้
จัดซื้อด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้ทุนให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยงานส่งเสริมการวิจัย ได้จัดทาแผนผัง
การดาเนินงานเป็นลาดับขั้น (Flow Chart) ตั้งแต่จัดทาแผนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ประเมินและสรุปผลการดาเนินการเผยแพร่งานวิจัย และปรับปรุงผลการดาเนินงาน และคณะฯ มีกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย รับผิดชอบดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กาหนดตามแผนภูมิที่ 4 ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และเพื่อให้เกิดการนาเสนอ/เผยแพร่งานวิจัย และคณะฯ มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการไปเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในต่างประเทศหรือการประชุมระดับนานาชาติ
นอกจากนี้คณะฯ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการตามระบบที่กาหนดดังแผนภูมิที่ 5
ระบบและกลไกสนับสนุนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

จัดทาแผนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้วิจัย

จัดทาบทความวิจัย บทความวิชาการ/งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่

ผู้วิจัย

ดาเนินการเผยแพร่ในการประชุมเวทีระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่ยอมรับ

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

ประเมินและสรุปผลการดาเนินการเผยแพร่งานวิจัย

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

ปรับปรุงผลการดาเนินงาน

แผนภูมิที่ 4 ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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ระบบและกลไกสนับสนุนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจยั

แต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ

รวบรวมรายงานการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ

ดาเนินการคัดสรรงานวิจัยเพื่อนามาสังเคราะห์

คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย

คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ/ผู้ได้รบั มอบหมาย

คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ/ผู้ได้รบั มอบหมาย

คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ/ผู้ได้รบั มอบหมาย

คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ/ผู้ได้รบั มอบหมาย

ดาเนินการวิเคราะห์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

นาผลการวิจัยที่วิเคราะห์มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ความรู้

สรุปงานสังเคราะห์เป็นบทความ/รูปเล่ม/แผ่นพับ/คูม่ ือ/Web site

เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

แผนภูมิที่ 5 ระบบและกลไกสนับสนุนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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คณะกรรมการดาเนินงานวิจัย
คณะกรรมการในการดาเนินงานประกอบด้วยคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย คณะกรรมการ
พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย และคณะกรรมการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย ดังนี้
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย
คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย ประจาปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน
วิจัยและคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
1.นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา

ประธานกรรมการ

3.นางสาวสงวน ธานี

รองประธานกรรมการ

4.นางสมจิตต์ ลุประสงค์

กรรมการ

5.นางสุฬดี กิตติวรเวช

กรรมการและเลขานุการ

6.นายจักรกริช มรรครมย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1.วางแผน และรับผิดชอบดาเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัย
3. เขียน SAR จัดทาหลักฐานงานวิจัย
4. วางระบบและกลไก ติดตามการดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษาด้านการวิจัย
5. สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประจาปี
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุนวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย ประกอบด้วย
1.นางสุรีย์ ธรรมิกบวร

ประธานกรรมการ

2.นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา

กรรมการ

3.นางนาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์

กรรมการ

4.นางสาวจารุวรรณ ชุปวา

กรรมการ

5.นางสาวสงวน ธานี

กรรมการ
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6.นางสาวจินตนา ลี้ละไกรวรรณ

กรรมการ

7.นางสุฬดี กิตติวรเวช

กรรมการและเลขานุการ

8.นายจักรกริช มรรครมย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.พิจารณาโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.พิจารณาโครงการวิจัยตามเกณฑ์ข้อกาหนดการขอทุนวิจัย โดยอิงตามเกณฑ์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.รวบรวม กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัย
คณะกรรมการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
คณะกรรมการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย ประกอบด้วย
1.ดร.รวีวรรณ
2.ผศ.ดร.สงวน
3.นางสุฬดี
4.นางยมนา

เผ่ากัณหา
ธานี
กิตติวรเวช
ชนะนิล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังนี้
1.สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
2.วางแผนจัดกิจกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยตามประเด็นที่กาหนด
3.ดาเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยตามแผนที่กาหนด
4.ถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์
5.สรุปและประเมินผลการดาเนินการ
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ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ข้อกาหนดในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของความเป็นนัก
วิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพนั้นมีมาตรฐาน มีศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม แต่ละอาชีพต่างก็มีจรรยาบรรณของตนเอง
การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบัติของวิชาชีพนั้น อาชีพนักวิจัยก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน
และเป็นจรรยาบรรณที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เนื่องจากการศึกษาของนักวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ เป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจนาความ
เดือดร้อนมาสู่ผู้ให้ข้อมูล เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นต้น นักวิจัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการศึกษาเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในอดีตนักวิจัยมีความกระหายใคร่รู้อย่างมาก
และใช้ทุกวิถีทางในการให้ได้ข้อมูลมา โดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ดังนั้น จรรยาบรรณของนักวิจัยจึงเป็น
ประเด็นที่จาเป็นต้องกล่าวถึงและปลูกฝังในหมู่นักวิจัย
งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องระมัดระวังการละเมิดจรรยาบรรณที่พบบ่อยบางประการ เช่น
คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยเจตนา (Plagiarism) จงใจปกปิด บิดเบือนข้อมูลบางส่วน ตกแต่งหรื อ
ปลอมแปลงข้อมูล และจ้างวานผู้อื่นให้ทาวิทยานิพนธ์ให้ เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ในด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย
ดังนี้
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ การเลือกเรื่องที่จะ
ทาวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.2นักวิจั ยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล และความ
คิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย
2. นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
2.1นั ก วิ จั ย ต้ อ งเสนอข้ อ มู ล และแนวคิ ด อย่ า งเปิ ด เผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
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2.2นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
3.นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
3.1นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของ
ตน
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบั ติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
1.1นักวิ จั ยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
1.2นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
2.1นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
3.นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
3.1นักวิจั ยต้องมีความรั บผิ ดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ ส่ งงานตาม
กาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
3.2นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอัน
เกิดจาการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความชานาญหรือมี
ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
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2. นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
1. การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
2. นั ก วิ จั ย ต้ อ งด าเนิ น การวิ จั ย โดยมี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะไม่ ก่ อ ความเสี ย หายต่ อ คน สั ต ว์ พื ช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
1. นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี ค วามเคารพในสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองโดยต้ อ งได้ รั บ
ความยินยอมให้ทาการวิจัย
2. นั กวิ จั ย ต้ องปฏิ บั ติ ต่ อมนุ ษย์ และสั ตว์ ที่ ใช้ ในการทดลองด้ ว ยความเมตตา ไม่ ค านึ งถึ ง แต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
3. นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผล
ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
2. นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
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3. นั ก วิ จั ย ต้ อ งเสนอผลงานวิ จั ย ตามความเป็ น จริ ง ไม่ จ งใจเบี่ ย งเบนผลการวิ จั ย โดยหวั ง
ประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. นักวิจั ยพึงเผยแพร่ผ ลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ท างวิช าการ และสั งคมไม่ เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
3. นั ก วิ จั ย พึ ง เสนอผลงานวิ จั ย ตามความเป็ น จริ ง ไม่ ข ยายผลข้ อ ค้ น พบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
2. นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาที่ดีเพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิจัยด้วย
จิตสานึกที่จะอุทิศกาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์
สุขต่อสังคม
2. นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทาการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
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3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป
สาหรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ใช้
แนวทางของการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ขออนุมัติโครงการวิจัยเรื่อง(ภาษาไทย)........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
โดยรับงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ประจาปีงบประมาณ....................จานวน..........................................บาท
(-ตัวอักษร-)..........................................................................นั้น บัดนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติเงินอุดหนุน
การวิจัยงวดที่........ร้อยละ..............ของงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน...............................บาท
(-ตัวอักษร-)..........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
(............................................)
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ความเห็นคณบดี ( ) อนุมัติ
( )ไม่อนุมัติ
ลงนาม
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.สัญญาเลขที.่ .........................................................
3.ได้รับงบประมาณประจาปีงบประมาณ .......................จานวนเงิน............................บาท
4.ระยะเวลาดาเนินการ...........ปี เริ่มดาเนินการเมื่อ(เดือน/ปี).................ถึง(เดือน/ปี)......................
5.รายงานความก้าวหน้าของโครงการงวดที่...................ระหว่าง ...........(เดือน/ปี) ..........ถึง......................
(เดือน/ปี)
6.รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
6.1 วัตถุประสงค์
โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ผลการดาเนินโครงการ

กิจกรรม(ตามแผน)

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรม/แผนงานในงวด

งบประมาณที่ใช้จ่าย

ต่อไป
1.
2.
3.
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8. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ................................................หัวหน้าโครงการ
(...............................................)
วันเดือนปี...............................

ลงชื่อ……………………………………ผู้ร่วมโครงการ
(....................................)
วันเดือนปี..............................
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พย.มอบ.วิจัย๕

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ
1. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 พร้อมรายงานการเงินฉบับที่ 1 ส่งภายใน 3-6 เดือน หลังวันลงนามใน
สัญญา
2. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมรายงานการเงินฉบับสุดท้าย ส่งภายใน 9-12 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ให้มีบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
นอกจากฉบับพิมพ์เป็นเล่มแล้วให้ส่งเป็น CD-ROM โดยบรรจุไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ทั้ง Ms-Word และ
PDF ด้วย
4. การเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation) ตามวันเวลาที่ผู้ให้ทุนวิจัยจะกาหนดเป็นคราว ๆ
5. เอกสารสรุปผลงานวิจัยในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสมสาหรับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อประชาชน
ทั่วไป ส่งพร้อมกับรายงานฉบับสุดท้าย หรือเมื่อผู้ให้ทุนวิจัยกาหนดเป็นคราว ๆ ไป
การส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทของรายงาน

จานวน

การเข้า

องค์ประกอบของรายงาน

เล่ม
รายงานความก้าวหน้า

3 เล่ม

เข้าห่วง

ปกหน้า : ให้ระบุข้อความว่า
“งานวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โปรดอย่านาไปใช้อ้างอิง”
รายงานสรุปตามเอกสารแนบหมายเลข 4 หน้า 3
ภาคผนวก (รายละเอียดต่างๆ ของโครงการ)
รายงานการเงิน

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม

เข้าห่วง

ปกหน้า
Executive Summary
Abstract ไทย และอังกฤษ

ประเภทของรายงาน

จานวน

การเข้า

องค์ประกอบของรายงาน

เล่ม
เนื้อหางานวิจัย
ภาคผนวก ประกอบด้วย บทความสาหรับการเผยแพร่
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนาผลจากโครงการไปใช้
ประโยชน์
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้
และกิจกรรมที่ดาเนินการมาและผลที่ได้รับตลอด
โครงการ
รายงานการเงิน
รายงานฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

3 เล่ม

เย็บลวด

ปกหน้า สีเหลืองนวล ตัวหนังสือสีดา

หรือ

ปกใน

ไสกาว

รายละเอียดอื่นเหมือนร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
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รูปแบบปกรายงานฉบับสมบูรณ์
ปกนอก

1 นิ้ว
โลโก้คณะ.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการ……………………

โดย……………….และคณะ
เดือน ปี ที่เสร็จโครงการ
ปกนอกใช้กระดาษสีเหลืองนวล ตัวหนังสือสีดา
สันปก มีโลโก้คณะ ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว และชื่อโครงการวิจัย
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หน้าปกใน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการ……………………
คณะผู้วิจัย สังกัด
1……………… …………….
2……………… …………….
3……………… ……………

สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็นของผู้วจิ ัย คณะไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)
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พย.มอบ.วิจัย 6

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) .............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
ความสอดคล้องกับแผนในระดับที่สูงกว่า :
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัย และสัดส่วนที่ทาการ
วิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน]
2. ประเภทการวิจัย (เลือกเพียงประเภทเดียว การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนา
ทดลอง)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์)
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด)

กิจกรรม

ช่วงเวลา (เดือน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

ผลงานที่จะได้จาก งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรม *

1. การเตรียมงานวิจัย/ทบทวน
ศึกษาเอกสาร
2. กาหนดแผนการ/วิธีการ
ดาเนินงานวิจัย
3. ดาเนินงานวิจัย/เก็บข้อมูล
3.1 { ระบุกิจกรรม }
3.2 { ระบุกิจกรรม }
3.X { ระบุกิจกรรม }

4.การวิเคราะห์
- { ระบุกิจกรรม }
5. จัดทารายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
* ระบุให้ชัดเจนเพื่อการติดตามการดาเนินงาน และเป็นผลงานที่ต้องแนบส่งในการรายงานความก้าวหน้า

15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย เฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม (ระบุอุปกรณ์การวิจัย , โครงสร้าง
พื้นฐาน ฯลฯ)
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16. งบประมาณของโครงการวิจัย (ระบุงบประมาณโครงการวิจัย โดยจาแนกตามหมวดเงิน
พร้อมแสดงรายละเอียดในลักษณะ Unit Cost - รายการจานวนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และไม่ต้องระบุค่า
สาธารณูปโภคสาหรับคณะและมหาวิทยาลัย)
รายการ

จานวนเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้
( ) ไม่ได้ต่อยอดจากงานวิจัยใด
( ) ต่อยอดจากงานวิจั ย (ให้ ระบุชื่อเรื่องงานวิจัย ระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัย และให้
รายละเอียดว่าต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องที่ระบุไว้อย่างไร)
19. คาชี้แจงอื่น ๆ (หากมีให้ระบุเป็นข้อๆ ดังนี้ ไม่มีในข้อใดให้ตัดออก
19.1ชี้แจงให้เห็นคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น อาทิ เป็นโครงการพระราชดาริ
19.2 มีการเชื่อมโยงกับ การผลิ ต บัณฑิตระดับบั ณฑิตศึกษา ในหลั ก สู ตรใด สามารถผลิ ต
บัณฑิตได้กี่คนในโครงการนี้
19.3 มีใบอนุญาตให้ดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้
สัตว์
19.4 มีเอกสารหลักฐาน คารับรองยินยอมของที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย )
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
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ลงชื่อ ………………………………………
(.........................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ............ เดือน..............พ.ศ....................

ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพในการ
ทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย ในแต่ละผลงานวิจัย ระบุใน
ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ระหว่าง พ.ศ.2552-2554)
งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพในการทาวิจัย และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
งานวิจัยที่กาลังทา: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน สถานภาพในการทาวิจัย และการวิจัยลุล่วงแล้ว
ประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ : หากไม่มีข้อมูลในข้อใด ให้ระบุ เป็น “ไม่มี”
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์ม
http://www.ubu.ac.th/ubu_center/content.php?content=0800000000
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